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 چکيده

که بر  شاهنامههای متن است و نگارهیک پيش شاهنامه ،متنيّت ژنتطبق نظریة بيش

، ستایک روایت تصویری خلق کرده شاهنامهمبنای آن توليد شده و برای روایت متنيِ 

ها در چه مواردی مطابق متن نگارهست که بيشآید. حال پرسش این اشمار ميمتن بهبيش

؟ برای پاسخ به ستابوده و در چه مواردی دچار تراگوني و تغيير شده شاهنامهمتن با پيش

پردازیم. به این منظور روایت ای متن و تصویر مياین پرسش به خوانش تطبيقي و بينانشانه

 ،در سنّت نگارگری ایراني است را که یکي از پربسامدترین مجالس« گذر سياوش از آتش»

به نقش روابط بينامتني در توليد اثر توجه  پيشِ رو پژوهش ،ترتيب این کنيم. بهميانتخاب 

کرد بينامتني چگونگي گشتار )انتقال( روایت متني به روایت دارد و بر آن است تا با روی

از نظرگاه روابط  های تحقيق به این شرح است:تصویری را بررسي و تبيين کند. پرسش

های صریح به متن دارد؟ با توجّه به بينامتني، نگارة گذر سياوش از آتش چه ميزان ارجاع

سان و بدون روابط بينامتني، روایت تصویری تا چه حد دچار تغيير شده و تا چه حد یک

است؟ روش پژوهش به این شرح است که نخست با بيان روایت متني به تغيير باقي مانده

کرد تطبيقي روایت تصویری و سپس با روی پردازیمميویل و نمادشناسي عناصر اصلي تأ

متنيّت ژنت از دو منظر کرد بيشها را با رویم. پس از آن نگارهيکنبررسي مي رانگارگران 

ای عملي برای تبيين . هدف تحقيق ارائة نمونهکنيمميگوني و تراگوني تحليل گشتار همان

 متنيّت در پيکرة مطالعاتي هنر ایراني است.يشکارکرد نظریة ب

 شاهنامهمتنيّت، ژنت، سياوش، نگارگری، بيش ها:کليدواژه
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مهمقدّ   

ترین موضوعات فلسفة هنر است. یکي موضوع چگونگي ارجاع آثار هنری و ادبي از مهم

رند؟ به های اساسي یونانيان دربارة هنر این است که تصاویر هنری در کجا ریشه دااز پرسش

است: ميمسيس و پوئسيس. ممسيس هنر را از دو منظر پاسخ داده شده این پرسش

داند که گسترة آن از عالم واقعيّت و محسوس تا عالم مثال بازنمایي یک واقعيّت بيروني مي

ن نياز به واقعيّتي از یابد. اما در نظرگاه پوئسيس هنر در فرایندی خلّاقانه و بدووسعت مي

شود. بنابراین در پوئسيس نيازی به ارجاع وجود ندارد. نوع شده آفریده ميپيش تعيين

ای نام توان مطرح کرد که سميوسيس یا نشانهدیگری از ارجاع یا نظریة سومي را نيز مي

که متأثّر از واقعّيت بيروني یا خالقيّت دروني دارد. بر طبق این نظر، اثر هنری بيش از آن

کنند و در ارتباط ای عمل ميهایي که به طور شبکهمتن؛ های دیگر استباشد، متأثّر از متن

با  پيشِ رو پژوهش (.373 -377: 9382)نامورمطلق، دهند ای را شکل مينشانه عالمِ ،دیگربا یک

را « گذر سياوش از آتش»های کرد سميوسيس، چگونگي ارجاع هنری در نگارهتوجّه به روی

 دهد.تقال( روایتِ متني به روایت تصویری را شرح ميبررسي و انواع گشتارِ )ان

های الس در سنّت نگارگری است و نگارهگذر سياوش از آتش یکي از پربسامدترین مج

 232مورّخ  ةشاهنامترین نگارة این مجلس به رسد. کهنتصویر مي 77۲موجود از آن به 

است. از تب اینجو ترسيم شدهمحفوظ در موزة توپقاپي استانبول تعلّق دارد که به شيوة مک

محفوظ  233مورّخ  شاهنامهای متعلّق به نگاره ازتوان های کهن این مجلس ميدیگر نگاره

است. یکي از عمومي لنينگراد یاد کرد که به شيوة مکتب شيراز ترسيم شده ةخاندر کتاب

هنرهای  و در موزة شاه طهماسبي است شاهنامةاین مجلس متعلق به  هنری کارهایشاه

 شود.داری ميمعاصر نگه

ا با ـر آن است تـپژوهش حاضر به نقش روابط بينامتني در توليد اثر توجه دارد و ب

چگونگي گشتار روایت متني به روایت تصویری را بررسي و تبيين کند.  ،کرد بينامتنيروی

اوش از آتش های تحقيق به این شرح است: از نظرگاه روابط بينامتني، نگارة گذر سيپرسش

های صریح به متن دارد؟ با توجّه به روابط بينامتني، روایت تصویری تا چه چه ميزان ارجاع

نویسنده در است؟ هدف سان و بدون تغيير باقي ماندهحد دچار تغيير شده و تا چه حد یک

تي متنيّت در پيکرة مطالعاای عملي برای تبيين کارکرد نظریة بيشارائة نمونه ،تحقيقاین 

 هنر ایراني است.
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 بحث و بررسي

 ساختار نظری -9

نقد ادبي معاصر فرانسه، به  ةهای برجستیکي از چهره (Garard Genette) ژرار ژنت 

پردازد. در نظر ژنت، دیگر ميها از یکارتباط ميان متون و تأثيرگذاری و تأثيرپذیری آن

شود. طبق این نظر، تمامي را شامل ميترامتنيّت تمامي انواع ارتباط یک متن با متن دیگر 

گویي وصورت آشکار یا پنهان با متون دیگر ارتباط دارند و ميان این متون گفتمتون به

دیگر است. برقرار است. این خوانش، یک خوانش ارتباطي یعني ارتباط دو یا چند متن با یک

 (؛Intertextuality) تنيّتبينام -9توان یافت: بر این اساس ميان متون چند نوع ارتباط مي

 سرمتنيّت -۴ (؛Metatextuality) فرامتنيّت -3 (؛Paratextuality) پيرامتنيّت -7

(Architextuality؛) متنيّتبيش -۵ (Hypertextuality) . 

متن( را به متن الف متنيّت هر نوع ارتباطي است که متن ب )بيشمنظور از بيش

ارت است از هر متني که از یک متن پيشين مشتق عب متنمتن( متصّل کند. بيش)پيش

متنيّت رابطه متن، متني است که متن حاضر از آن مشتق شده باشد. بيششود و پيشمي

ای که این رابطه بر مبنای برگرفتگي بنا شده گونهکند بهدو متن ادبي یا هنری را بررسي مي

ای داشته باشد د یا به آن اشارهمتن از متن پيشين صحبت کنکه لزوماً بيشآنباشد، بي

(Gennete, 1997: 5پس رابطة بيش .)گيرد که متن نخست )پيش متني زماني شکل مي

متن( شکل نخواهد گرفت. متن( حتماً وجود داشته باشد و بدون حضور آن متن جدید )بيش

آن پاک ای که نوشتة نوشته)به معني الواح بازنوشتني یا دست Palimpsestsژنت در کتاب 

 پردازد.متنيّت ميشده و دوباره نوشته شده است( به بيش

ـ 9د: ـنشوبندی ميمتنيّت ارتباط متون با هم در دو دسته طبقهطبق نظریة بيش

گوني یا در همان. (Transformation) ـ تراگوني یا تغيير7 (Imitation) گوني یا تقليدهمان

)نامور مطلق، را در وضعيّت جدید حفظ کند متن قصد دارد متن نخست تقليد مؤلّف بيش

 ّميـشتار کـة گـیابد و دو دستمتن تغيير ميیا تغيير، در تراگوني  (.8۲: 939۲

(Quantitative transformation) و گشتار کاربردی (Pragmatic Transformation)  تقسيم

ید است و به دو متن برای خلق متن جدشود. گشتار کّمي به معنای تغيير در حجم بيشمي

 ا افزایشـتر است یمتن فشردهمتن از متن پيشبيش که (Reduction) صورت کاهش

(Augmentation )گيرد تر است، صورت ميمتن گستردهمتن از متن پيشبيش که

(Genette, 1997: 309گشتار کاربردی عبارت است از ایجاد تغيير در مسير روی .) دادها و

، (Transvaluation) عنا دچار تغيير گردد و به سه نوع گشتار ارزشآن م مضامين که طيِّ 

شود تقسيم مي (Transmodalization) و گشتار کيفي (Transmotivation) گشتار انگيزه
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(Genette, 1997: 324- 330منظور از گشتار ارزش .)، ها نيستدگرگوني کامل نظام ارزش، 

یعني هر ارزشي که به طور ضمني یا با  ،ستهابلکه به معنای هر عمل وابسته به ارزش

 .(Ibid: 350- 367) شودصراحت به اعمال رفتار و احساسات یک شخصيت نسبت داده مي

متن بيش ةنویسند ،دیگر است که به دنبال آن ةیک انگيزه با انگيز زینيِگُجای ،گشتار انگيزه

ـ مطرح کردن 9ه نوع است: کند و آن بر سسو ميهای شخصي یا اجتماعي همرا با انگيزه

ـ 3متن اصلي پيش ةیا حذف انگيز (Demotivation) انگيزه کردنبي -7 متنپيش ةانگيز

گشتار کيفي (. Ibid: 325) (Transmotivation) متنپيش ةای یا جاگزیني انگيزدگر انگيزه

 متن است که خود به دو نوع گشتار درونيدگرگوني در شيوة نمایش و ارائة بيش

(Intermodalization)  ّشود. در گشتار کيفي دروني تغيير در تي تقسيم ميو بيناکيفي

تي ممکن است یک روایت به کارکرد دروني بدون تغيير در ژانر است اما در گشتار بيناکيفيّ 

 (.Genette, 1997: 277)نمایش و یا یک نمایش به روایت تبدیل شود 

ترین پيکرة مطالعات ایي، معماری و ...( مهمآثار ادبي و هنری )هنرهای تجسّمي، سينم

وسّط ـردی شدن آن تـة دوم بينامتنيّت یعني کاربـا شروع مرحلـبينامتني است. ب

شد و  تازه ایهفاتر مطالعات بينامتني وارد مرحلهایي چون لوران ژني و ميکایيل ریشخصيّت

چه در این پژوهش حائز آن (.398 -399: 9382)نامورمطلق، کار رفت برای نقد آثار هنری به

ای و هنشانروابط بينامتني به دو نوع درون .ای استاهميّت است بينامتنيّت بينانشانه

المي یا ای واحد )مثالً کد: هنگامي که دو متن به یک نظام نشانهشوای تقسيم ميبينانشانه

گلستان ان مثال تأثير ای است. به عنونشانهها درونرابطة آن ،دتصویری( تعلّق داشته باش
زیرا هر دو به نظام کالمي  ،شودای مربوط مينشانهجامي به روابط درونبهارستان  سعدی بر

ل به یک نظام و متن دوم به نظامي دیگر مربوط باشد در که متن اوّا هنگاميتعلّق دارند. امّ

اقتباس فيلم از  ،مثالای خواهد بود. به عنوان ها بينامتنيّت بينانشانهاین صورت رابطة آن

شود. ای محسوب ميبينانشانه ،چون انتقال از نظام کالمي به نظام فيلم است ،تنگسيرمان رُ

ای )رابطة های گوناگون نشانههایي از نظامای امکان مطالعة روابط متنبينامتنيّت بينانشانه

بسياری از مطالعات بينامتني د. سازدیگر( را فراهم ميادبيّات و هنر و نيز انواع هنرها با یک

پژوهش  (.398 -399)همان: ای تعلّق دارد در دنيای امروز به همين نوع بينامتنيّت بينانشانه

متن در حوزة عنوان بيشهای آن بهمتن و نگارهعنوان پيشبه شاهنامهحاضر با بررسي متن 

کوشد تا روابط بينامتني را این پژوهش مينگارنده در گيرد. ای جای ميبينامتنيّت بينانشانه

 با روایت تصویری آن تبيين کند.« گذر سياوش از آتش» ميان روایت متنيِ
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 متنيّت ژنتهای گذر سياوش از آتش بر مبنای نظریة بيشخوانش نگاره -7

 داستاناین جستار نخست با بيان روایت متني به تأویل و نمادشناسي عناصر اصلي در 

م. يکنبررسي مي راروایت تصویری نگارگران  ،کردی تطبيقيسپس با روی پردازیم.مي

به متن وفادار بوده است؟ برای  برای تصویرگری این داستان پرسش این است که آیا نگارگر

م. یپردازای ميان متن و تصویر مينش تطبيقي و بينانشانهیک خوا هپاسخ به این پرسش ب

برای روایت متني، روایت تصویری خلق کرده و ایدة مرکزی داستان را با زبان تصویر  گرنگار

 ،های متن را به تصویر بکشدخواهد به طور دقيق همة واژه. اما نگارگر نميستابازگو کرده

 باني هنری بيان کند.  بلکه قصد دارد تا این روایت را با ز

 )تقليد( گونيهمان -7-9

متن قصد دارد متن نخست را در وضعيّت جدید مؤلّف بيش ،گوني یا تقليددر همان

از  .شودبندی نگارگر به متن ناشي ميگوني از پایهمان (.8۲: 939۲)نامور مطلق، حفظ کند 

گرفت و به از این دو قرار مي دوم و نگارگر پس ةمنظر رتبه، شاعر در رأس، کاتب در درج
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برمبنای  بند باشد. نگاره صرفاً نگارگر سعي داشت به کالم شاعر پای ،بندیدليل همين رتبه

 خلقِ بهبلکه مدیر هنری و هيأت هنرمندان  ،آمدتصویر درنميدریافت شخصي نگارگر به

ميان نگارگر فقط  ورزیدند و در اینترین تصویر برای متن ادبي اهتمام ميبهترین و مناسب

(. ۴2-۴۲: 938۵وان، )ماهعامل اجرایي بود تا تصميم مدیر هنری را به نيکوترین وجه اجرا کند 

چگونگي گشتار روایت متني به روایت تصویری با  ،در این پژوهش یادشدهبا توجّه به موارد 

سودابه و رنگ بهزاد، آتش، ها یعني سياوش، شبترین عناصر تصویری در نگارهذکر اصلي

 .شودميداده کاووس شرح کي

 سياوش -7-9-9

 متني اینشانهنظام  -7-9-9-9

 کند:فردوسي سياوش را هنگام گذر از آتش چنين وصف مي 
 رـاده به سـنه« نـود زرّیـخ»ي ـیک            در    ــش پـه پيــد بـســـياوش بيام

 پر امـــيد ي ـر ز خنـده دلـي پـلب           «      دـهای سپيهـجام»  اـوار و بـهشي

 اهـه مـد بـرآمــرد نعلش بـي گـهم       اه         ــه سيـر نشستـای بازهــي تــیک

 نـم و ساز کفـرس  ودـون بـان چـچن      ن         ـخویشت ر ـــب  ورــکاف ده ـپراگن
 (73۵ /7 :9398)فردوسي،                                                                               

تواند نماد پاکي و های سپيد اوست که ميشاخصة اصلي سياوش جامه ،بر طبق متن

الزم است به اهميّت رنگ سفيد در فرهنگ ایران اشاره  ،گناهي او باشد. در همين راستابي

ه مفهوم سپيدی از طریق مرتبه به کار رفته و گا 32۴فردوسي واژة سپيد  شاهنامةدر  .شود

بر، ماه، تابان، فروزنده و ... بيان خد، سيمينهای دیگر نظير کافور، سيم، عاج، سمنواژه

رنگ سپيد مظهر قداست، تعالي و نموداری از  .(9۲2-9۴۵: 939۲لي و احمدیان، )حسناست شده

ور بوميان در با .تنویر و اشراق است. سپيد در باور عبریان رمز شادی و طهارت است

آمریکای مرکزی نشان صلح و سالمتي، در باور مسيحيان نماد روح مطهر، شادی و پاکي، 

بکارت و زندگي مقدّس است و در باور هندوان رمز شعوِر ناب، تنویر، حرکت به باال، تجلي و 

، یازده بار از رنگ سپيد یاد شده است قرآن کریمدر  (.82-28: 9328)کوپر، اشراق است 

ان بهشتي در تضاد با سياهي آن یاز آن جمله وصف سپيدی چشم حور (79: 9322للّهي، ا)آیت

 (.92۲ / آیةعمران)آلوصف سپيدی چهرة رستگاران  و نيز (73 / آیة، واقعه۴8-۴9 / آیة)صافات

اسب سپيد،  [9](،Tištar) رتَنظير تيش   هرمزدییکي از نمودهای موجودات سپيدپيکری، 

تا گاو یک و ... است.[  ۵] خر سه پا[ ۴]وم مقدّس،ویشنو، هُ [3]،(Sarasvati) يتوَس رَسَ [7]،برهما

)بهار، اند ند و بز اساطيری به رنگ سفيد توصيف شدههست حيوانات از تخمة او ةآفرید که هم
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 گذارند، ارواحِ مردم چين بر این باورند که اگر خروس سفيدی را کنار تابوت ب (.۴2: 932۵

 (.۴2: 9392)هال، دشوندور مي خبيث

دیني و اساطيری  در متون وجامة سپيد همواره نماد قداست، پاکي و حکمت است 

بر در احادیث نبوی به پوشيدن جامة سپيد توصيه شده و به فرمودة پيام .هایي داردنمونه

اني به ا در سریحوّ(. 9۵۵: 93۵2)واعظ کاشفي، « البسوا ثياب البيض فاِنّها اَط هَرُ و اَطيبُ »)ص( 

 ة، ایزد حکمت و نشان«چيستا» جامة سپيد از آنِ  (.979: 93۵2ر، مشکو)معني سپيدجامه است 

 «رونهوَ» (.۲2: 93۲8)مختاری، اند شتي سپيدجامهددین مزدایي است و نيز روحانيان زر

(Varuna) 9322پور، )اسماعيلاست شده گُزارشهای تابان ای از نورهای سپيد و جامهبا هاله :

 ،کرّات یاد شده استیسان و روشنان بههای متني از سپيدپيکری خدایان، قدّدر روایت (.2۲

 .(39: 932۵ار، به)تن آفریدگان خویش را از روشنایي آفرید  که هرمزد از جمله این

 ای تصویرینظام نشانه -7-9-9-7

ا نقش هههای ميالدی بر روی سکّتصویر سياوش و آیين سياووشان از نخستين سده 

های آفریغي که تصویر هویژه سکّهای محلّي خوارزم بههاز جمله نخستين سکّ .استبسته

راه با نام شائوشفر یا شائوشفرن )به معني دارای فرّ سياوش( بر آن سياوش سوار بر اسب هم

کشف شد در یک معبد بودایي که کوزة مرو تصاویر  (.2۴: 9392)حصوری، است هترسيم شد

کردند و این اسطوره آیين سياوشان را برگزار مي ،ن است که پيروان ادیان مختلفحاکي از آ

 با سياوش مطابق ،هادر نگاره (.۲8 :)هماناست  بوده و باور در دل ادیان مختلف راه باز کرده

 :استبر سر گذاشته «زرّین خودِکاله»و  بر تن کرده «سپيد ةجام»توصيف متن، 
 رـاده به ســنه« نـود زرّیـخ»ي ـــدر          یکـــپ ش ـپي  هـد بــبيام  ســـياوش 

 امـــيد  رــي پــدل ر ز خنـده ـي پـلب  «       دـــهای سپيهـجام» ا ــب و   وارـهشي

 ه ماهـد بـرآمـش بـرد نعلـــي گــاه          همــسي  هــر نشستـــب   ایازهــي تـیک

 نـاز کفـم و سـود رسـون بـان چـچن         ن ــخویشت  رــب   ورـــکاف  ده ــراگنـپ
 (73۵ /7 :9398)فردوسي، 

زیرا  ،اش با متن حائز اهميّت استبرخورد دوگانة نقّ  ق، 239خ کوچک مورّ ةشاهنامدر 

سياوش را سپيدپوش و سوار بر اسب سياه نقش کرده و از  ،سو با وفاداری به متناز یک

ملبّس  ،های بغداد استي با نقوش هندسي سبز که یادآور پارچهسوی دیگر او را به پيراهن

بندی به متن را رعایت کرده و متأخّر نيز اغلب پای هایِهنسخدر  .(7)تصویر  استکرده

های که در تصاویر زیر از دوره اندخود زرّین ترسيم کردهيد و کالهسياوش را با لباس سپ

  .(3)تصویر است  گوناگون مشهود
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 ینزرّ سياوش با جامة سپيد و خودِ

 ، محفوظ در موزة توپقاپي استانبولق 239 کوچک، مورخ  شاهنامة .7

 ، مکتب ترکمان989جمادی الثاني  73خ بریتانيا، مورّ  ةخانمحفوظ در کتاب 99999 ةشمار شاهنامة .3

 

 گ بهزاد )اسب سياه سياوش(رنشب -7-9-7

 ای متنينظام نشانه -7-9-7-9

از نظر لغوی  «سياوش» واژة است. «رنگ بهزادشب»نام اسب سياوش  نگ بهزاد:رشب

 اوستاو در « سياوخش»سياووش را در پهلوی »است. « دارندة اسب سياه»به معني 

به معني اسب نر و سياوخش به معني « ارشن»به معني سياه و « سياو»گویند. « سياوَرَشن»

فام و به فردوسي اسب سياوش را سيه .(772 :9322)ماحوزی، « دارندة اسب نر سياه است»

 است:کرده گُزارشرنگ شب 
  اهـه مـب  دـرآمـب ش ــنعل  ردــگ ي ـهم             اهــسي ه ـرنشستـب   يــیازـت ي ــیک

 (73۵ /7 :9398)فردوسي،                                                                                     

 ... تـذشـاسپان گ ازیـت رـوی آخـس          تـده گشـون دل و دیــر ز خــش پــرخ
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 اد راــب   نـروز کي   يـدریافت   هــک            را    « زادـــبه گـنـربــش»  اوردــــبي
 (3۴2 :همان)                                                                                                    

 دــسپي  روز روی   دـره شـــتي  روـب        د    ــناامي  انـــو گشت از جهـچ اوش ـسي

 اد راــن سپس بـر زیـان مبـرمـه فـک     را       « زادـــگ بهــرنبــش»ت ـن گفـچني
 (۴72 :)همان                                                                                                     

 ویژه يهای عاميانه اهميّتاسب سياوش در روایت های عاميانه:اسب سياوش در روایت

شود و هنگام سياوش بر ایلي مهمان مي ،کند تا جایي که در برخي از این روایاتپيدا مي

دهد و بعدها اصيل را به او هدیه ميو گ رنسياه يایل به نام بهزاد، اسب رئيسِ ،بازگشت

نجوی )اِرنگ( نامد )اطالق نام شبدیز به جای شبسياوش این اسب را شبدیز بهزاد مي

طبق وصيّتي »برد: همين اسب خبر مرگ سياوش را برای فرنگيس مي (.73۵: 93۵۴شيرازی، 

دهد و خبر که سياهوش به فرنگيس کرده بود اسب سواری سياهوش سه بار شيهه سر مي

رساند و خودش هم در کوهي مجاور سر وفادارش فرنگيس ميمرگ سياهوش را به هم

یتي در روا (.7۴8)همان: « خسرو رکاب دهدشود تا زماني که به کيگرد غایب ميسياهوش

رنگ ه جز شبـکند بها را پي ميرسد، او همة اسبميدیگر چون زمان مرگ سياوش فرا

کند. گوید و سپس رهایش ميرنگ کرده، به او رازی ميدر گوش شببهزاد را. سياوش سر 

خسرو راز کوهي بلند به انتظار کيـر فـبار و بر کنار جویـگ بهزاد در مرغزاری بـرنشب

  )همان(.نشيند مي

راه دارد و چنين مبه هَ« اسب»پسوند  شاهنامهنام برخي پهلوانان  :شاهنامهدر  [۲] اسب

آمده است: شمار ميافراد بوده و برای آنان مقدّس بهه اسب توتم این شود کاستنباط مي

مند(، لهراسب )دارندة اسب تيزرو(، گرشاسپ )دارندة اسب الغر(، ارجاسب )دارندة اسب ارج

گشتاسب )دارندة اسب از کار افتاده(، طهماسب )دارندة اسب فربه و زورمند(، هوسب 

ده هزار اسب(، شيداسب )دارندة اسب درخشان(. از )دارندة اسب خوب(، بيوراسب )دارندة 

نوعي د ـتوانه خود ميـکه واژة سياوش به معني دارندة اسب سياه است کتر اینهمه مهم

گوید: عضو کالن، گذاری توتميک ميشمار آید. دورکيم در خصوص نامگذاری توتميک بهنام

زیرا از  ،کندکي شدن هویّت فراهم مينام با توتم است و نام که یکي شد زمينه را برای یهم

بلکه چيزی از وجود  ،نظر انسان بدوی نام فقط یک کلمه یا ترکيبي از الفاظ و صداها نيست

 (.993: 9393)دورکيم،و ذات در آن است 

 ای تصویرینظام نشانه -7-9-7-7

 های تصویرِ نخستين نمونه. دارد خاص يگاهشمایل اسب در هنر تصویری ایران جای 

 بر شود که معمواًل مفاهيم آیيني و مذهبي را دراسب بر روی اشياء مفرغين ماد دیده مي
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وش. در ـتون شـریق و ریـنظير اب ،شده ميـدارد. ظروف دورة ماد به شکل اسب ساخت

ویژه تاالر آپادانا( تصویر های تخت جمشيد )بهمنشي و حّجاریهای دورة هخابرجستهنقش

شکوه و هيبت ارتش هخامنشي را به نمایش  ،وقار و استوار با هيبتي با اسب مرکزیّت دارد و

 (.۵2 -۴9: 9387شریفي و ضرغام، ) (۵)تصویر  گذاردمي

              

 
 م.پ ۲ـ۵برجستة اسب در پلکان شرقي آپادانا، نقش. ۵       ریتون با طرح اسب، دورة هخامنشي      . ۴

 

در کوزة مرو، متعلّق »مثالً  .سياه است سياوش   اسبِ  ،یتصویر هایِترین نمونهدر کهن

که رنگ سياهِ اسب با نقوش رنگين کوزه هماهنگي به سدة چهارم یا پنجم ميالدی، با این

)حصوری، « استاّما نگارگر به تبع از اصل روایت، اسب سياوش را سياه ترسيم کرده ،ندارد

او در کنار هم تضاد رنگي ایجاد  اسب سياهِها لباس سپيد سياوش با در نگاره (.۴7: 9392

 . (8-9-2-۲)تصاویر  استکرده
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 ، مکتب شيراز9۴3رجب  7۵خ سليمانيه استانبول، مورّ  ةخانمحفوظ در کتاب ۴9۲ ةشمار ةنسخ ،شاهنامه. ۲

 827خ ربيع االول بریتانيا، مورّ  ةخانمحفوظ در کتاب 9729۴ ةنسخ ،شاهنامه. 2

       
 9۴۵خ رجب محفوظ در گالری آرتور ساکلر واشنگتن، مورّ  998 ةشمار ةنسخ، شاهنامه .9

 ، مکتب ترکمان988رمضان  9۴خ بادليان آکسفورد، مورّ ةخانمحفوظ در کتاب 37۵ ةنسخ، شاهنامه. 8
 

 .اندترسيم کرده يهای متنبا ویژگيرا مطابق  شاهنامههای نگارگران هر یک از اسب

 (:92)تصویر  استترسيم شده« ابرش بور»سب رستم، نيز مطابق متن که رخش، اچنان
 مـس والد ــپ و  د ــتن و  ه ــخای  هــسي  او دمـگ رش و ـور ابـب  و م ـه چشــسي

(33۵ /9 :9398 )فردوسي،  
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 رضا خانةمحفوظ در کتاب M. K. 494 ,3916نسخة شمارة ، شاهنامهابرش، خان پنجم،  رخش بور. 92

 دارگاه کشمير، کاتب احمد اللّه، خاست97۴۲ور هند، مورّخ رامپ

 آتش -7-9-3

 ای متنينظام نشانه -7-9-3-9

 است:سياوش چنين وصف شده رِ اآتش افروختن برای گذ صحنة شاهنامهدر 
 اروانـک د ـت صـدش  از  آرد ون ــهي          اروان  ــس   اــت   ودــفرم   ورـدست ه ــب

 دـدن شدنـه دیــران بــر ایـه شهـهم      د     ـدن شدنـکشي  زمــهي  هــب ان ـونـهي

 ویــجرخاشــپ  آورد   زمـهي  يــهم         وی ــرخ مــس  رــاشت کاروان   دـص ه ـب

 دـچن  ون وـر چـرد بـذر کـارش گـشم  د        ـــبلن    وهــک  دو   زمــهي  د ـــنهادن

 اهــت سيــد نفــوب ریزنــچ  رـب ه ـک        اه  ــش  ودـرمـد بفــبوـه مــس بــوزان پ

 ه روزــد بــب آمــي شــد گفتــدميدن      روز    ــفشــآت   ردــم   دـص  دو د ــبيام
 (73۴ /7 :9398)فردوسي،                                                                                     

عنصری مقدّس به  ،است که در ایران پيش از اسالم چهارگانهآتش )آذر( یکي از عناصر 

دانستند. آتش در اهورامزدا مي شتيان آن را مظهر فروغ ایزدی و پسرِدو زر آمدشمار مي

 (37: 9328)ه هينلز ـکچنان ،افزودداشت و همين امر بر تقدّس آن مي مهمّ  ينقش ،زندگي

بلکه  ،تنها منبع نور و گرما بودنشينان هند و ایراني نهکند آتش برای چادرمي درستي بيانبه

شبانة حيوانات وحشي  تازشِآنان را از  ،بر این افزونرفت و کار ميپز به و برای پخت

د، وشماه )دهم بهمن( برگزار ميروز از بهمنکه در بهمن« جشن سده»کرد. ظت ميمحاف

 از سویِ. منشأ این جشن به داستان پيدایش آتش استتش داشت آمراسمي برای پاس
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 [2](.نوشتپا /32 /9 :9398فردوسي، )است ذکر آن آمده شاهنامهگردد که در هوشنگ برمي

افروزی در این شب آتش است. آتش داشتِای دیگر از پاسنيز گونه« چهارشنبه سوری»

 ویژه يآتش و نور در ایران باستان اهميّت .(92-9تا: )آباداني، بيشود رها ميهَوَرَسبب نزول ف 

دّس آتش( زینت ـدان )نشانة تقا نقش آتشـها و مُهرها برجستهـبه نقشـکچنان ،شتدا

 (.۵۲: 93۴8)اميه، یافت مي

گناه بود. ور پنج کار از بيآزموني برای تشخيص گناه در ایران باستان (war) وَر  وَر آتش:

طور کّلي به دو ي، ور سرشار( و بهم، ور روغن، ور شيرة گياهان سمّسَر آتش، ور بَ رِنوع بود )وَ

-ا بيـرد تـرم )آتش( عبور کـاوش از ميان ورِ گـشد. سيرم تقسيم ميـة سرد و گـدست

 گناهي او اثبات شود.
 ویـــر سبــب  را گ ـزدن سـن د ــببای        وی   ــچو خواهي که پيدا کني گفت و گ

 دـــد گزنــه یابــدیشـان  از  اهــش  دل    د       ــمنت ارجـد هسـفرزن دـر چنـه هـک

 رانـر کـه دیگــي بـه گشتـدیشـر انــپ           ن دخـــتــر شـــاه هــامــاورانــوزی

 ذشتــرا گ  يــیک  دــببای ش ـر آتــب         ن چون بدین گونه گشت ـر دو سخـز ه

 ـدـگزن دــنياب ان ـگناهيـب  رــب  ه ــک          دــچـرخ بلن دـسـوگن ت ـاس  نــچني
 (737  /7 :9398)فردوسي،                                                                                 

 دارد که آتش  مي کند و اذعانگناهي خود اقرار ميسياوش پيش از گذر از آتش بر بي

 رساند:ا گزند نميگناهان ربي
 تـراسـم  يــایـره م ــگناهيـب  رــاگ  ت         ـراسـي مــبهای رم و ـر ز شـری پــس

 گاهــن   داردــن   م ــرینـآف  ان ـــاه            جهــم گنـهست ن کار ـزی ک ــدونـور ای

 شــم تبــنياب   شــوه آتــک ن ــزیـک     ش       ــده يــنيک  زدانــی روی ـني ه ــب
 (73۵ /7: )همان                                                                                                

کننده و سوزندة پليدی و گناه دار زندگي جانوران و آتش زميني پاکآتش مينوی نگه

ند که همة آدميان در پایان جهان باید از است. به همين دليل ایرانيان باستان بر این باور بود

کاران با رویِ گداخته که به منزلة آتش است بگذرند تا نيکان و بدان از هم جدا شوند. گناه

ذاب روی سينة مُ  دادند و یا فلزِّشدند و آنان را ميان دو دیوارة آتش قرار ميآتش مجازات مي

دارد. آزمون گناهان را از آتش مصون ميبي ریختند و اعتقاد بر این بود که خداوندآنان مي

 گلستان شدن آتش بر ابراهيمویس و رامين، در بلکه  ،آتش تنها به سياوش اختصاص ندارد

 گاه نيز فلزِّ  گلستان شدن آتش بر سه حکيم یهودی در زمان بخت الّنصر نيز سابقه دارد. و

موبدان دوران شاپور سپندان )موبدکه آذرباد مارچنان ،ریختندگداخته را بر سينة متهم مي

تن به چنين آزمایشي داد. داوری با آهن تفته در  ،برای اثبات حقانّيت دیندوم ساساني( 

شود. شاید بنا بر همين اعتقاد باشد که در هند جنازة نيز دیده ميتریستان وایزوت داستان 
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دارند و ن به بهشت باز ميسوزاندند. گرشاسپ را به گناه آزردن آتش از درآمدمردگان را مي

)یاحقّي، شود بان چهارپایان( بخشوده مينگه/Guš.urvanن )وَور  گری گوش يسرانجام به ميانج

 ، ذیل آتش(.93۲2د، )موحّ ،: ذیل آتش(939۲
 ای تصویرینظام نشانه -7-9-3-7

و زرد  گاه با رنگ سرخ ،های مکتب شيرازتر با رنگ طال و در نگارهها بيشآتش در نگاره

. خرمن آتش گاه به قدری استهای آن بخش درخشش و تابش شعلهتجسمترسيم شده که 

 پوشاندميکشد و نيمي از فضای تصویر را بزرگ است که از پایين تا باالی کادر زبانه مي

نيز در  سياوش و اسبش احتّکه تاجایي«(. نهادند بر دشت هيزم دو کوه» شاهنامه)مطابق 

 (99)تصویر  :، ناپيداستزیر بيتبا مطابق  ،های آتشهميان انبوه شعل
 دـاوش ندیـب سيـو اس  ودـي خـد           کسـرکشيـي بـه همــو زبانــر ســـز ه             

 (73۲ /7 :9398)فردوسي،                                                                                            

 
، مکتب 8۵8ربيع الثاني  92بادليان آکسفورد،  ةخانمحفوظ در کتاب 3۲8 ةگذر سياوش از آتش، نسخ. 99

 شيراز

 سودابه و کاووس -3-9-۴
 دـش بدیـوان و آتــه ایـد بــآم رــب     د       ـآوا شني  وداوهـت سـن از دشوــچ          

  (73۲/ 7)همان:                                                                                                  

گر گذر آید تا نظارهبر اساس متن، سودابه با شنيدن هياهوی مردم به ایوان کاخ مي

بر ، بها بر تنلباسي گرانبر سر و ها بانویي با تاجي زّرین سياوش از آتش باشد. در نگاره
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ق  232مورّخ  ةدر نسخ. (97)تصویر که همانا سودابه است  ستاایوان کاخ به تماشا ایستاده

گاه . است کاووس جامة بسيار شبيهِ  سودابه جامةرنگ و طرح  ،محفوظ در موزة توپقاپي

گاه نيز از  و که در نزدیکي خرمن آتش و در کنار کاووس ایستادهبلسودابه نه در ایوان کاخ 

ها گواه است. همة ایندر حال روی خراشيدن  سياوش از آتش هراسان و گذر پيروزمندانه

از ترسيم سودابه که منفورترین  اه متن را سرلوحه قرار داده و حتّبندی باست که نگارگر پای

است. کاووس با تاج و لباس شاهانه سوار بر اسب در است نيز شانه خالي نکرده شاهنامهزن 

درباریان و گاه خيل  و استهفتگرکنار خرمن آتش ایستاده و انگشت تعجّب به دهان 

 .(93)تصویر  اندتصویر درآمدهراه او بهسپاهيان هم

     
 تيموری ةبریتانيا، مکتب هرات، دور ةخانجوکي، محفوظ در کتاب ةشاهنام -97

 بيگ اش پير، صفوی، نقّ 9228شوال  78کوکران، محفوظ در موزة متروپوليتن نيویورک،  ةشاهنام -93

 

 

 گونيهمان
 

 ای تصویری )نگاره(نظام نشانه ای متني نظام نشانه

 هاجامة سپيد سياوش در نگاره های سپيدهشيوار و با جامه

 هااسب سياه در نگاره ای بر نشسته سياهیکي باره

 هاخرمن آتش در نگاره نهادند هيزم دو کوه بلند ...              

 هاو کاووس در نگارهسودابه  چو سودابه از دشت آوا شنيد...
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 تغيير(تراگوني ) -7-7

 «گشتار»ژنت تغيير متن برای آفرینش اثر جدید  ةطبق نظریکه گذشت، چنان

(Transformation)  متن متن )نگاره( با پيشبيش ،شود. مطابق با گشتار تراگونيناميده مي

توان مشاهده وجوه زیر مي کند. این تراگوني و تغيير را در( لزومًا انطباق پيدا نميشاهنامه)

ردی )تغيير در مسير ـاربـمتن( و کيشـتار به دو نوع کمّي )تغيير در حجم پـکرد: گش

 .پردازیمشود که در ادامه به آن ميدادها( تقسيم ميروی

 گشتار کمّي -7-7-9

متن است که های تغيير یک متن برای خلق متن جدید، تغيير در حجم بيشیکي از راه

متن از )بيش يتر است( یا افزایشمتن فشردهمتن از متن پيش)بيش يصورت کاهشبه دو 

 گيرد.تر است( صورت ميمتن گستردهمتن پيش

 گشتار کاهشي -9 -7-7-9

دادها، زبان متن قادر به ذکر توالي روی .زبان متن محدودتر استزبان تصویر نسبت به 

قادر به نمایش این امور نيست و به همين ا تصویر امّ ،وصف امور انتزاعي و تجریدی است

دادها را در تصویرگری حذف ها و رویها، شخصيّتدليل نگارگر ناگزیر است برخي صحنه

 آفرینشِ ي را برای های تصویری، نقطة اوج داستان یا ایدة کلّ کند. نگارگر با درک محدودیّت

 . گُزیندبرميروایت تصویری 

 ةکند که واقعدم دل نگراني وصف ميپوشيده از مر را تسراسر دش فردوسي  ه  شاهنامدر 

 اند:هگذر سياوش از آتش را به تماشا ایستاد
 دـان شدنـش گریـر خندانـر آن چهـد                 بــان شدنـت بریـه دشـر همـراسـس

 (73۴ /7 )همان:                                                                                                  

 رــاز آن کار به  ان راــد جهـم آمـغ     ر            ــت و ز شهـد ز دشـر آمـي بـخروش
 (73۵ /7 )همان:                                                                                                  

 رونــش بـد ز آتــي آیـاو ک  اـه تـک  ون            ــخ ر زـدگان پـا دیـت بـي دشــیک

 (73۲ /7)همان:                                                                                                  

 مردم از انبوهِ تصاویرتر بيش، زیرا در است گشتار کاهشي صورت گرفته ،هاا در نگارهامّ

ترسيم سياوش، کاووس و سودابه یعني  داستان های اصلينيست و فقط شخصيّت خبری

است. سياوش اکتفا شدهترسيم و تنها به  ترسيم نشدهسودابه و کاووس هم  ااند. گاه حتّ شده

 اودهد و ها را به نگارگر نميامکان ترسيم همة وقایع و شخصيّت ،کادر تصویر محدودیّت

 .(9۴)تصویر  گزینشي عمل کند گاه به صورت ناگزیر است
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، 9۵2محرم  99خ بریتانيا، مورّ  ةخانمحفوط در کتاب 97۲99 ةهای فرعي، نسخحذف شخصيّت -9۴

 مازندارن، تيموری

 گشتار افزایشي -7 -7-7-9

صورت انعکاس یافته که نگارگر با افزودن نمادها و ها به اینگشتار افزایشي در نگاره

 تر کرده و آن را از یک روایت تصویریِ پذیری آن را بيشبليّت تأویلقا ،ها به تصویرنشانه

عمومي  ةخانمحفوظ در کتابق  233خ مورّ شاهنامه مثالً در .استبردهفراتر  ،رفصِ

شکلي که به کاله مخروطيه که با توجّ دیگر یلنينگراد مکتب شيراز، سودابه، کاووس و فرد

اند. آمدهخرمن آتش به تصویر در تي باشد، در کنارشدرود موبد زرر سر دارد احتمال ميب

ای دوخته شده که بر شاخسار درختي نشسته و که به پرندهبلنه به سياوش  ،نگاه این سه نفر

است. در متن هيچ نامي از این پرنده نيست و نگارگر آن را ها برگرداندهسرش را به سوی آن

به  ،است ر فراز سر سياوش ترسيم شدهبه روایت تصویری افزوده است. این پرنده که ب

ایزدی و نمودی تمثيلي از  ةشباهت دارد و شاید نماد فرّای به ویژه سيمرغ های افسانهپرنده
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حقانيّت سياوش باشد. چرخش پرنده به عقب و برگرداندن سرش به سوی کساني که آزمون 

 (.97۴: 9393آدامووا و گيوزاليان، ) .(9۵)تصویر  تواند مویّد این فرض باشدآتش را برپا کردند مي

 

 
 عمومي لنينگراد مکتب شيراز ةخانمحفوظ در کتاب 233خ مورّ شاهنامه. 9۵

 گشتار کاربردی -7-7-7

زیرا انتقال یک متن به زماني دیگر،  ،گشتار کاربردی یک مؤلفة غيرقابل اجتناب است 

به زمان خود،  شاهنامهای انتقال نگاران برشاهنامهرسد. بدون تغيير آن غيرممکن به نظر مي

، گشتار ارزش[ 9]گانةیکي از انواع سه گام کردند.همشان های روزگارآن را با مؤلفه

 واع دیگر گشتار ارزشـم. انیپردازه آن ميـاست که ب (Revaluation) گذاری مکرّرارزش

 .مصداقي نداشت هادر نگاره (Transvaluation/ و دگرارزشي Devaluation/ارزش ساختنبي)

 گشتار ارزش -7-7-7-9

تر و عبارت است از غني کردن یک شخصّيت با یک نقش مهم ،گذاری مکرّرارزش

گذاری متن وجود دارد. ارزشچه در پيشمتن در مقایسه با آنتر در نظام ارزشي بيشجذاب

ح نظام بلکه به معني بهتر کردن و اصال ،ر به معنای افزایش اهمّيت قهرمان نيستمکرّ

-Genette, 1997: 330) های ضمني و نمادین استها، داللتارزشي شخصيّت از طریق انگيزه

367.) 

که نگارگران  استهای گذر سياوش از آتش به این شيوه گذاری مکرّر در نگارهارزش

سياوش را که نماد شهادت در  را در تصویرگری این مجلس دخيل کرده و مذهبي باورهای
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سان تصوّر کرده و امام حسين )ع( همیعني  شيعه، نماد شهادت در مذهببا  ،است شاهنامه

 :مواردِ زیر نظيرِ .انداز آنان ارائه دادهساني تجسّم یک

 و فتح قریب پرچم نصر من اهلل -9

گشتار ارزشي و به دنبال آن  شدنگرش عاميانه در نگارگری ایراني رایج  ،در دورة قاجار 

پرچم  که حالي درسياوش  ،ههای این دورنگارهدر  از جمله: رت گرفتصوها نگاره بعضيدر 

. وقتي از نگارگر این (9۲)تصویر  گذرداز آتش مي ،در دست دارد« نصرمن اهلل و فتح قریب»

چطور شد که عبارت نصرمن  ،سياوش که مسلمان نبود کردند:مجلس، قوللر آغاسي، سوال 

 دیگر از نمونة .تر بودسياوش از من و شما مسلماناد: دپاسخ  ترسيم کردی؟!اهلل بر پرچم او 

 ر درنگارگ به این شرح کهتوان یافت ميی قاجاری هاشاهنامهیکي از  را درگشتار ارزش 

داستان فرامرز ، زیرا است تصویر درآوردهسوار تيرخورده با روبند سفيد به داستان فرامرز یک

به یاد عاشورا صورت سوار  ،که رسيده 92عدد  است و هنرمند به شاهنامهدهمين نگارة این 

 است. را پوشانده

 
 در دست سياوش، نگارگر قوللر آغاسي« نصرمن اهلل و فتح قریب»پرچم . 9۲

 سياوش سبزپوش -7

ه ـاو بها جامة در بعضي نگارهاما  ،ها جامة سپيد بر تن داردتر نگارهسياوش در بيش

 سياوشِ . استسبز ها رنگ آن ترینو نمادینترین یکي از رایج است کهدیگر  يهایرنگ

انگاری سياوش و امام حسين )ع( است. نگارگر با یادآیند سانای از همنمونه ،سبزجامه

سياوش را که خود نماد پاکي و قداست در  ،تقدّس رنگ سبز و انتساب آن به سادات

 . (99-92ویر )تصااست ای سبز رنگ به تصویر در آورده با جامه ،است شاهنامه
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 سياوش با جامة سبز

 9۴9رمضان  99محفوظ در کتابخانه بریتانيا،  9۴23نسخه ، شاهنامه .92

 ، مکتب شيراز، اثر پير احمد922چستربيتي دوبلين، مورّخ  ةخانمحفوظ در کتاب 99۴ ةنسخ، شاهنامه .99

 اسب سپيد سياوش -3

فام ترسيم هـسي ،ا متنـها مطابق بهتر نگارنگاره، اسب سياوش در بيش 77۲از ميان 

ـ نسخة 9: شامل استها به رنگ سپيد به تصویر درآمدها در معدودی از نگارهامّ ،استشده

ـ نسخة 7 ؛گاه سمرقند، خاست9228خ گاه پرینستون، مورّخانة دانشمحفوظ در کتاب ۵8

 ةـ نسخ3 ؛کشمير ، مکتب97۴۴شعبان  9۲خ فری فيالدلفيا مورّ ةخانمحفوظ در کتاب ۵8

Or 4 ةـ نسخة شمار۴ ؛گاه کمبریج، متعلّق به مکتب قاجارخانة دانشمحفوظ در کتاب 

نظر به ، مکتب قاجار.97۲2 ةخ ذی الحجّ مجلس تهران مورّ ةخانمحفوظ در کتاب 93792

نقش  ،رسد برخي باورهای عاميانة دورة قاجار در تغيير رنگ اسب سياوش به سپيدمي

 .خواني استای و پردهخانهدورة قاجار عصر رواج نّقاشي قهوه زیراه باشد؛ موثّری داشت

رنگ سياوش با ری شبانگاسانهای عاشورا و همخوانياحتمااًل نگارگر تحت تأثير پرده
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اسب ساالر شهيدان، سپيد و پاک تجّسم و  همانندذوالجناح امام حسين )ع(، این اسب را 

  .(72-98)تصاویر است ترسيم کرده

         
 اسب سپيد سياوش

 ، مکتب کشمير97۴۴شعبان  9۲خ فری فيالدلفيا مورّ ةخانمحفوظ در کتاب ۵8نسخة  .98

 محفوظ در کتابخانة دانشگاه کمبریج، متعلّق به مکتب قاجار Or 4نسخه  .72

دهد که انتساب گذاری مکرّر ژنت نشان ميتصویرگری از منظر ارزش ةتحليل این شيو

جامة سبز )تقدّس رنگ سبز و انتساب آن به  ،به سياوش« نصرمن اهلل و فتح قریب»م پرچ

به  است، شده پيوند با ذوالجناح( سبب غني کردن این شخصيّت) اوسادات( و اسب سپيد 

متن ها( در مقایسة با پيشمتن )نگارهای که شخصّيت سياوش در نظام ارزشي بيشگونه

دهد و همانا او را در پيوند با ساالر شهيدان قرار ميدارد  ترجذّابتر و مهم ي(، نقششاهنامه)

 آورد.و واقعة عاشورا را فرایاد مي

 کيفيگشتار  -7-7-7

متن را گشتار کيفي یک گشتار شکلي است و دگرگوني در شيوة نمایش و ارائة بيش

تي تقسيم يفيّ ـو بيناک (Intermodalization) ن گشتار به دو نوع درونيـشود. ایشامل مي

گری بدون تغيير ژانر و گشتار شود. گشتار کيفي دروني به معني تغيير در شيوة روایتمي

طبق این  (.Genette, 1997: 277)راه با تغيير ژانر است مگری هَتي تغيير در روایتبيناکيفيّ 
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ید. پس آشمار ميتي بهگشتار کيفي بيناکيفيّ شاهنامههرگونه اقتباس تصویری از  ،تعریف

در این  شاهنامههای تي است و نگارهیک گشتار بيناکيفيّ ،روایت تصویری برای متن آفرینشِ

 گيرد.دسته جای مي

 گشتار انگيزه -3-7-7

ها که خود بر سه نوع است: طرح انگيزه جایي انگيزهست از جابها گشتار انگيزه عبارت

ای در رانگيزه. از ميان این سه نوع، دگ(Ibid: 324-330)ای انگيزه کردن، دگر انگيزهمتن، بي

طهماسبي به  شاهنامةهای درباری نظير نگارة در نگارهتصویر سياوش ت. ها مشهود اسنگاره

بفت بر های اشرافي زرها جامهمثالً شخصيّت .استتر توجّه شدهترسيم عناصر اشرافي بيش

 [8].(79یر )تصو شودتصویر دیده مي ةزمينتن دارند و کاخ شاه در پس

 
 هنرهای معاصر طهماسبي، دورة صفوی، محفوظ در موزة شاهنامةگذر سياوش از آتش با انگيزة درباری، . 79
 

اصر اشرافي نقشي ندارند؛ ـعن ،مردمي است شاهنامةه یک ـداوری ک شاهنامةا در امّ 

بام ناظر  که از پنجره و پشتاست های خشتي مردم با زنان و مرداني زمينة تصویر خانهپس

با لباس  عادی بلکه چند زن و مرد ،واقعه هستند. در کنار اسب سياوش نه سودابه و کاووس

ها با پيراهن و روسری و مردها با پيراهن، شلوار، شال کمر و زن .شوندرایج دوران دیده مي

تصویر دو کودک  آناندهد. در کنار جامعه را نشان مي متوسّطِطبقة آن  کاله که سادگي

ها دست در دست مادر دارد و دیگری سياوش را با انگشت نشان قش بسته که یکي از آنن

تر بيشدر  گفته شد،گشتار کمي ـ کاهشي مبحث طور که در همان .(77)تصویر  دهدمي
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 شاهنامةداوری که یک  شاهنامةا امّ ،اندعادی ترسيم نشده مردم ی این مجلس،هانگاره

 است. نشان داده ویژه يتوجّه ،صحنه مردمي است به حضور مردم در

 
 داوری، دورة قاجار شاهنامةگذر سياوش از آتش، . 77

 

 گشتار تراگوني 

ها، حذف کمي کاهشي: حذف کاووس و سودابه در برخي از نگاره • گشتار کمي

 گروه مردم

 ای شبيه سيمرغ به تصویرکمي افزایشي: افزودن پرنده •

 رچم نصر من اهلل، جامة سبز سياوش، اسب سپيدگشتار ارزش: پ • گشتار کاربردی 

 گشتار کيفي: گشتار متن به تصویر •

 های درباری با مردميگشتار انگيزه: مقایسة نگاره •

 

 گيرینتيجه

ها برای روایت متني، روایت تصویری خلق کرده و ایدة مرکزی داستان را با زبان نگاره

کشد. نميتصویر طور دقيق بهبهی متن را هاا نگارگر همة واژهامّ ،کنندميتصویر بازگو 

حاکي از موارد زیر  ،متنيّت ژنتهای گذر سياوش از آتش از منظر نظریة بيشتحليل نگاره

 است: 

گوني، جامة سياوش مطابق متن سپيد و اسبش طبق متن سياه ترسيم در بخش همان 

م ترسيم شده که است. خرمن آتش بر مبنای توصيفات متني گاه چنان مهيب و عظيشده
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آتش  هایو سياوش و اسبش در ميان شعلهنيمي از فضای تصویر را به خود اختصاص داده 

کسي خود و اسب سياوش ندید(.  /د )ز هر سو زبانه همي برکشيدنشوسختي دیده ميبه

وان و آتش بدید( و ـه ایـرآمد بـب /اخ )چو سودابه از دشت آوا شنيدـه در ایوان کـسوداب

 . نداس با تاج و لباس شاهانه سوار بر اسب در کنار خرمن آتش ایستادهکاووکي

تغييرات روایت تصویری )نگاره( نسبت به متن در دو بخش گشتار  یعني گشتار تراگوني

 : بررسي شد و حاصل آن نشان دادکمي و کاربردی 

بوه ترسيم نکردن سودابه، کاووس و ان: گشتار کمّي ـ کاهشي : الف(کّميگشتار  ـ9

ای شبيه سيمرغ در افزودن پرنده :گشتار کّمي ـ افزایشيب(  ؛هامردم در برخي نگاره

 کوچک. شاهنامة

تغيير رنگ : گذاری مکرّرارزشالف( گشتار کاربردی در چند بخش بررسي شد:  -7 

نگارگر تحت تأثير . جامة سياوش از سپيد به سبز و تغيير رنگ اسبش از سياه به سپيد

، سياوش را سبزپوش و اسب )ع( انگاری سياوش با ساالر شهيدانسانبي و همباورهای مذه

که برخي باورهای تر اینتصویر درآورده است. مهمو را همانند ذوالجناح سپيدرنگ بها

 نصر من اهلل»است: پرچم ای متفاوت به تصویرگری این مجلس دادهصبغه ،عاميانه و مردمي

 و الهام گرفته های عاشورا و باور مردميخوانيپردهسياوش از  در دست« و فتح قریب

)نماد شهادت در باورهای اسالمي(  حسين امام باسياوش )نماد شهادت در باورهای ایراني( 

گزیني نمادهای مردمي به جای نمادهای جای :گشتار انگيزهب(  ؛استشده انگاشتهسان هم

 داوری.  شاهنامةاشرافي در 

 کرده اعطای به تصویر ای جدیدبارِ ارزشي و انگيزه ،تار تراگونيگش در مجموع باید گفت

است که با باورها و دادهای از صحنة گذر سياوش از آتش به مخاطب ارائه تعبير تازه و

 دارد.  تربيش تمایالت مردمي هماهنگي
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 هانوشتپي
روز هر ماه شمسي به نام ـ  تيشتر، ایزد باران و فرشتة رزق که چهارمين ماه سال و سيزدهمين 9

در  رود وميین به دریای کيهاني فروگوشي با سازوبرگ زرّینست، به پيکر اسب زیبای سپيد زرّاو

 (. 32: 9328)هينلز، دارد ي که به شکل اسبي سياه تجلّ ستيزدمي سالي، دیو خشک«اپوش»جا با آن

 (. 929: 9387)روحاني، برهما، قوی سپيد است  بِرکَمَ -7

سر برهما و یکي از ایزدان تثليت ایزدبانوان هند، به صورت نوری سپيد متجلّي سرسوتي، هم -3

 (.99۵)همان: شود مي

است. این اکسير سپيد و هومِ مقدّس که هم گياه است و هم خدا، به رنگ سپيد توصيف شده -۴

سازد و بر ید ميهمه مردمان را جاو ،، در بازسازی جهاناست مرگي بودهداروی بيس، نوشمقدّ

 (. ۵7-۵2: 9328)هينلز، بخشد دیوان پيروزی مي

 است انگيز و عظيم اساطيری، به رنگ سپيد توصيف شده است. او موجود شگفت«خر سه پا» -۵

رساند. او سه پا، شش چشم، نه دهان، کرت به تيشتر یاری ميهای دریای فراخکه در تقسيم آب

 (.۴۵۲: 9399)رستگار فسایي، دارد  ای سپيددوگوش، یک شاخ و پيکره

در نهایت شکوه و زیبایي اوستا اسب در  .استاسب در فرهنگ ایران از دیرباز مورد توجّه بوده -۲

رساند )براق در ادبيّات عرفاني نماد مرکبي است که صاحب خود را به معراج مي .است وصف شده

دوست و یاور هميشگي پهلوان است  اب و حتّت حماسي و اساطير اسب مرکبر( و در ادبيّااسب پيام

)رخش اسب رستم(. در ادب فارسي اسب نماد هوشياری و فراست است و به همين دليل آن را 

 نامهفرستحت عنوان  هایيکتابشعرها سرودند و  نامند. بسياری از ادبا در وصف اسبمي« فرس»



 79۲  9389ستان تاب  بهار و، 72، پياپي اولدهم، شماره پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 
سمند، الوس، چرمه، » :اندیاد کرده روِش پيها و صفات امتأليف کردند. در ادب فارسي از اسب با ن

خنگ، باره، نوند، کميت، فرس، بارگير، شولک، ابوطالب، ابو مُنقِذ، ابوالمضمار، ابواالخطل، ابوعمّار، 

خيل، شبدیز، زردرخش، سيارخش، خرماگون، چشينه، پيسه، دیزه، بادروی، سپيدزرده، بورسار، ابلق 

هند و اروپایي اسب نشانة ویژة ایزد آفتاب، ایزد ماه و ایزد باد  در نزد اقوام» (.799: 9322)ماحوزی، 

است. شاید به همين اعتبار است که اسب را شاه چرندگان و در ميان چهارپایان از همه نيکوتر 

« تر از اسب نيستاند که هيچ چيز در پادشاهي بر من گراميخسرو نقل کردهدانسته و از قول کي

از  است در فرهنگ، مذهب و ادبيّات از چند اسب شاخص نام برده شده (.: ذیل اسب939۲)یاحقّي، 

علي(،  امام (، دلدل )اسببرجمله: رخش )اسب رستم(، شبدیز )اسب خسرو پرویز(، براق )اسب پيام

ها به دليل همين قداست و اهميّت است که در اساطير و افسانه( و... . ذوالجناح )اسب امام حسين

 یابد.تعيّن مي (Pegasus)گاسوس دار یا پِ صورت اسب بال گاه این حيوان به

 است. آمدهجزو ابيات الحاقي  ،جشن سده در تصحيح جالل خالقي مطلق -2

عني ـــه مـــب( Devaluation)اختن ـــارزش سبي -9ارت است از: ـــگر عبـــدو نوع دی -9

ره ـمتن خود را مسخر ادبي، پيشـــک اثـریق آن یـــه از طـــه کــایـمة درونـــرکت وارونـح

متن به این معنا که بيش (Transvaluation)دگرارزشي  -7 ؛( (Genette, 1997: 354-358کنـدمي

ارزش  است، ارزش شدهچه بيمتن خود را داشته باشد )مثاًل به آنپيش سویة متقابل و متضادِّ

 (.Ibid: 367-375) دهد و یا برعکسمي

 .(993 -۵3: 938۵وان، ماه): بنگریدنگاری شاهنامهتر دربارة عناصر درباری در يشبرای مطالعة ب ـ8
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 منابعفهرست 

گاه پهلوی ، شيراز: دانشسوری و جشن نزول فروهرهاچهارشنبه .تا()بي .آباداني، فرهاد -

 شيراز.

رادیو تلویزیون ملّي  تهران: سازمان، شاهنامهمردم و  .(93۵۴) .انجوی شيرازی، ابوالقاسم -

 ایران.

زهره فيضي، تهران:  ترجمة، شاهنامههای نگاره .(939۲) .آدامووا، ادل و گيوزاليان، لئون -

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و فرهنگستان هنر.

، 79 ةسال ششم، شمار، نامه دانشورفصل، «قرآنرنگ در » (.9322اهلل. )، حبيباللّهيآیت -

 .7۴ -9صص 

، سال ششم، دانشور نامهفصل، «قرآن مجيدرنگ در »(، 9322اللّه، )اللّهي، حبيب آیت -

 .7۴-9، صص 79 ةشمار

 ، تهران: سروش.اسطوره، بيان نمادین .(9322) .پور، ابوالقاسماسماعيل -

 گاه تهران.شيرین بياني، تهران: دانش ترجمة، تاریخ عيالم .(93۴8) .اميه، پير -

 ه.تهران: آگنخست و دوم،  ةپار ،پژوهشي در اساطير ایران .(932۵) .بهار، مهرداد -

، «شاهنامهکارکرد رنگ سياه و سپيد در » .(939۲) .لي، کاووس و احمدیان، ليالحسن -

 .9۲۵ -9۴3دوم، تابستان، صص  ةل، شماره، سال اوّپژوهيادب

 ، تهران: چشمه.سياوشان .(9392) .حصوری، علي -

 باقر پرهام، تهران، مرکز. ترجمة، صور بنياني حيات دیني .(9393) .دورکيم، اميل -

ل تصویر اسب از دورة ماد تا دورة سير تحوّ» .(9382) .ضرغامادهم  شریفي، ليال و -

 .۵2 -۴9، صص 79 ة، شمار9 ة، دورنگره، «هخامنشي

تهران: ، کارانو هم مطلق، به کوشش جالل خالقيشاهنامه .(9398) .، ابوالقاسمفردوسي -

 المعارف بزرگ اسالمي.مرکز دایره

 مليحه کرباسيان، تهران: فرشاد. ترجمة، فرهنگ نمادهای سنّتي .(9328) .کوپر، جي، سي -

 علي شروه، تهران: عصر جدید.عرب ترجمة، نّقاشي ایران .(93۲8) .گری، بازل -

لّة دانشکدة مج، «اسب در ادبيات فارسي و فرهنگ ایراني(: »9322) .ماحوزی، مهدی -
 .73۵ -728، صص 88۲پياپي  ةشمار - 9۴۲شماره  ،ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

رسالة دکتری زبان و ، هابا استفاده از نگاره شاهنامهپژوهي متن .(938۵) .وان، فاطمهماه -

لویل و پرفسور چارلز م :دجعفر یاحقي، استادان مشاورنما دکتر محمّاستاد راهادبيات فارسي، 

ادبيات و علوم انساني،  ةدـکزبان و ادبيات فارسي، دانش دکتر گابریل وندنبرگ، رشتة

  گاه فردوسي مشهد.دانش
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 معين.تهران: ، نگاری؛ گذر از متن به تصویرشاهنامه .(938۵) .وان، فاطمهماه -
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