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و  قاجار  دورةهاي مسلط بر هنر  مندي سراسطورهوگو گفت
 نقش آن در تصويرگري شخصيت شيرين

  3، فاطمه مهرابي2نامورمطلق، بهمن *1مهين سهرابي

  چكيده
هاي فرهنگـي و   وگوهايي هستند كه به جريان گفت ةدهند هاي مسلط بر فرهنگ و هنر هر جامعه شكل سراسطوره

باعـث   فرنـگ در ايـران   ةورود و تـرويج سراسـطور   ،قاجـار   در دورة. دهنـد  خلق هنـري در آن جامعـه جهـت مـي    
پربسـامد و تأثيرگـذار چنـين     يكي از نمودهـاي . فرهنگ و هنر شدحوزة توجه در  ةوجودآمدن تحوالتي شايست به

اين پژوهش با انتخاب ، رو ازاين .اين دوره بود» ديگري«مفهوم زنان  تصويرگري خصوص تحولي در تصويرگري و به
 ةبه مطالع ،شدن در آن دوره بود»فرنگي«شدن و »ديگري«كه شخصيتي با ظرفيت باال براي ، »شخصيت شيرين«

ايـن مطالعـه در پـي پاسـخ بـه ايـن       . قاجار پرداخت  سلط بر هنر دورةهاي م سراسطوره )باختيني( وگومندي گفت
تأثيرگذاري  ةمختلف است، نحو ةزمان تحت تأثير چند سراسطور  كه در يك ،پرسش شكل گرفت كه در يك جامعه

بررسـي تصـاوير    بـدين منظـور،  ؟ اسـت اي كالن چگونـه   اسطوره  گيري و تحوالت يك ايكون ها بر شكل سراسطوره
بـدين   هـاي بينـامتني و بيناگفتمـاني    تحليلروش با  ـ مطالعاتي ةپيكرمنزلة  بهـ  »آبتني شيرين« ةموجود از صحن

 ةگرفته كه سراسطور  وگويي شكل فرنگي، ايراني و اسالمي گفتة قاجار بين سه سراسطور  كه در دورة رسيدنتيجه 
 ،عهده داشته، امـا درنهايـت  روگو را ب مقدمات گفت ةكنند و فراهم ديگر ةاسالمي در آن نقش ميانجي دو سراسطور

  .شده است  اسالمي از آن خارج ةوگو، سراسطور گرفتن اين گفت باگذشت زمان و قوت

  گانواژكليد
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  مقدمه
صورت گرفت و  قاجار  دورةهاي زندگي غربي در  ايراني با جلوه  ةهاي رويارويي جامع اولين تجربه
در ايـن  . زمـاني اسـت   ةگفتماني بين ايران و غرب شكل گرفت كه محصول اين دور، از اين گذر

عنوان يـك صـدا در ايـن گفتمـان را      هر بستر و پديدار فرهنگي كه قابليت ايفاي نقشي به ،دوره
يكـي از ايـن   . ثرات آن شـكلي نـو بـه خـود گرفـت     أثير و تداشت، خيلي زود وارد آن شد و از تأ

كه خيلي زود به متكلمي در اين ميان تبديل شد، هنر تصويرگري ايراني بود  ،بسترهاي فرهنگي
انـد كـه    گران هنر سه منبع عمده براي اثرپذيري آن در ايـن گفتمـان مطـرح كـرده     كه پژوهش

ايران و تماس مسـتقيم بـا نقاشـان اروپـايي مقـيم      واردشده به  آثار هنري اروپاييِ« :اند از عبارت
  ].4[» اصفهان؛ نقاشي ارمنيان ساكن جلفاي نو؛ و آثار نقاشان مكتب گوركاني هند

هاي پيشين شـكل   هاي دوره توجهي كه در نقاشي اين دوره نسبت به نقاشي درخورتغييرات 
مواجهـه و تعامـل بـا     دستاورد زيست در فضاي گفتماني بـود كـه در   ،كه گفته شد گرفت، چنان

اهميت دارد كه شروع تبلور مدرنيته در نقاشي ايراني  رو اين هنر ازآن ةمطالع. غرب شكل گرفت
خصـوص در دوران   بـه  ،تحـوالت نقاشـي ايرانـي    ةرو موضوعي پراهميت براي مطالع است و ازاين

ايـان ايـن دوره از   دقيق براي آغاز و پ يگران بر اين باورند كه تعيين تاريخ پژوهش. است ،متأخر
توجهي كه نسبت به جريان نقاشـي پـيش از    درخوررغم تغييرات  بهنقاشي ايراني ممكن نيست و 

نقاشـي   ،درواقـع ]. 11[شود  نقاشي ايراني تلقي مي ةخود داشت، همواره بخشي از جريان پيوست
 ةت كه سرچشماين دوره و متعاقباً تحوالتش بخشي از جرياني پيوسته از تاريخ نقاشي ايراني اس

  .كرد وجو جستصفويه  ةتوان در نقاشي دور آن را مي
 مـدت  طوالني ةدستاورد مواجه ،طور كه گفته شد همان ،قاجار  دورةتحوالت نقاشي ايران در 

هـا و   كشـش گذر اين مواجهـه،   در. ]7[ اسالمي با فرهنگ غربي بودـ  ايراني آحاد كالن معرفتي
اي  هـاي اسـطوره   گرفتن ايكون يا رونق شدن باعث مطرح كهاي شكل گرفت  هاي اجتماعي انديشه

طور گسـترده مـورد    اي كالني كه در اين دوره به هاي اسطوره يكي از ايكون. كالن در جامعه شد
 ،روايـت شـيرين  . نظـامي بـود   خسـرو و شـيرين  از كتـاب   »شخصيت شيرين«توجه قرار گرفت 

تحـوالت فرهنگـي و    دليـل  آن دوره بـه  در ايـران  ،اي كـه داشـت   شرايط خاص و ويژه ةواسط به
هـاي مختلـف آن در ابعـاد     ند، بسيار موردتوجه قرار گرفت و صـحنه اگذر اجتماعي كه از سر مي

شـدن   آيـد، علـت ايـن برجسـته     كه در ادامه نيز مـي  ،هاي پيشين در پژوهش. وسيعي تكثير شد
ايرانـي اعـالم شـده     ةفرنگ بر جامع ةشدن سراسطور ه است و علت آن مسلطشد بررسي دقت به

 ةهاي ديگري نيز بر جامعـ  فرنگ، سراسطوره ةدانيم در آن دوران عالوه بر سراسطور است؛ اما مي
تأثيرگـذاري ايـن    ةنحـو  ةاصـلي مطالعـ   ةمسـئل  ،در اين پژوهش ،بنابراين ؛اند ايراني مسلط بوده

  .ها بر هم و نمود آن در تصويرگري شخصيت شيرين است سراسطوره
 ةزمان تحت تأثير چند سراسـطور   كه در يك ،در يك جامعه :اين است كه رحپرسش مط لذا
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اي  اسـطوره   گيري و تحـوالت يـك ايكـون    ها بر شكل سراسطوره تأثيرگذاري ةمختلف است، نحو
هـاي   ايكـون  اي از نمونـه  منزلـة  شيرين به تيشخص ،براي بررسي اين مطلبكالن چگونه است؟ 

 تـا  در نظر گرفته شده است مطالعاتي ةپيكرمنزلة  به »شيرين آبتني«اي مدنظر و روايت  اسطوره
هـاي   مندي سراسطورهوگو گفتتأثيرات  از چندوچون يناگفتمانيو ب ينامتنيب يها ليتحل به مدد

  .هنر آگاه شدظهور آن در خاص و  ةمسلط بر جامعه در يك حيط

  پژوهش ةپيشين
تاكنون پژوهشـي   ،طور خاص به، ها سراسطورهمندي وگو گفتيعني  ،در مورد موضوع اين نوشتار

 ازجملـه  ي مشـترك دارنـد،  نـوعي زيربنـا   هايي وجود دارند كه بـه  ، اما پژوهشاست انجام نشده
  :اشاره كردذيل توان به موارد  مي

تجلي كالمي و تصويري داستان خسرو «پژوهشي با عنوان  1390سحر اتحادمحكم در سال 
كارشناسي ارشد و به  ةنام پايان عنوان به» كاوي اسطوره ةمطالع با قاجار  دورةو شيرين نظامي در 

كه بـه بررسـي تصـاويرِ مـتن كالمـي      داده راهنمايي بهمن نامورمطلق و مجتبي عطارزاده انجام 
كـاوي ژيلبـر    پژوهـي و اسـطوره   بافتـ  با روش متن قاجار  دورةخسرو و شيرين نظامي در ) شعر(

داسـتان خسـرو و    قاجار  دورةاين پژوهش حاكي از آن است كه در  ةنتيج. پرداخته است 1دوران
فرنـگ،   بسيار مطرح بوده و علت آن را ارتباطـات بسـيار بـا    ـ عنوان زن ويژه شيرين به به ـ شيرين

آمـد سـياحان بـه آنجـا و بـالعكس       و و رفـت  اعزام محصالن و هنرمندان به غرب از سـوي دربـار  
  .ددان آمدوشد فرنگيان به ايران مي

بررسـي مضـمون ديگـري در    «پـژوهش ديگـري بـا عنـوان      1395در سال  مريم اخوان بزاز
كارشناسي ارشد و بـه راهنمـايي    ةنام پايان عنوان به» با روش سراسطوره قاجار  دورةهاي  قلمدان

كــه بــه بررســي و مستندســازي  دادهمهــين ســهرابي نصــيرآبادي و بهمــن نــامورمطلق انجــام 
اي آن پرداخته و درنهايت به ايـن   هاي اسطوره و قالب قاجار  دورة ةمĤبان يهاي هويت فرنگ ويژگي

هاي شهر و دين فرنگـي دارد،   كه ارتباط عميقي با اسطوره، زن فرنگي ةنتيجه رسيده كه اسطور
) اروپاي پـس از رنسـانس  (فرنگي  ةسراسطور ةهاي ماديِ دستاوردهاي انديش عنوان نماد جنبه به

  .است قاجار  دورةو باورهاي   تصويري چيره و مسلط بر انديشه
اي بـا عنـوان    مقاله 1392السادات افضل طوسي، گلناز سالحي و الدن سالحي در سال  عفت

 ةكـه در مجلـ   اند دادهانجام » هاي شيراز هايي با نقوش زنان قاجاري در خانه نگاره كاشي ةمطالع«
هاي هويتي زن در زمان قاجار  به بررسي ويژگياين مقاله . چاپ شده است در فرهنگ و هنرزن 

اي از اسـناد تصـويري، يعنـي     تحليلـي مجموعـه   ةها و خصوصيات شخصيتي او، با مطالع و كنش

                                                        
1. Gilbert Durand (1921-2012)   فيلسوف فرانسوي 
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هـدف ايـن   . در شـيراز پرداختـه اسـت    قاجـار   دورةهـاي   هاي خانـه  هاي زنان در كاشي فريم تك
هـا را   معاصـر سراسـطوره   ديـدگاه اي اسـت كـه    شده مستندهاي نگارگري ةئمعرفي و ارا پژوهش

  .كند تبيين مي

  مباني نظري پژوهش
واحـدهاي كـالن معرفتـي     يافتن تأثير شناخت تحوالت چشمگير هنر و ادبيات يك دوره از گذرِ

ي دهنده به طيـف وسـيع   اي شكل هاي پرتكرار و اسطوره در يك جامعه و متعاقباً شناسايي ايكون
، 1روح زمـان   ةكـه بسـان نظريـ   ، سراسـطوره  ةنظري. شود از آثار ادبي و هنري آن دوره ميسر مي

در پي يافتن واحدهاي كالن معرفتـي در يـك جامعـه     4و چارچوب شناختي3، اپيستمه2پارادايم
. بنـدي كنـد   هـا آثـار ادبـي و هنـري را تحليـل و طبقـه       است، قادر است با اسـتفاده از اسـطوره  

هاي گوناگون پيونـد   سراسطوره ميان اسطوره«: صورت است كه بندي بدين اين طبقهگيري  شكل
كنـد؛ سراسـطوره از    ها را به يك متن و ساختار منسجم و پيوسته تبديل مـي  كند و آن ايجاد مي

رود و بـيش از اينكـه بـه يـك اسـطوره محـدود شـود، بـه          ساده فراتـر مـي   ةيك اسطور ةمطالع
نخسـت تبيـين و تحليـل      ةويژگي سراسطوره در مرحلـ  ،بنابراين .ردازدپ ها مي اي از آن مجموعه

  ].13[» اي است اي و مجموعه شبكه
شـان در   تأثيرگـذاري  ةهاي موجود در يك گفتمان و نحو هسراسطورپيش از آنكه به كاركرد 

معنـاي دقيـق و حـدود     الزم اسـت  ،پرداختـه شـود   زمـان ـ  دهي به آثار هنري يك مكـان  شكل
كـارگيري ايـن واژه در پـژوهش     شود تـا منظـور دقيـق بـه    مطرح كارگيري عبارت سراسطوره  به

هـاي   هاي كوچك و بزرگ، همچنين ويژگي اي از اسطوره مجموعه« اين واژه. شودرو معلوم  پيش
ها را در يك  زمان يا بخشي مهم از آن گيرد كه تفكر، فرهنگ و روح يك اصلي و مهمي را دربرمي

ممكـن وضـعيت عمـومي و     ةها به مـوجزترين شـيو   سراسطوره ].13[» كنند جامعه مشخص مي
زمـاني مشـخص     ةكننـد كـه در يـك محـدود     اي معـين مـي   گونه فرهنگي را به ةكالن يك حوز

افتراقاتي كه بين طيف وسـيعي از آثـار    ةرغم هم بههاي اجتماعي  ها و انديشه ترين كشش عميق
سراسـطوره از جـنس   . شـوند  بندي مـي  ها طبقه يل آنمشاهده است معين و ذ هنري و ادبي قابل

 هاي مختلف حـول محـور آن حضـور دارنـد و     خود اسطوره نيست، بلكه مداري است كه اسطوره
هاي فكري جوامع دارد بـه تبيـين و توصـيف     اي و كالني كه به گفتمان رويكرد اسطوره  ةواسط به

  ].13[پردازد  تحوالت كالن فكري و فرهنگي در جوامع مي
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ازآنجاكه سراسطوره از جنس اسطوره نيست كه بتوان با آن مانند يـك مـتن برخـورد كـرد،     
. شـود  منجر مي اي يك متن اسطوره گيري بافتي در نظر گرفت كه به شكل ةمثاب توان آن را به مي

 ،گيـرد؛ بنـابراين   هاي موجود در آن صورت مي اثر و فرااثر از طريق متن تأثيرگذاري اين بافت بر
شـود، نـوع    ميسـر مـي   ـ زعم باختيني آن به ـ منديوگو گفتكه از طريق  ، ارتباط متن و بافت آن

تأثيرگذاري يك سراسـطوره در   ة؛ اما نحو]12[ كند تأثيرگذاري سراسطوره بر اثر را مشخص مي
آيـد، بايـد متناسـب بـا ذات      برمي ذكرشدهگونه كه از مقدمات  اش، آن معنايي ةاين اثر و حوضچ

  .سراسطوره باشد ةگون  تباف
مهـم ميخاييـل    هاي شود، يكي از نظريه مندي كه در اين پژوهش بدان پرداخته ميوگو گفت
منـدي از  وگو گفت، »تخيل معمولي باختين« ةمايكل گاردينر، در مقال. رود به شمار مي 1 باختين

ديـدگاهي عـام و   مندي مقـوم  وگو گفتنظر باختين  ازكند كه  منظر باختين را چنين تبيين مي
پـذيري   و رخنـه  و عقالنيـت  پيوسـتگي مسـتمر   هـم  است كه بـر تعامـل و بـه   » الگويي از جهان«

بينـي ايـن مفهـوم اسـت كـه       عنصر محوري اين جهـان . قلمروهاي نهادين و فيزيكي تأكيد دارد
بـا سـاير    وگـو  گفـت بلكه در روابـط و از طريـق    ،شده نيستند تعريف موجودات مونادهايي ازپيش

باختين در ايـن  ]. 10[پايان است  يند مستمر و بيايي كه يك فروگو گفت ؛يابند ها شكل ميچيز
او با اعتقـاد بـه   . كند و نيز مؤلفان پيش از آن مرتبط مي نظريه پيوسته متن را به بافت و مؤلفش

گيرد، در مورد پايـه و اسـاس مطالعـات     اينكه اثر ادبي و متعاقباً هنري در بستر جامعه شكل مي
اساس اين مطالعه بـر ايـن حكـم    «: نويسد مسائل آثار داستايوسكي مي ةمندي در مقدموگو گفت

دوكـرو در تبيـين زعـم    ]. 5[ »اي اجتماعي اسـت  واقع است كه هر اثر ادبي در بطن خود پديده
بـراي بـاختين يـك دسـته از     « اش بر اين باور است كـه  و مباني طرح نظريه وگو گفتباختين از 

ها بايد اين ويژگـي را در نظـر گرفـت كـه      هاي ادبي وجود دارد كه براي آن ويژه متن ها و به متن
هـا برتـر باشـد و ديگـران را      زمان سخن بگويد، بدون اينكه يكي از ميـان آن  هم طور چند صدا به
داراي مناسـبات پيچيـده و    وگـو  گفـت «، براساس نظر بـاختين ، ترتيب اين به]. 15[» داوري كند

]. 14[» شـود  شـناختي محـدود نمـي    كه به روابط متني و حتـي فرامتنـي روان  اي است  گسترده
منـدي دارنـد از هـم متمـايز     وگو گفـت هاي مختلف ادبي و هنري با توجه به ارتباطي كه با  گونه
  .هاي ديگر است گرو چگونگي و ميزان تعامل يك متن با متن اين تمايز و ميزان آن در. شوند مي

اي از آثـار هنـري    پـاره   ةمطالعـ  ، اين پـژوهش بـر آن اسـت تـا بـا     شدهذكر با توجه به موارد
گيري آثار هنري ايـن   هاي مسلط بر شكل هسراسطوراول برخي   ةقاجار، در وهل ةتصويرگري دور

منـدي ميـان ايـن    وگو گفـت آن به بررسـي نحـو و نـوع     از بعد ة دوره را شناسايي كند و در مرتب
الزم است بـا اتخـاذ روشـي     ،رو ازاين. آثار هنري بپردازد گيري ها و تأثيرشان در شكل سراسطوره

هـاي مطالعـاتي پرداختـه     مناسب با مطلوب اين پژوهش ابتدا به استخراج اطالعات الزم از نمونه
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شـده بـا مبـاني     هاي اسـتخراج  آيد، داده طور كه از عنوان پژوهش نيز برمي همان ،شود و در ادامه
  .ي باختين، بررسي شوديعن ،نظري متفكر مطلوب اين پژوهش

  روش تحقيق
قاجـار،   ةهـاي آثـار هنـري دور    برخـي نمونـه    ةهدف آن است تا از گـذر مطالعـ   ،در اين پژوهش

رو، روشي كـه   ازاين. قاجار در ابعاد كالن درك و تحليل شود ةايراني دور  ةتحوالت معرفتي جامع
هاي آن باشد و قابليـت آن   ويژگيشود بايد اوالً متناسب با موضوع و  براي اين پژوهش اتخاذ مي

مراتبي از جزئيات پرتكرار يك جامعـه بـه تحـوالت     را داشته باشد تا از طريق يك تحليل سلسله
  ةكه عـالوه بـر اينكـه بـا موضـوع پـژوهش رابطـ        ،روش منتخب اين پژوهش. كالن آن پي ببرد

  .سراسطوره است  ةي، روش مستخرج از نظردرا نيز دار ههاي ذكرشد دارد ويژگي 1وار م اندا
 ةتبيين روش كاربست نظريـ جهت ، اسطوره و سراسطوره  ةشده از واژ با توجه به تعاريف ارائه

تواند هـدف، موضـوع يـا     در يك پژوهش هنري يا ادبي، سراسطوره مي :توان گفت مي مورد بحث
د اگـر موضـوع تحقيـق خـو    «: دهـد  باره چنين توضيح مي نامورمطلق دراين. روش پژوهش باشد

ها اهميت بيشتري  سراسطوره باشد، مباحث تاريخي و گفتماني همچنين روابط ميان سراسطوره
اي باشد، در اين صورت تجليـات هنـري و ادبـي     اسطوره ةيابد؛ اما اگر موضوع مطالعه منظوم مي

 ـ اگر موضـوع يـك اسـطوره و حضـور آن در آثـار ادبـي       ،در پايان. كنند اهميت بيشتري پيدا مي
كنـد؛   هاي آن اسطوره ميل پيدا مي سوي روايت و ويژگي به ازپيش شد، روند تحقيق بيشهنري با

كـه   كـل اسـت؛ درصـورتي     يند از جزء بـه ااي، فر اسطوره ةيك اسطوره يا حلق ةبنابراين در مطالع
 ازآنجاكه]. 13[» خواهد بود جز  گيرد، زيرا از كل به سراسطوره روندي وارونه به خود مي ةمطالع
در پژوهشـي كـه    ،شـده اسـت    هـا مطـرح   بنـدي اسـطوره   منظور شناسايي و دسـته  روش بهاين 

هـاي   روند انجام پژوهش تعيين خاستگاه و وابستگي سراسطوره روش انجام آن است گام اول در
هـا، موضـوع،    ايـن روش بـا توصـيف ويژگـي    . اي اسـت  اسطوره ةاي هر اسطوره يا منظوم اسطوره

در . شـود  آغـاز مـي   شـده  هاي موجود در مـتن بررسـي   ها، اسطوره انهمضمون، روايت، نمادها، نش
اي و خـود   هـاي اسـطوره   اي، منظومـه  هاي اسـطوره  ها، حلقه وابستگي اثر به اسطوره ،بعد ةمرحل

هـاي بينـامتني و بيناگفتمـاني بـه تحليـل       درنهايت با تحليل ؛ و]2[ شود سراسطوره بررسي مي
  .پردازد هاي پژوهش مي داده

شناسي كه گفته شـد همـواره قابـل كاربسـت بـراي تحليـل آثـار         اين نظريه با روشاگرچه 

                                                        
.1 organic شناسـي را بـراي    هاي خاصـش نـوع خاصـي از روش    ويژگي ة واسط كه اثر مورد تحليل به ابه اين معن
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نـامورمطلق  . هنري و ادبي است، گاهي ممكن است روند تحليل يك اثر همراه بـا چـالش باشـد   
دهـد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه برخـي آثـار          اين چالش را به ناب يا تلفيقي بودن آثار ارجاع مي

هـاي موجـود در همـان سراسـطوره را بازنمـايي       1و صـرفاً ميـتم   نـد ا تأثير يك سراسـطوره  تحت
ها عناصـري تركيبـي از چنـد سراسـطوره را در خـود دارنـد كـه         كنند، اما برخي ديگر از آن مي

هاسـت و در ايـن    مولـد آن  ةبيانگر تغييراتي جزئي يا كالن در هويـت، تـاريخ و فرهنـگ جامعـ    
نـامورمطلق توجيـه وقـوع    . شوند خوانده مي صورت است كه سراسطوره مسلط بر آن آثار مركب

 .هـا پـيش بيايـد    داند كه ممكن است براي اسـطوره  گرو تغييرات وضعيتي مي اين تغييرات را در
ــن ــا و نحــو وضــعيت اســطوره ،رو ازاي ــذاري ةه ــت  تأثيرگ ــه ســه دس ــان را ب اي،  سراســطوره  ةش

  ].13[كند  شده و تلفيقي تقسيم مي دگرديسي
 قاجـار   دورةهاي مسلط بر هنر  هسراسطورمندي وگو گفت«كه  ،ن پژوهشعنوان اي با توجه به

مندي در عنوان، دليلـي  وگو گفت ةاست، حضور واژ» و نقش آن در تصويرگري شخصيت شيرين
فونيك يـا چندصـدايي اسـت و     مطالعاتي اين پژوهش به آثار پلي ةمتقن براي محدودكردن پيكر

 ؛ و]14[شـود   منـدي محسـوب مـي   وگو گفـت الزم اين بدان دليل است كه چندصدايي ويژگـي  
هـايي محـدود    سراسطوره  ةمطالعاتي، روش پژوهش نيز به مطالع  ةهمين تعيين محدود  ةواسط به
هـا   مندي آنوگو گفت ةشود كه عناصري تركيبي از چند سراسطوره را در خود دارند و مطالع مي

  .موردمطالعه استشان بر آثار  تأثيرگذاري ة مستلزم تعيين نحو

  مطالعاتي ةتحليل پيكر
هاي مختلف  شده با موضوع شيرين و در حوزه آثار تصويرگري مجموعه آماري اين پژوهش ةجامع

گرفتـه باشـند تـا     هاي مركـب شـكل   هسراسطور تأثير سنتي هستند كه تحت تصويرگري در هنر
 اه ويژگياين آثاري كه با   ةان همدر مي. بندي كرد فونيك طبقه آثاري پلي  ةها را در زمر بتوان آن

ديـدن خسـرو،   «منتخب براي بررسي در اين پـژوهش، تصويرسـازي روايـت     ةوجود دارند، پيكر
شـده   اثـر نظـامي كـار    خسرو و شيرينبراي بخشي از كتاب  كه است» سار شيرين را در چشمه

هنـري واقـع شـد و    متن بسياري از متون متفـاوت ادبـي و    پيش قاجار  دورةاين روايت در . است
كه در بسياري از آثار نقاشي، نگارگري، ديوارنگاري و سـاير   طوري به ؛بسيار موردتوجه قرار گرفت

  ].1[ هنرهاي كاربردي تصويري بارها تكرار شد
اي است  و دليل آن نكته گرفته است مد نظر قرار صورت گزينشي براي پژوهش اين پيكره به

اجـار وجـود دارد و آن تغييـر شـايان تـوجهي اسـت كـه در        ق ةكه در مورد اين موضـوع در دور 
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يعنـي   شـده اسـت؛    هاي پيشين به وجود آمده و بعد حـذف  تصويرگري اين نگاره نسبت به دوره
كه نه در اصل روايت چنين شخصيتي وجـود   حضور يك زن حاجب در تصاوير و در كنار شيرين

باره بـه سـنتي    يك قاجار  دورةاما در  ،بود هاي قبل چنين شخصيتي رسم شده دارد و نه در دوره
  .شود هنرمندان تبديل مي ةشايع بين هم

هاي مركب در مورد اين موضوع پرداخته شـود، الزم   پيش از آنكه به تحليل نقش سراسطوره
آبتني شيرين در سنت تصويرگري ايران آگـاهي الزم حاصـل    ةتصويرگري صحن ةاست از پيشين

رد، يـ گ اي خاص صورت مـي  ات اين پژوهش به جاي نمونه بر پيكرهبا توجه به اينكه مطالع. شود
  .هايي براي هر بخش از مطالعه و به صورت انتخابي هستند هاي موجود از نوع شاهدمثال نمونه

  »سار ديدن خسرو، شيرين را در چشمه« ةدر صحن تصويرگري شيرين ةپيشين
ديـدن  « ةهـاي كارشـده بـراي صـحن     نگاره تصويرگري اين صحنه، مجموعه ةبراي تعريف پيشين

توان در سه دسته پيش از قاجار و ابتـداي قاجـار، دوران    را مي» سار خسرو، شيرين را در چشمه
 3 و 2، 1مياني قاجار و دوران پاياني قاجار تقسيم كرد كـه بـه نماينـدگي از هـر بـازه تصـاوير       

به قرن نهم شمسي است كه بـراي  اي متعلق  ، نگاره1تصوير . اند آمده 1عنوان نمونه در جدول  به
طور كه در تصوير نيز مشخص اسـت و در بـاال    همان. آبتني شيرين تصويرگري شده است ةصحن

 ،2در تصـوير  . شود هيچ اثري از زن حاجب ديده نمي قاجار  دورةپيش از  ةدر دور ،نيز گفته شد
معلـوم اسـت، زنـي     طور كـه در تصـوير   شده است، همان كه در دوران مياني حكومت قاجار كار

انـد كـه در سـنت تصويرسـازي      شـده   سال در كنار شيرين و همراهاني براي خسـرو اضـافه   ميان
و پاياني حكومت قاجـار   كه در دوران متأخر ،3درنهايت در تصوير  اند؛ و وجود نداشته ازاين پيش
و متعلـق  برگي از يك كتاب اسـت    كه ،در اين تصوير. زن حاجب هستيم فقدانشده، شاهد  كار

خصوصي، خسرو و شيرين بدون زن حاجب در نگاره حضور دارند، اما حضـوري   ةبه يك مجموع
ها در ابعاد گسـترده در   تكرار اين تصويرسازي. ازاين تحول معمول بود پيش كل متفاوت ازآنچه به

ي در يوگـو  گفتگيري  هاي هنري رايج آن دوران، خبر از شكل شاخه  ةو در تقريباً هم قاجار  دورة
  .تأمل و بررسي است  دهد كه شايسته دوران قاجار مي  ةجامع
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  )هنگارند ( ـ »سار ديدن خسرو، شيرين را در چشمه« ةتصويرگري صحن ةپيشين .1 جدول
  قاجار  هاي پاياني دورة سال قاجارهاي مياني دورةسال قاجارپيش از دورة

شمسي، آبرنگ،نهمقرن  ،1تصوير
 ]17[متروپوليتنةنيويورك، موز

، شمسيسيزدهمقرن،2تصوير
 ]26[كاشي

 ةآبرنگ، مجموع ،3تصوير
  ]23[ خصوصي

  
 قاجـار   دورةكه در  هخسرو و شيرين آن بودان قاجاري به موضوع تصويرساززياد  توجه دليل
مسـحور غـرب ايرانـي بـه       ةفرنگ دستاوردهاي شايان توجه و دلخواهي بـراي جامعـ   ةسراسطور

زن   ةاسـطور «، بود قاجار  دورةمردساالر  ةكه باب ميل جامع ،يكي از اين دستاوردها. ارمغان آورد
 قاجـار   دورةاي فعـال در   هـاي گونـاگون اسـطوره    كه با صـفات مخـتلفش از جنبـه    بود »فرنگي

همـواره بـه زن    نگاه مخصوصي كه مـرد ايرانـي    ةواسط اين حضور فعال به]. 3[شد  محسوب مي
هايي چون  هايي از اين نگاه مخصوص در روايت نمونه. ديگري يا غيرايراني دارد قابل توجيه است

  ].8[وجود دارد » شيخ صنعان و دختر ترسا«و » خسرو و شيرين«
عنـوان همراهـان    بـه  بعضـاً  كـه  ، ، در ايـن دوره، حضـور زنـان فرنگـي در ايـران     اين عالوه بر

در ايران در كنار گسـترش روابـط و بازرگـاني بـا     ... دشگران، كارگزاران وفرستادگان خارجي، گر
 هاي اروپايي با تصاويري از زنان فرنگي را به ايران بـاز كـرد،   ها و باسمه فرنگ كه راه ورود نقاشي

براي  كه عمدتاً ،تصاوير يادشده. شد تر شدن حضور اين اسطوره مزيد بر علت شد و باعث پررنگ
رسيد، خيلـي زود راه خـود را بـه آثـار هنرمنـدان آن       تحسين به دست مردم مي پردازي و خيال

نقـش ايـن    نامورمطلق]. 6[طور صريح و ضمني در آثار آن دوران نمايان شد  كرد و به بازدوران 
دانيم حوري كـه   مي«: كند گونه تبيين مي اسطوره را در تحول معيارهاي زيبايي دوران قاجار اين

هاي بـومي در ادبيـات و    شد همواره مصداق اسالمي محسوب مي ـ فرهنگ ايرانينماد زيبايي در 
نظـر   از ويـژه  هاي حوري يعني زن آرمـاني بـه   مصداق قاجار  دورةكرد، اما در  هنر ايراني پيدا مي

زيبايي تغيير اساسي پيدا كرده و در نظر بسياري اين دختر يا زن فرنگي بود كه بهترين مصداق 
  ].13[» آمد حساب مي  براي حوري به
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هـاي شـيخ صـنعان و دختـر ترسـا و       هاي مرد ايراني در داسـتان  پنداري با شخصيت همذات
زن فرنگي، زمينه را براي تأكيد بر  ةمتن ديگري چون اسطور بودن پيش خسرو و شيرين و فراهم

متـون  هـا در   ها فراهم كرد و موجب تكثيـر فـراوان ايـن داسـتان     بودن زن در اين داستان فرنگي
ديـدن  «هـاي   هاي قبل گفته شد، در اكثر نگاره طور كه در بخش همان. شد قاجار  دورةتصويري 

مـتن   شاهد حضور كاراكتري هسـتيم كـه در پـيش    قاجار  دورة» سار خسرو، شيرين را در چشمه
اين پژوهش بر آن است تـا بـا تحليـل    . است اي نشده هاي پيشين به آن هيچ اشاره ادبي و نگاره

تحريـف در سـنت تصـويرگري ايـن روايـت را       ،هاي مسلط ايـن دوره  هسراسطورمندي گوو گفت
  .ها تبيين كند توضيح دهد و ارتباط آن را با ميزان تأثيرگذاري سراسطوره

پرداختـه شـود، بهتـر     قاجار  دورةتصاوير كارشده براي اين روايت در  ةبه مطالع پيش از آنكه
در » سـار  ديدن خسرو، شـيرين را در چشـمه  «  ةبصري نگارهاي   متن بار ديگر پيش آن است يك 

تا از گذر  ؛طوري تفضيلي و تطبيقي مقايسه شود به 1ذكرشده در جدول ة گان هاي زماني سه بازه
هاي مسلط در ايـن دوران   هسراسطورمندي وگو گفتهايي مستند براي تبيين نحو و نوع  آن داده

گيـرد، مربـوط بـه تصـويرگري      توجه قرار مي مورد اولين تصاويري كه در اين بخش. فراهم شود
 رازيـ ست، انيز  قاجار  دورةسنت آغاز  ةمثاب كه اين به آبتني شيرين در دوران پيش از قاجار است

در  .چنـين بـود   توجـه و ايـن   درخـور  توان خيلي سريع شاهد تحوالت  پس از تغيير حكومت نمي
 هـاي  آبتني شـيرين در قـرن   ةكارشده براي صحنهايي از تصاوير  نگاره 6، 5، 4، تصاوير 2جدول 

  .دهند را نشان مي قمري 10و  9، 8
  

 )هنگارند( ـ آبتني شيرين در دوران پيش از قاجار ةتصويرگري صحن ةهايي از پيشين نمونه .2جدول
  شمسيقرن دهم شمسيقرن نهم شمسيقرن هشتم

شمسي، آبرنگ،هشتمقرن  .4تصوير
 ]25[واشنگتن، گالري فرير

شمسي، آبرنگ،9، قرن5تصوير
  ]18[متروپوليتنةنيويورك، موز

شمسي، آبرنگ، 10، قرن 6تصوير
  ]24[ واشنگتن، گالري فرير
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 )هنگارند ( -هايي از پيشينه تصويرگري صحنه آبتني شيرين در دوران مياني قاجار  نمونه .3جدول
 شمسيقرن سيزدهم

   
  ]19[جلد كتاب الكي شمسي،  سيزدهمقرن.8تصوير ]22[آبرنگشمسي،سيزدهمقرن .7تصوير

  
  ]20[ الكيةجعبشمسي،سيزدهمقرن.9تصوير

 

اند و شيرين تن  نظامي به اين موضوع كه خسرو و شيرين تنها بوده ةدر متن ادبي اين صحن
نيـز   2جـدول  طـور كـه از تصـاوير     همـان . مستقيم شده است ةخود را با موهايش پوشانده اشار

هـاي   ها متعهدبودنشـان بـه مـتن ادبـي و تفـاوت      با يك نگاه اجمالي شباهت اين نگارهآيد،  برمي
و چنان قالب يكساني دارند كه گـويي بـا يـك     تشخيص است  قابل ها ناشي از سبك و مكتب آن

هاي بصري ايـن   برخي از متن ،در ادامه .اند رسم شدهتغيير   دستورالعمل همواره واحد و غيرقابل
  .شوند اند، معرفي مي توليد شده قاجار  دورةمياني ة كه در دور ، نگاره

دوران قاجـار را نشـان    ةبرگي از يك كتاب خمس 7آيد، تصوير  نيز برمي 3كه از جدول  چنان
خسـرو مسـتور نگـه     زني جـوان حاجـب شـيرين شـده و او را از چشـم      ،در اين تصوير .دهد مي
شاهد آنيم كه خسرو همراه با معاشـرينش   ،كه يك جلد كتابي الكي است ،8در تصوير . دارد مي

پيرزني حضور دارد كه با يك پـرده فضـاي    و در كنار شيرين اقامت شيرين جلو آمده  ةتا محدود
اي الكي از  هكه جعب ،9در تصوير  ،نهايتدر وجود آورده است؛ و خصوصي الزم براي شيرين را به

 ،شيرين هستيم و عـالوه بـر ايـن   و  اندك بين خسرو ةدهد، شاهد فاصل دوران قاجار را نشان مي
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طور كه در تصـوير نيـز    همان. ندا تني براي شيرين همراهاني تصوير شده كه همراه او مشغول آب
گذشته يا حتي نقاشي ايرانـي پايبنـد    هاي ، نگارگر ديگر به سنت نگارگري قرنشود ميمشاهده  

مصنوع بشر و  يشده و در محيط  موجود در متن اصلي شعر خارج ةشيرين از محيط برك .نيست
در ايـن  . اروپـايي انجـام شـده اسـت     ةپردازي نگاره نيز كامالً به شيو نسبتاً شهري است و منظره

توان به سردر  مي مثالًز باز كرد و تصويرگري اين صحنه راه خود را به تزئينات معماري ني ،دوران
تصـويرگري   ازايـن  توجه در اين رابطه اين است كه تا پيش درخور  ةنكت .باغ ارم شيراز اشاره كرد

ند و چنـان  دشـ  نوعي وسايل شخصي محسوب مي اين صحنه عمدتاً متعلق به آثاري بودند كه به
ـ نبودند كه در معرض ديد عموم يا در اين حد براي نمايش و ا شـده باشـند،   گذاشـته    خلـق  ةرائ

شدن  دليلي بر شيوع و رايج دتوان عنوان بخشي از يك بناي مهم مي رو كارشدن اين نگاره به ازاين
هـاي كوچـك خـانگي     ازآن بود كه اين صحنه بر كاشي پس اين نگاره بين اذهان عمومي باشد؛ و

ـ  اه يافت كه ايـن نيـز بـه   متوسط نيز ر  ةهاي مردم طبق ترتيب به خانه اين ارائه شد و به خـود    ةنوب
  .است قاجار  دورةاي بر شيوع كالن اين صحنه بين مردم  صحه

تغييـرات ايـن    ،2آن بـا تصـاوير جـدول     ةو مقايسـ  3با نگاهي به تصاوير موجود در جدول 
 ةمجموعـ  در. شود متن ادبي نگاره معلوم مي هاي پيشين و پيش هاي دوره تصاوير نسبت به نگاره

عنـوان   تصاوير، افرادي غير از خسرو و شـيرين را بـه   كلي تصاوير موجود براي اين صحنه، بعضي
ايـن دوره يـك شخصـيت     تصـاوير  ةهمـ  ،درمجمـوع  ،اند، اما داده  همراهان اين دو در خود جاي

ايـن   ةبـا مقايسـ  . حاجب دارند كه شخصيت آن از دختري جوان تا پيرزني فرتوت متغيـر اسـت  
شـود و آن اينكـه در    ديگـري نيـز عيـان مـي     ةقبل نكتـ  ةب دارند و تصاوير دوركه حاج تصاوير
آنكه هـم در مـتن شـعر     شود، حال صورت عريان نمايش داده مي شيرين به قاجار  دورةهاي  نگاره

قبل آمده است كه شـيرين بـدن خـود را بـا موهـايش پوشـانده         ةهاي دور نظامي و هم در نگاره
كرده كـه شـيرين همچنـان از خسـرو      گونه متن تغيير پيدا حاجب اينبا آوردن  ،در اينجا. است

حال بايد به دنبال پاسـخ  . شود صورت عريان نشان داده مي به تصوير اما به مخاطبِ ،مستور است
چگونه اين نگاره را از آن منزل به  قاجار  دورةهاي  هسراسطور ي ميانوگو گفت كه اين سؤال بود

  ؟اين مقصد آورده است
از . ايراني، اسالمي و فرنگـي  ةاند از سراسطور قاجار عبارت ةعمده و غالب دور هاي هطورسراس
اي بـا هـويتي جديـد     توانستند آثـار آميـزه   ها از طريق آميختن با يكديگر مي سراسطورهآنجا كه 

آنچـه در اينجـا مشـهود اسـت      ،سـازي زيـادي دارد   ايجاد كنند كه قابليت تأثيرگذاري و پارادايم
بـا ورود تصـاوير زنـان فرنگـي بـه      اما . ها باشد صرف اين سراسطوره 1تواند حاصل آميختگي نمي

                                                        
معناست كه در يك روايت يا اثر هنـري هـر عنصـر تحـت تـأثير يـك يـا چنـد         ها به اين  ميختگي سراسطورهآ. 1

) ع(شـاهد حضـور حضـرت علـي     نامـه  خـاوران از ) ع(در تصويرگري روايت حضرت علي مثالً ؛ سراسطوره باشد
هايي چـون   اسالمي براي ايشان روايت شده، مرتكب كنش  ةهايي كه در سراسطور هستيم كه عالوه بر رشادت
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پـردازي و تحسـين    منظـور خيـال   چهره، ميزان پوشش و نوع آن، بـه  ةواسط ايران، اين تصاوير به
عنـوان   دانيم در اين دوره تصـوير شـيرين بـه    مي ،از سويي نيز. مورد استقبال ايرانيان قرار گرفت

زن فرنگي به موضوعي براي  منزلة كيش با فرنگيان، به كه هم خارجي است و نيز هم ،منيزني ار
فرنـگ   ةعـالوه بـر سراسـطور    ،در ايـن دوره  ،طرفـي از . ه استهنر تصويرگري در ايران بدل شد

انـد از   هاي ديگري نيز در ايران بر هنر و فرهنگ جامعـه مسـتولي بودنـد كـه عبـارت      سراسطوره
اگر قرار باشد تأثير اين دو سراسـطوره را در   ،ترتيب بدين. اسالمي ةي و سراسطورايران ة سراسطور

 ايراني و اسالمي بدهيم، بـازهم   ةنوعي به آن وجه غالب تغيير چهره يا پوشش شيرين ببينيم و به
زيـرا   ،بـراي آن را داشـت  ـ  بـودن  پـردازي  خيـال  ة ماي يعني دست ـ توان انتظار كاركرد مشابه نمي

 ،از طرفـي . ايراني و حجاب اسالمي دارد ديگر آن زن فرنگـي نخواهـد بـود    ةتصوير زني كه چهر
پنداري مخاطب ايراني در مواجهه با زن فرنگـي   كه اينك به كاراكتري براي همذات ،براي خسرو

  .توان چهره و لباس فرنگي قائل شد است، نيز نمي شده تبديل 
اي مسلط بود، حقيقتـي   فرنگ در ايران سراسطوره ةسراسطور قاجار  دورةاين موضوع كه در 

قدر بر فضاي فرهنگـي كشـور    اين سراسطوره هنوز آن ،حال درعين، درست و پذيرفتني است، اما
يكـي از   .صـورت غربـي تغييـر دهـد     مسلط نشده بود كه صورت زندگي عادي مـردم را نيـز بـه   

ديگري به فرهنگ ايران بود كـه    ةي اسطورايراني معرف ةدستاوردهاي اين سراسطوره براي جامع
در چنـين  . تصويرسـازي در اختيـار تصـويرگران قاجـاري قـرار گرفـت       ةمايـ  عنوان يك دست به

اي  ميان سه سراسطوره وگو گفتكه به ذهن هنرمند قاجاري رسيد طرح يك  راهكاري ،موقعيتي
حي بودند كـه در آن دوره  هاي مسلط جامعه و صداهاي واض هسراسطورزماني  ةبود كه در آن باز

. ي كالن كنار يكديگر حضور داشـتند وگو گفتشد و در يك  در ابعاد كالن جامعه نيز شنيده مي
هاي مسلط جامعه شكل گرفـت، ماننـد آميختگـي     هسراسطوريي كه در اين دوره ميان وگو گفت

چـه   ،وگو گفتدر اين . يكپارچه نبود كه تشخيص اجزاي آن ممكن نباشد اي ها، مقوله سراسطوره
كـه   تر مـواجهيم  خلق هنري آن، با يك ساختار جديد و بزرگ در سطح كالن آن و چه در سطح

توانست در  آن را تشخيص داد و هر عنصر مي  ةوضوح شنيد و گويند توان هر صدا را به در آن مي
  .خارج شود وگو گفتشركت داشته باشد يا در صورت لزوم از  وگو گفتهر زمان به هر ميزاني در 

 .مطالعاتي اين پژوهش پرداخته شود ةها در پيكر تعامل سراسطوره ة بهتر است قدري به نحو
  ةصرفاً روايتي از اسطور ازاين ، شيرين تا پيش»سار ديدن خسرو، شيرين را در چشمه«در تصاوير 

گري شـيرين  در تصوير ،بنابراين .دينش و مليتش بود ةواسط بودن او به ديگري بود و اين ديگري
نوعي با تعامل با ديگري مواجهيم و تعامل با ديگـري از   فقط اين صحنه به در حالت كلي آن و نه

مـن از  : شناسـم  من خود را بدو از طريق ديگـران بـازمي  « اهميت دارد كه رو منظر باختين ازاين
طـور   همـان . رمگي اي اوليه از خودم مي گيري ايده هايي را براي شكل آنان كلمات و اشكال و مايه

                                                                                                                                  
  ].12[منسوب است ... ايراني به گشتاسب، بهرام و رستم و ةشوند كه در سراسطور اژدهاكشي مي
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گيرد، آگاهي فرد نيز پيچيده در آگاهي ديگري سـر   شكل مي) بدن(در بطن مادر  كه بدن ابتدائاً
  ].16[ »كند برون مي

كـه بـا ماهيـت    ، فرنگ بـر شخصـيت شـيرين    ةشدن سراسطور با مستولي ،قاجار  دورةاما در 
او هستيم كـه بـه عريـاني منجـر      ةارائ  ةخوان بود، شاهد تغييراتي در نحو بودن او نيز هم ديگري
ايرانـي را در نظـر    ة اگر در تعامل و مكالمه با اين سراسطوره سراسطور ،از سوي ديگر. است شده

تنها موجـب   واسطه به شيرينِ عريان خيره شده و اين نه بگيريم، شاهد خسرو خواهيم بود كه بي
تر گفته شد  پيش .ن روزگار استبلكه ناهمخوان با متن اجتماعي ايران آ ،متن تغيير فاحش پيش

حـال   ديگري فرنگي امري رايج بوده، اما درعين  ةپردازي دربار كه در آن دوران كنجكاوي و خيال
  ةسراسـطور  ،بنـابراين  .شدن صريح به ديگـري را جـايز بدانـد    به حدي نيز نبوده كه بتواند خيره

شود و ضـمن نارواشـمردن    مي وگو گفتيك كاراكتر، يعني يك حاجب، وارد اين  ةاسالمي با ارائ
طـور غيرصـريح بـه ايـن      دهد تا بـه  خيرگي صريح به ديگري، به مخاطب تصوير اين اجازه را مي

ديگري فرنگي چشم بدوزد و در اين صورت است كه نگـارگر تـا حـدودي بـه مـتن نيـز وفـادار        
هـا   اشت، نگـاره اگر به دليل هر محدوديتي امكان حضور حاجب وجود ند ،در اين دوران. ماند مي

 .شد هاي پيشين خلق مي به همان صورت دوره
ذكرشـده در بـاال بـه وجـود آمـده       يكه از عناصر و اجزا، ترتيب، در اين تركيب خاص اين به
تـوان تصـور كـرد     وجه نمي هيچ كه به اند آمده اجزا چنان در تعاملي منظم و هماهنگ گرد ،است

كه از آن بـا عبـارت    ،اي ميان اجزا را باختين چنين رابطه .ايستا و فراشدي راكد است  ةيك پديد
  ةداند و بر اين باور اسـت كـه در رابطـ    مي وگو گفتگيري  شكل  ةكند، الزم آرشيتكتونيك ياد مي

يا روابط فراتر  ها، يا در ارتباط بين اثري خاص با كليت يك ژانر آن ة بين اجزا و كليت دربرگيرند
  ].9[ را يافت وگو گفتتوان منطق  مختلف مي يها ها و سخن تمانبين گف ة از آن، در رابط

اسالمي بـا خلـق يـك     ةگرفته، سراسطور يي كه در پرتو اين آرشيتكتونيك شكلوگو گفتدر 
يي جديـد و  وگـو  گفـت وجودآمدن  باعث به و واردكردن آن به اين تصوير) حاجب(كاراكتر جديد 

 ةاز يك تحـول اجتمـاعي كـالن در آن حوضـچ     خبر كه سابقه ميان اين سه سراسطوره شده بي
كه در مواجهه بـا ايـن ديگـري فرنگـي بـه وجـود        ،شيوع نوعي تزوير در جامعه :دهد معنايي مي
و خيرگـي ضـمني مخاطـب     ،كه سرنمون مرد ايراني اسـت  ،صريح از جانب خسرو 1آمده، تلميح

كـم در مقابـل    مي كماسال ةوقتي سراسطور ،تر كمي بعد. اش تصوير به شيرين در فضاي شخصي
از واردكـردن   وگـو  گفـت باخت، ميزان تأثير آن در ايـن   فرنگي رنگ مي  ةگرفتن سراسطور قدرت

ايـن    نمونـه . تر اسالمي، تقليل پيدا كرد هاي جزئي و ضمني ميتم  شخصيتي مانند حاجب به ارائه
  .مشهود است 10تقليل در تصوير 

  

                                                        
 .سوي چيزي نگاه گذار كردن به .1
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انـد و مسـجدي در    و چند بوتـه حائـل شـده    ، بين خسرو و شيرين يك درخت10در تصوير 
اسالمي در اين  ةتقليل ميزان تأثير سراسطور ةدهند شده كه نشان  سمت چپ تصوير واقع  ةگوش
فرنگ جلو رفت كه  ةقدر در پذيرش سراسطور ها وقتي جامعه آن تزوير يادشده بعد. ستوگو گفت

هـا قدرتمنـد بدانـد،     مـوارد بـيش از آن  هـا و در برخـي    ساير سراسـطوره   ةانداز  توانست آن را به
گيري آثاري منجر شد كـه ميـان خسـرو و     آمده است، كمرنگ و به شكل 11كه در تصوير  چنان

و از متن اصلي به نفـع مـتن جديـدي     اي وجود نداشت شيرين هيچ حاجب، حائل و حتي فاصله
  .پوشي شد گرفته بود چشم  كه در جامعه شكل

 ]22[فرش ساروق  .10 تصوير

.  
  ]21[شمسي  13قرن  .11 تصوير
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 هـا  كـه در آن  اهميـت دارد رو  ازآن هاي متأخر باختين ذكرشده با اتكا به نوشته ةتبيين پديد
خودبـودگي و روابـط اجتمـاعي     گيـري  زباني زندگي انساني را از حيث نسبت آن با شكل ةسوي«
اي كه بينشي اساسي بـه مـا عطـا     يعني نكتهد؛ كن طوركلي به كانون اصلي توجه خود بدل مي به
هاي استداللي و فرهنگي  ها از حيث ايدئولوژيك در درون ساخت كند تا بفهميم چگونه سوژه مي

ترتيب،  بدين ].10[ »گيرند جاي مي ،ها خورده است كه نشان روابط نامتقارن قدرت بر آن ،خاص
جـدي مـدنظر    طـور  تماعي و فرهنگي را بهمحور، اهميت نقد اج باختين با انتقاد به نقدهاي متن

عنوان يـك اصـل    ارتباط و هماهنگي بازندگي اجتماعي براي باختين به« كه طوري ؛دهد قرار مي
  ].14[» آيد كه حتي در شناخت فلسفه و اصالت آن نيز مؤثر است درمي

 هاي متأخر آن، يعني تصاوير عريـاني كـه حاجـب نيـز     مطالعاتي اين پژوهش و نسخه ةپيكر
نـد كـه او   ا حـائز اهميـت   رو در بستر اجتماعي خلق و تعريفشان، ازايـن  ،11ندارند، مانند تصوير 

ي تمامي آن بخش از جامعه است اكه در اينجا به معن، هاي اجتماعي فرودست معتقد است گروه
ا گويانه يا خودكامـه ر  توانند گفتارهاي تك اند، مي كه به توليد و مصرف اين تصاوير مشغول بوده

. هـاي جديـدي نيـز خلـق شـود      كه در اين ميان معـاني و ارزش  تبديل كنند وگو گفت چنان به
گـذار  هـا و   گفته شد، در اينجا، ماحصل تعامـل سراسـطوره   هاي جديدي كه ارزش، ترتيب اين به

ي وجـو  جسـت هاي خودي و  ها و ايدئال ها، هنجار ايراني در وانهادن و خوارپنداشتن ارزش ةجامع
  .ديگري استها در  آن

  گيري بحث و نتيجه
رويدادهاي اجتماعي و فرهنگي در يك جامعه همـواره از رويـدادهاي پـيش از خـود     از آنجا كه 

شـوند و تـأثير ايـن وقـوع      ند، واضح است كه تغييرات فرهنگي و اجتماعي تدريجاً واقع ميمتأثر
. جي خواهـد بـود  معنـايي آثـار هنـري نيـز تـدري       ةهاي مسلط بر حوضچ تدريجي بر سراسطوره

گرو تغييـرات جزئـي    تأثيراتي كه سراسطوره بر جريان آفرينش آثار هنري دارد در، ترتيب اين به
صورت پيوسـته بـه فراينـد     از همان سراسطوره و به متأثراست كه از جانب رويدادهاي اجتماعي 

هاي مختلف  مطالعاتي اين پژوهش به صورت متن ةاين تغييرات در پيكر. شود خلق آثار وارد مي
 خسـرو و شـيرين  يعنـي روايـت    ،مد نظر ةهاي مختلف به متن اولي هنري يا فرهنگي از گفتمان

طـوركلي از مـتن    مـتن را بـه   قاجـار   دورةدر پايان  ،كه مشهود است اضافه شدند و چنان ،نظامي
از زنـدگي خسـروپرويز و    متـأثر نظامي اگرچـه خـود    خسرو و شيرينروايت . اصلي منحرف كرد

بسيار چنان  ةمتني بر متن فرهنگي زندگي اوست، در دوران پيش از قاجار با تكثير و توسع بيش
 ةمايـ  به لحاظ فرهنگي و اجتماعي قوت گرفت كه خود به متني بنيادين تبديل شـد كـه دسـت   

  .دشخلق بسياري از آثار پس از خود 
ها  نگاره كي و تكسازي در تصويرسازي كتب، محصوالت ال با گسترش فرنگي قاجار،  دورةدر 
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ايـن تغييـر سـبك    . گرايانه در تصويرسازي هسـتيم  گيري يك متن رئاليستي و غرب شاهد شكل
تغييري ناگزير از تغييرات زمانه باشـد، وقتـي    تصويرسازي اگرچه در بادي امر ممكن است صرفاً

پيش از قاجـار  اندازيم و به چرايي سنت خلق تصوير در ايران  به تاريخ نگارگري ايراني نگاهي مي
كنيم، مشهود است كـه پـيش از قاجـار آثـار تصـويري در پـي يـك نگـاه خـدامحور و           دقت مي

پردازي بـا   خلق تصوير رئال يا چهره ةكه به تصويرگران اجاز طوري به ؛شدند ايانه خلق ميگر سنت
 ،كار بـود كه خدا محور و مبناي  ،هايي نيز در چنين نگارهدليل، به همين . داد روشن را نمي سايه

بـه  . وجـود نداشـت   ،ترين وجـه ممكـن   هم به سخيف و آن ،آثاري با مضامين انساني ةامكان ارائ
هـاي برآمـده    پردازي غربي در تصويرگري اين دوران يكي از متن نمايي و چهره واقع دليل،همين 

گرايي اين دوران بود كه باعث شد متن اصلي از يك مـتن خـدامحور بـه متنـي      از گفتمان غرب
هاي واسطي چون حاجب، مسـجد و برخـي    متن ،در اين دوران ،همچنين .محور بدل شود انسان
بخشي كـه خسـرو   (هاي اسالمي به متن اوليه وارد شدند و فضاي آن را به دو بخش سنتي  نشانه

و مـدرن  ) در آن قرار دارد و با وجود حاجب و موانع قادر نيست شيرين را به صورت عريان ببيند
. تقسيم كـرد ) يرين به صورت عريان در مقابل چشمان تماشاگر تصوير قرار گرفتهبخشي كه ش(
ايانـه و  گر سـنت اي بـين دو وجـه    گيـري مكالمـه   هـا باعـث شـكل    مـتن  اين دست بيش ،رو اين از

كــه  از آنجــا. شــدند قاجـار   دورةگرايــي  گرايـي و گفتمــان باســتان  تجددطلبانـه گفتمــان غــرب 
دگرديسـي  هاي متوالي را دارند، از طريق  مشتركات فرهنگي دورهها قابليت تسلط بر  سراسطوره

هـاي پيشـين و پـذيرش     انهـادن ارزش سـوي و   هـا را بـه   توانند گفتمـان  هاي فرهنگي مي صورت
اسـالمي نيـز    ةاز سراسـطور  متأثرهاي  متن لذا پس از چندي بيش هاي جديد سوق دهند، ارزش

گويي رسيد كـه بـه    لبي به يك اجماع و تكايي و تجددطگر سنتي بين وگو گفتحذف شدند و 
  .گرايي بود گرايي و باستان تشكيل متن هنري جديدي منجر شد كه برآمده از دو گفتمان غرب

كـه كـاراكتر    هنگـامي  ،قاجـار   دورةكـه در ايـران    هدرنهايت به اين نتيجه رسيداين پژوهش 
بـه جهـت آنكـه     ،پـذيرد  ايراني مياش نقش زن فرنگي را در هنر  بودگي ديگري ةواسط شيرين به

هاي ايرانـي و اسـالمي مسـلط بـر      كه هنوز تا حد زيادي درگير سراسطوره ،براي مخاطب ايراني
الزم است تا يك كاراكتر ميانجي فرهنگي به اين روايت وارد شود تا تصويرگري  ،اش است جامعه

عنـوان   دادن شـيرين بـه   شانكه همانا ن ،ايراني با كمترين آسيب به روايت اصلي به مطلوب خود
كمـي   ، امـا يك زن حاجـب اسـت   قاجار  دورةاين ميانجي در اواسط . برسد ،ديگري فرنگي است

نهايـت در اواخـر   دركنـد و   پيدا مـي تغيير  هاي اسالمي پرچمو  هايي چون مسجد بعدتر به المان
ت گرفتـه،  وضـوح قـدر   فرنـگ بـه   ةاسالمي كمرنگ شده و سراسطور ةكه سراسطور ،قاجار  دورة

. شود نده مياصورت زني عريان و كامالً مغاير با متن اصلي نظامي نماي شود و شيرين به حذف مي
تأثيرات  زماني چندوچون ةدر طول يك دور ،تغييرات اين تصوير تداترتيب و برمبناي شه يندب

و نقـش آن در تصـويرگري شخصـيت     قاجـار   دورةهاي مسلط بر هنر  هسراسطورمندي وگو گفت
  .ه استشد آشكارشيرين 
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