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به مناسبت روز بزرگداشت حکیم نظامی

نشست تخصصی خمسه پژوهی  

برگــزاری  ادامــه  در  هنــر  فرهنگســتان  علمی پژوهشــی  معاونــت 
همایــش ملــی »خمســه نگاری، بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« 
و به منظــور پژوهــش مســتمر در خمســه نظامــی و تأثیــر آن در انــواع 
متــون ادبــی و هنــری، هم زمــان بــا روز بزرگداشــت نظامــی، نشســت 
بــا ســخنرانی علیرضــا هاشــمی نژاد،  را  تخصصــی خمســه پژوهی 
عاطفــه امیــری و مهــدی نوری مقــدم، روز چهارشــنبه، 20 اســفند 
کــه در ادامــه، خالصــه ایــن ســخنرانی ها آمــده  کــرد  1399، برگــزار 

اســت.

کتابــت شــاه محمود نیشــابوری در قیــاس بــا  تحلیــل سبک شــناختی 
کتابــت میرعلــی هــروری و باباشــاه اصفهانــی

کرمــان، بــا  علیرضــا هاشــمی نژاد، پژوهشــگر دانشــگاه شــهید باهنــر 
کتابــت شــاه محمود نیشــابوری  موضــوع »تحلیــل سبک شــناختی 
کتابــت میرعلــی هــروری و باباشــاه اصفهانــی بــا تکیــه  در قیــاس بــا 
را  خــود  ســخنرانی  شاه طهماســبی«،  نظامــی  خمســه  نســخه  بــر 
کــرد: خــط نســتعلیق در اواخــر قــرن هشــتم و در ارتباط  این گونــه آغــاز 
بــا جریان هــای عرفانــی متمایــل بــه فرهنگــی ایرانــی و توصیــه بــه 
کتابــت متــون ادبــی زاده شــد و ســپس در دربــار آل جالیــر و در ادامــه 
یــان، شــاهرخ، بایســنقر، ابراهیــم ســلطان و دیگــران،  در دربــار تیمور
کتابــت متــون ادبــی رونــق می گیــرد و تــا انتهــای قــرن نهــم ایــن خــط 
کتابــت می شــود.  بــه تکامــل می رســد و آثــار مهمــی هــم در ایــن دوره 
کــرد  ــرن نهــم اشــاره  کتابــت در ق ــه شــکل گیری نهضــت  او ســپس ب
ــر خــط نســتعلیق در دیگــر خطــوط،  گفــت: ایــن نهضــت عــالوه ب و 
کتابــت می شــد، نیــز  کــه قرآن کریــم  انــواع خطوطــی  مثــل نســخ و 

گذاشــت. تأثیــر 
را  نســتعلیق  خــط  تحــول  دوره هــای  مهم تریــن  پژوهشــگر  ایــن 

زمان هــای  ذکــر  بــا  و  برشــمرد  »کتیبــه«  و  »چلیپــا«  و  »کتابــت« 
به وجودآمــدن ایــن دوره هــا، عامــل اصلــی پیدایــش ایــن ســه دوره 
کاربــرد  را »قالــب« دانســت و قالــب را هــم دانــگ قلــم و فاصلــه و 
ــه ایــن دوره هــا را از ایــن  کــرد. هاشــمی نژاد اهمیــت توجــه ب تعریــف 
بــر مبنــای قالــب صــورت  آثــار  کــه تحلیــل  جهــت مهــم دانســت 
شــاه محمود  یعنــی  دوره،  ایــن  بــزرگ  هنرمنــدان  آثــار  و  می گیــرد 
قالــب  در  اصفهانــی،  باباشــاه  و  هــروری  میرعلــی  و  نیشــابوری 

اســت. بــوده  کتابــت 
ایــن مــدرس دانشــگاه در ادامــه ســخنان خــود به منظــور مقایســه آثــار 
ایــن ســه هنرمنــد گفــت: »قــدرت قلــم در اجــرا«، »خالقیــت در ایجاد 
ــر  کــم ب کلــی حا ــدام حــروف« و »ترکیــب ســطر و نظــام  تناســب در ان
کتابــت« معیارهــای ســنتی خوش نویســی اند  یســیون صفحــه  کمپوز

گرفتــه اســت.  کــه ایــن مقایســه بــر مبنــای آنهــا صــورت 
نمایــش آثــاری از خوش نویســی ایــن ســه هنرمنــد در خمســه نظامــی 
و مقایســه ایــن اوراق و تحلیلــی از نقــاط ضعــف و قــّوت ایــن آثــار 

ــود . ــگر ب ــن پژوهش ــدی ای جمع بن

تاج برگرفتن بهرام گور در  شاهنامه و خمسه 
ناهیــد  و  هنــر،  پژوهــش  دکتــری  دانش آموختــه  امیــری،  عاطفــه 
بــا مقالــه »مطالعــه تطبیقــی  اســتادیار پژوهشــکده هنــر،  عبــدی، 
گــور از  مفاهیــم بهــرام/ مریــخ از ورای نگاره هــای تاج برگرفتــن بهــرام 
میــان شــیران در شــاهنامه و خمســه نظامــی« در ایــن نشســت حضــور 

ــر عهــده داشــت. ــه را عاطفــه امیــری ب ــه ایــن مقال ــه ارائ ک یافتنــد 
گــور  امیــری در ابتــدای ســخن بــه وجــود داســتان »تــاج برگرفتــن بهــرام 
ــاره  ــه اش ــاهنامه و خمس ــترک در ش ــورت مش ــیر« به ص ــان دو ش از می
یــخ طبــری،  یخــی فراوانــی مثــل تار ــر منابــع تار گفــت: عــالوه ب کــرد و 

تهیه و تنظیم: 

داود احمدی بلوطکی
یاشا سالمی میالنی
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بــا جزئیــات  آنهــا داســتان مذکــور  کــه در  اخبارالطــوال، غررالســیر 
فــراوان ذکــر شــده، نگاره هــای بســیاری نیــز از ایــن داســتان باقــی 

ــده  اســت.  مان
او هــدف از ایــن پژوهــش را بررســی بازنمایی هــای نگارگــران از ایــن 
کــه ایــن نگاره هــا  کــرد و افــزود: بایــد مدنظــر داشــت  داســتان عنــوان 
کــدام ســنت متنــی خلــق شــده  و  کــدام ســنت تصویــری و  بــر اســاس 
چــه تفاوتــی میــان نگاره هــای شــاهنامه و خمســه وجــود دارد؛ تــا ایــن 
نگاره هــا بــا یکــی از ابعــاد مطالعــات آیکونوگرافــی، یعنــی اســتحاله، 

بررســی شــود. 
ایــن محقــق در ادامــه همیــن بحــث، شــیوه پژوهــش خــود را یکــی 
کــرد  ــردی آیکونوگرافــی، یعنــی اســتحاله، معرفــی  کارب از روش هــای 
گفــت: آیکونوگرافــی یکــی از روش هــای مطالعــات هنــری اســت.  و 
ایــن روش آثــار هنــری را بــا توجــه بــه ســاحت های مختلــف تمدنــی، 
کــه اثــر در آن  یــخ، مذهــب، علــم، سیاســت،  از جملــه فلســفه، تار
خلــق شــده بــا جنبه هایــی متفــاوت بررســی می کنــد. امــا مفهــوم 
اســتحاله، به عنــوان یکــی از جنبه هــای مطالعــات آیکونوگرافیــک، 
اشــاره  نقش مایه هــا  قالــب  در  مضامیــن  بازنمایــی  چگونگــی  بــه 
کــه تصاویــر  دارد. رونــد تحلیــل ایــن مقالــه بــه ایــن صــورت اســت 
کــه تکــرار شــدند  کردیــم، ســپس نقش مایه هایــی را  را طبقه بنــدی 
ــا متــن ادبــی بررســی  کردیــم و نهایتــًا تصویــر را در پیونــد ب اســتخراج 

ــم. کردی
کــه بهــرام  ایــن پژوهشــگر در پایــان صحبت هــای خــود »دو شــیری 
»شــخصیت  و  شــاهی«  »تــاج  گاوســر«،  »گــزر  می کشــد«،  را  آنهــا 
کــرد  گــور« را از نقش مایه هــای تکرارشــونده در ایــن اثــر معرفــی  بهــرام 
کــه بــا تصویــری مواجــه  گفــت: در تحلیــل آیکونوگرافــی، زمانــی  و 
ایــن  بــه  بــه مستندســازی می کنیــم؛  اقــدام  بایــد  ابتــدا  می شــویم، 
کنیــم آیــا نقش مایه هــا مبتنــی بــر متــون مکتــوب  کــه مشــخص  معنــی 

ــا نــه. هســتند ی

حضور داستان های خمسه نظامی در سینما
بــا  دانشــگاه،  مــدرس  و  پژوهشــگر  نوری مقــدم،  مهــدی  ادامــه  در 
موضــوع »حضــور داســتان های خمســه نظامــی در ســینما«، بــه ارائــه 
کوتاهــی را دربــاره حضــور  گفــت: مبحــث  مقالــه خــود پرداخــت و 
کــرد  داســتان های خمســه نظامــی در ســینمای ایــران مطــرح خواهــم 
گنجینــه عظیــم خمســه  و دربــاره یکــی از موضوعــات مربــوط بــه 
حضــور  تــا  آنــم  بــر  پرداخــت.  خواهــم  بحــث  بــه  نظامی گنجــوی 
یکــرد  رو بــا  را،  ایــران  ســینمای  در  نظامــی  خمســه  داســتان های 

کنــم. ترامتنیــت از نظــر ژرار ژنــت، بررســی 
ایــران،  ســینمای  تولــد  ســال های  آغازیــن  در  داد:  ادامــه  او 
چشــم های تیزبیــن تهیه کننــدگان و فیلم ســازان ســینما بــه ســمت 
کالســیک ایــران خیــره شــد؛ بــه ایــن دلیــل  داســتان های ادبیــات 
و  حماســی  اســطوره های  از  اعــم  اســطوره ای،  داســتان های  کــه 
اســطوره های عاشــقانه، آن قــدر نفــوذی دیرینــه در میــان مــردم یعنــی 

کــه هیــچ تهیه کننده  همــان بیننــدگان یــا مخاطبــان ســینما داشــتند 
و فیلم ســاز هوشــمندی نمی توانســت ایــن حضــور را نادیــده بگیــرد؛ 
بــا  فیلم هــا  نخســتین  در  را  خــود  تولــد  ایــران  ســینمای  بنابرایــن 
روایــت  یعنــی  کــرد؛  آغازیــن شــروع  ایــن داســتان ها در ســال  های 
کــه همــان مــردم ایــران  ســینماتیک ایــن داســتان ها بــرای بیننــدگان 

بودنــد. فارســی زبانان  یــا 
نوری مقــدم توضیــح داد: ایــن عالقــه محــدود بــه طبقــه تحصیل کرده 
کــه  داســتان هایی  طریــق  از  هــم  مــردم  نبــود.  جامعــه  فرهنگــی  و 
و  قهوه خانه هــا  در  یــا  می کردنــد  تعریــف  پرده خوان هــا  و  نقال هــا 
کــن عمومــی آن دوران توســط شــاهنامه خوانان و حماسی ســرایان  اما
داشــتند.  آشــنایی  داســتان ها  ایــن  بــا  می شــد،  خوانــده  معــروف 
فیلم ســازان بــه ایــن واســطه در ابتــدا بــه ســراغ همیــن داســتان ها 

ــد. رفتن
بــا  برخوردشــان  در  ایرانــی  فیلم ســازان  یکردهــای  رو دربــاره  او 
در  یکــرد  رو دو  گفــت:  خــود،  مقالــه  در  خمســه  داســتان های 
دارد؛  وجــود  خمســه  داســتان های  بــه  نســبت  ایرانــی  فیلم ســازان 
کــه از ضعــف قــدرت  یکــرد اول مربــوط بــه فیلم ســازانی اســت  رو
گاهــی داشــتند؛ بنابرایــن داســتان های  خــود در داســتان پردازی آ
کــرده  کــه نظامی گنجــوی نقــل  خمســه نظامــی را بــه همــان صورتــی 
کامــل، بــی  کردنــد؛ یعنــی بــا وفــاداری  بــود، در فیلم  هایشــان نقــل 
هیــچ تغییــری در اصــل داســتان ها، آ نهــا را به صــورت ســینماتیک 
یــک  بیــان  بــه  کردنــد. روایــت ســینمایی در اصطــالح مــا  روایــت 
یعنــی  می شــود؛  گفتــه  ســینما  ســاختارهای  طریــق  از  داســتان 
کارگردانــی،  یگــری،  باز نوپــردازی،  فیلم بــرداری،  بــا  کــه  داســتانی 
ســینمایی  فیلــم  به عنــوان  بســته  یــک  در  موســیقی،  و  تدویــن، 
ارائــه شــود؛ بنابرایــن دســته ای از تــرس اینکــه نتواننــد ماننــد نظامــی 
کننــد، همــان داســتان ها را بــه همــان شــکل بیــان  داســتان را روایــت 
ــا  ــد و ب ــرج دادن ــه خ ــارت ب ــازان جس ــر از فیلم س ــی دیگ ــد. بعض کردن
یــا شــخصیت های  پیرنــگ  از  و غیرصریــح  اقتباس هــای صریــح 

کردنــد. داســتان های نظامــی آنهــا را بــه فیلــم تبدیــل 
او توضیــح داد: ایــن رابطــه ترامتنــی بیــن داســتان فیلم هــا و خمســه 
ســینمای  نیســت.  ایــران  ســینمای  بــه  محــدود  نظامی گنجــوی 
کــه توانســتند ارزش هــای درونــی ایــن متــن را درک  کشــورهای دیگــری 

ــد. کردن ــتفاده  ــاًل اس کام ــه  ــتان های خمس ــم از داس ــد ه کنن
فیلم هــای  بررســی  بــه  ســخنانش  جمع بنــدی  در  نوری مقــدم 
یعنــی  نظامــی،  خمســه  داســتان های  موضــوع  بــا  خــود  منتخــب 
ســاخته  مجنــون«  و  »لیلــی  و  فرهــاد«  و  »شــیرین  فیلم هــای 
کوشــا،  عبدالحســین ســپنتا، »شــیرین و فرهــاد« ســاخته اســماعیل 
»شــیرین و فرهــاد« ســاخته رحیــم رحیمی پــور، و »شــیرین« ســاخته 

پرداخــت. کیارســتمی  عبــاس 
ــده را در  ــخنرانی های ارائه ش ــل س کام ــم  ــد فیل ــدان می توانن عالقه من
وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی www.honar.ac.ir مشــاهده 

کننــد.


