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      خواب دیدن توس»داستان  ۀنگارمتن و  تحلیل ادبی و هنری رؤیا در

 گاستون باشالر از منظر نقد تخیلی «سیاوش را

 *حميده حرمتي
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  **رویا رضاپور مقدم
 .اسالمي تبریز، ایران گاه هنرهنرهای اسالمي، دانش ةکدهيأت علمي دانش

 85/2/6981تاریخ دریافت: 

 68/61/6985 تاریخ پذیرش:

 چکيده

ت فرانسد،، شديوة ، فيلسوف منتقدد و از سدااتارگرایان ن سدمعرفت شناسگاستون باشالر 

گذاری کرد. باشالر کد، مبندای نقدد نقدی تازه را بر پایة تحليل و تفسير تصاویر ادبي و هنری پای،

اویش را بر پایة عناصر چهارگان، قرار داده بود، برای ت يدل مدادی شداعر و رابآدة ان بدا ضدمير 

شناسان، وی، ايدال و رفتاز دیدگاه مع قائل بود. شناسي نقشي گستردهنااوداگاه و مسائل پدیدار

های اشکار و ای با داللتالگوهای اسآورهعناصر چهرگان، و در قالب کهن ب، واسآةی شاعران، ایرؤ

ی ریتصاویابند و برای پذیرش نقش ادبي و برانگي تن احساسات م اطب با پنهان جلوة مادی مي

، سبب گشودن عقدة مدتن هايدوگانگک، تحليل ت يل مادی و تفسير این  ندینمايمدوگان، جلوه 

است ک، در  شاهنام،در  رؤیاها روایت ي از دهکی« اواب دیدن توس سياوش را». داستان شوديم

بدیلي از ب، تصویر کشيده شدن عدالم ب، عنوان نمونة بي طهماسبيشاهنام، شاههای یکي از نگاره

کوششي در جهت بازنمدایي پيوندد  این مقال، و ايال شاعر در نقاشي ایراني نمود یافت، است. ایرؤ

ارای باشدالر در بداب کردی بر ویژه نگارگری از دریچة ت يل مادی با رویدیرین، ادبيات و هنر ب،

است تا اشدکار نمایدد کد، عناصدر چهارگاند، در ها با نگاره ت يل مادی شاعر در شعر و تآابق ان

هدا ر قالب کلمدات و تصویرسدازیگاهي داشت، و چگون، دت يل فردوسي در این داستان چ، جای

ب، اسدتناد  است. نمود پيدا کرده و تا چ، اندازه با نقد ت يلي باشالری در شعر و نگاره قابل تآبيق

گفت شاعر و نگارگر از ت يل مدادی و دوگدانگي دیدالکتيکي مدورد ن در  توانيمموارد یافت شده 

 .انددهیگردمند باشالر در الق اثر اود بهره

 .نگاره توس، سياوش، رؤیا، نقد ت يلي، گاستون باشالر، ا:هکليدواژه
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 مقدم،

 انیو از سدااتارگرا يم.( معرفت شدناس، منتقدد ادبد 6229 -6818گاستون باشالر )

در  ليدت  یريگکارکرد ذهن در شکل یرا بر مبنا تازه ياست ک، سبک ستمين ست قرن ب

 یفکدر یاب، عنوان قوه ليباشالر ت  گاهدیاز د (.1-7: 6955)باشالر،باب کرد  ينقد ادب ةحوز

. او گدردديفعال مد ایحالت اود در رؤ نیاست ک، در بهتر اورداربرابر با ارد بر ياز ارزش

 یحال محسوس برا نيفراواقع و در ع یينااوداگاه دانست، و فضا ريرا برااست، از ضم ایرؤ

ک،  يليتمث يتيفيشده و با کتجسم  ایانسان، عالم رؤ اليا ةقو ةان قائل است ک، ب، واسآ

 یيپنهانِ ذهن شاعر و هنرمند است، در قالب کلم، و شکل بازنما یایو زوا ایبرامده از افا

ر د کد،بدل سدت،ين يرونديب ينيهمان صورت ع» جادشدهیا رِی. در ن ر باشالر تصوشوديم

 رديدگيمدشاعر سرچشم،  ایهنرمند  سنده،یک، از نااوداگاه نو یبا جوهر ترعيوس یيمعنا

 انیدجر ،يعديعناصدر طب نیدامربدو  بد،  رِياز اسداط یيرهايو در قالب متغ شوديم قيتلف

در  یرا دو نمود ماد يشعر و نقاش توانيرو، م نياز هم (.7: 6986گدران،یو د ی)جوار «ابدیيم

ب ش جهدان فدرا واقدع دانسدت و الهدام یشهود هایافتیقالب کلمات، شکل و رنگ از در

در  دیدبا را هداگاستون باشدالر اسداس ان يلينقد ت  دگاهیک، از د (682-685 :6926،یي)ازا

 کنندديمد جدادیاحسداس ا  تنيبدرانگ یکد، از ادود بدرا یادوگان، ریعناصر اربع، و تصاو

 .کرد وجوجست

 یبدرا یو هندر يادبد نشیافر یتوانست، مبنا ا،رؤی عالم ب شو الهام یشهود تيفيک

 زيدن ياز جملد، فردوسد يان در طول اعصار هنر و ادب فارسداز شاعران و هنرمند یاريبس

گردها يکدیبد، عندوان  ایددر شداهنام، از رؤ يابوالقاسم فردوسد مي. حکرديقرار بگ  یاز شدِ

تک قهرمانان داسدتان ادود بد، ب، کاوش روان تک»بهره جست، و با استفاده از ان  يتیروا

 ننديبيک، م یياهایگوناگون با رؤ یها. در کتاب او قهرمانانِ داستانپردازديم یهنر ةويش

اندان بازتداب  یاهدای. رؤدهنددياود را ب، اواننده نشان م يپنهان تيابعاد گوناگون ش ص

: 6925،يقوچدان زادهوسد ی)« نهان اسدت ناننااوداگاه ا رياست ک، در ضم يژرف یهاش،یاند

واب است ک، بازنمودِ و ا ایموجود با مضمون رؤ های. داستان کابوس ضحاک از نمون،(828

طهماسدب شاه ةاز جمل، شداهنام یمُصور متعدد هایان در ادوار م تل  و نس ، یریتصو

اول، در  لياسدماع هطهماسب، فرزند ارشد شاشاهنام، ب، دستور شاه نیاست. ا افت،یتحقق 

 92× 98) يبدر  بدزر  در قآدع سدلآان 511مصدور گشدت کد،  زیددر تبر یصفو ةدور

را شدامل  شماريب یهابيشده با تذه يکشاط یزرافشان و فضا یها،يحاش( با متريسانت



  55 ....«را اوشيتوس س دنیاواب د»داستان  ةدر متن و نگار ایرؤ یو هنر يادب ليتحل
 

 

 يکدی« را اوشيتوس سد دنیاواب د» ةنگار ،يطهماسب ةنس  هاینگاره اني. در مشوديم

 یشداعر در ژرفدا یمداد ليدت  انيدب یصورت و محتوا برا ةنيها در دو زمنمون، نیاز بهتر

فرد بدوده، منحصدرب، ثيدح نیداسدت کد، از ا ایعالم رؤ رینااوداگاه ب، من ور تصو ريضم

 نيهمد یااتصاصاً بدرا ایشاهنام، نبوده و گو یهانس ، گریاز د کیچيدر ه»ک،  یاگون،ب،

باشالر  يليجستار انآباق نقد ت  نی. هدف از ا(88: 6922 مپسون،ي)س« اندشده نس ، فراهم

بد،  يابیو دست ليصور ت  لي، تحل«را اوشيتوس س دنیاواب د»داستان  ةبا متن و نگار

زمدان عدالم دراوردن هم ریدر ب، تصدو يکيالکتید یهايعناصر اربع، و دوگانگ یهامصداق

شداعر در بدازنمود نقدد  ليدانسجام ت  يزمان و پاسخ ب، چگونگ رورتيواقع و فراواقع و ص

 مذکور است. ةدر متن و نگار یباشالر يليت 

تدازه  ياز من ر نقد گاستون باشالر بحث یهنرو  يمتون ادب لياگرچ، پردااتن ب، تحل

 یهدااندک اسدت. پژوهش اريبس کردیرو نیبر ا يمبتن یهاتعداد پژوهش شود،ينم يتلق

 نعنداوی بدا مقال، دو شهرام پور: کرد اشاره هاب، ان توانياست ک، م یاز جمل، موارد لیذ

( و 6989« )باشدالر از من در گاسدتون اوشياتش در داستان سد یالگوکهن يادب ليت »

 یيبدر شدعر کسدا يگاسدتون باشدالر بدا نگرشد يبر عنصر اب در روش نقد ادب يپژوهش»

داسدتان  یدارد از مجدرا ين سدت سدع ة( منتشر کرده است ک، در مقالد6922) «یمروز

بپدردازد و در  يفردوسد گداهانسان از ن ليت  نیاغاز یهاپنداره نييو تب ريب، تفس اوشيس

و  شد،یدر شدناات بهتدر اند يمثاب،ِ روشرا ب، یباشالر يلياست تا نقد ت دوم بر ان  ةمقال

شعر ققندوس  ليتحل»با عنوان  یادر مقال، گرانیو د ی. جواردیبازنما عتينگاه شاعر ب، طب

عنصر نهفت،  نعنصر اتش را ب، عنوا« گاستون باشالر یهاش،یبر اند يبا نگرش جيوشی ماين

و  ریظهور تصو» ةفردرود در مقال تقوی. اندکرده يبررس جيوشی مايشعر ققنوس ن ریدر تصو

 يبررسد کید( در 6987) «یباشدالر یاپردازیدو رؤ یدیدفرو یایدان بر زبان در رؤ يتجل

را  یباشدالر ریتصدو شناسدانةيو بدار هسدت یدیفرو ریتصو يتيبار عل انيتناقض م يقيتآب

را  يمتفداوت ياوانشد یهاوهياز ان دو شد کیدکد، اثدار هر داردياظهار م و دهدينشان م

بدر نقدد  کدردروی بدا نام،ااوران یهادر متن و نگاره اليعنصر ا قيتآب» ة. مقالطلبديم

 وجدوی( بدر اسداس جسدت6989) یو محمدود ياز حدا  حسدن« گاستون باشالر يليت 

 ینگدارگر ژهیوهندر بد، ةباشدالر در حدوز یارا ياست ک، ب، بررس یانگارندگان تنها مقال،

 ناید بد، نام،ااوران یهاداستان و نگاره يمقال، با بررس نیدر ا سندگانیاات، است. نوپرد

 یهنرمندد بددرا یاز ابزارهددا يکدیباشددالر  دگاهیداز د یمدداد ليدکدد، ت  انددهيرسد جد،ينت

 من وم، بوده است. نیدر ا یرگریتصو
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 ر،یصداواز ت یاادواب مجموعد، برااست، از عناصر اربعد،: لِيت  ةندیزا ا،یو رؤ اواب

 ياز ذهن عبدور کدرده و گداه یرارادياست ک، ب، صورت غ دادهایيیافکار، احساسات و رو

 ليدذهدن در عدالم ادواب بد، دل (.9/8291: 6926 ،ی)اندور ماندديمد يبداق يدر ااطر ادمد

دسدت  لت يد چدونادا  هدم یيهدایيو تواندا کردعملنااوداگاه ب،  ريضم یهاتيفعال

 جدادیدر ذهدن او ا انسدان يقديحق التیدر جهدت تمدا یریک، ب، موجب ان تصاو ابدیيم

و در حال  ایگرم، پو یریشاعران، را تصاو الِيا ریاالق، تصاو لي. باشالر در باب ت شوديم

از  یازندده ریتصداو» شیادو یاهایرؤ قیو معتقد است انسان از طر دانديو تداوم م رييتغ

 نید. مجموع اتابانديبر جهان م اواند،ينااوداگاه اعماق سرشتش م یاود را ک، با رمزها

انسدان  ياتيدبدا جندبش ح ميمستق بستگيهم در هاستجامع ان ليک، مفهوم ت  ریتصاو

 ليدو ت  يابشد ورِ ذهدن، اگداه یو دگاهید. از د(819: 6918)بدودو،« شاعر اسدت ایمتفکر 

 ةشدیاند یب، ژرفا يابیدست یاست. پس برا یويو امور دن یاز عنصر ماد اپردازیرؤ  صِش

ک، همان عناصر اربع، )ااک، اب،  یبرااست، از امور ماد يادب ریتصاو يابیب، ارز دیشاعر با

را از  يادبد ریتصداو یاشد،یشدناات ر ةويشد نیدباد، اتش( هستند پرداات کد، باشدالر ا

 عدتيهمان فلسف، چهار مدزا  شداعران، کد، طب يعنیدوران باستان اموات، بود،  ةفالسف»

. او (91: 6928)اآدا ، «دهدديم وندياز عناصر اربع، پ يکیب،  يادب ریل تصاوشاعر را از اال

شدر  دوام و بقدا و  ،یشاعران، از عنصدر مداد ةاستعار ای ریتصو یريگمعتقد است ک، بهره

نآف، و ت مد، و  ایصورت و قالب  ينااوداگاه»است و ماده را همان  یپردازاليانسجام ا

الق شدعر و  یبرا ليرو، ت  نياز هم (.65-61: 6952باشالر، ) دانديم« صورت و قالب ةشیر

برسدد کد، از من در باشدالر  يتدا بد، بالنددگ نددبرگزی را اود اواهدل ةماد دیادب ابتدا با

 یو هندر يادبد ریکد، همدان تصداو شدانيذهند یهافراورده یهنرمندان بر مبنا التيت 

گردند تا اشکار گدردد  ميتقس یمادچهارگان، عناصر  یهااز دست، يکیدر  دبایيهستند، م

 است. لیمتما سوی کدام ب، هاان ليت  ياصل ةک، ماد

 يو بررس بحث

 اوشيتدوس سد دنیاواب د» ةدر نگار ليت  هایصورت يشاهنام، و نااوداگاه -6 

 «را

کد،  کنددينکت، جلب م نیتوج، اوانندگان را ب، ا ا،یرؤ ةدر شاهنام، ب، بهان يفردوس

او ب، کدار  يحواس باطن رود،يو ب، اواب م افتدياز کار م يادم یاس ظاهرحو ةهم يوقت

اسدت،  داريدرو، ان هنگدام کد، او ب ني. از همددیدنمايبر او رخ م نيراست یداريو ب دیايم
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 گدرددياغداز مد یروح و روان و یداريدب رود،يب، اواب مد چونروانش در اواب است و 

نام دارد.  ایک، رؤ ردگييشکل م نندهبيدر ذهن اواب یریو تصاو (821-858:  6952،ي)سدراام

 چد،و ان تیدشود رؤ دهید یداربي در چ،ان: »سدینويباب م نیدر ا عربيابن ک، چنانهم

در شاهنام، )چندد ندوع ادواب:  يب، طور کل (.87: 6957،عربي)ابن «استیرؤ نندبي اواب در

نوع اواب هسدتند کد،  نیبهتر گوشيپو  یياهورا یهااواب انيم نیک، در ا اشاره کوتاه(

اسدت کد،  ایگون،ب، هااواب نی. منشأ اشوديم دهدی مندانمعموالً توسط پادشاهان و فره

اثرگدذار باشدند   توانندديمد زين یو تا حد شونديم ياز نااوداگاه ناش ،یزيطور اودانگب،

 ددگدرياشدکار مد نيابیدبر شد ص رؤ یريتعب چيب، ه ازيبدون ن ایرؤ محتوای ک،چنانان

 نیدکدرد کد، ا انيدب تدوانيم زيشاهنام، ن هایاواب تيفيدر باب ک (.665: 6959)فوردهام،

بدا  کد،بدل سدتند،يمجرد ن یهااليا ای( دهیشور هایِاواب) احالم اصغاث نوع از هااواب

 زين يبراوردار هستند و در بُعد زمان نینماد ةاز جنب ترشياود، ب یرياساط -ينیيا ةهست

  يدط انيد. در مکنندديعمل م گردیکیبوده و کامالً در ارتبا  با  یداريب، موازات عالم ب

شدبان،  یارؤید بد، هدامورد از داسدتان يذکر شده در شاهنام، حدود س يموضوع ةگسترد

 گزارندداميپ یهدااواب ،یهندد دِکيد اواب جزب، هاان ةااتصا  داده شده است ک، هم

 يکدیکد، نزد استرؤی عالم در» ک،چناناند  انو اطالع دهنده (918-912: 6925 دوست)واحد

مادر فرود پهلدوان، در عدالم  شود،ياشکار م اوشيو س ابيمر  ضحاک و افراس ایشکست 

... بابدک ضدمن ندديبياواهدد داد مد یرو رزنددشرا ک، پس از مر  ف یييسوزاتش ایرؤ

بر سدپهدار  اوشيس یةسا ایعالم رؤدر  کند،يم ينيبشيدراشان ساسان را پ ةندیا یيایرؤ

 چندانهم (.819-818: 6957)ماس،،« را ب، او اعالم بدارد یروزيپ کیتا  شوديم داریپد يرانیا

است. نگارگر  افت،یرا تحقق  اوشيتوس س دنیب، اواب د ةان در نگار یرتصوی بازنمود ک،

 گدرید یياز سدو شیاو اليا ةو قو یيکاررفت، در داستان از سوب، يبر اساس رمزگان زبان

در  بيدکد، بد، ترت( 6 ری)تصدونگاره پردااتد،  يداستان بر سآح س، پالن یب، ترجمان بصر

 . (8 ری)تصواست  افت،ی صيسآح کار ت ص یوسط و باال ن،یيپا

 تيدفيتدوس بدا ک یایدرؤ ةارائد ينگداره در چگدونگ یبصر تيفيک ت،يحائز اهم ةنکت

 است: ریرح ان ب، قرار زب، مدد عناصر اربع، بوده ک، ش یياهورا
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نگاره ب، اواب دیدن توس سياوش را،  -6تصویر

طهماسبي، مکتب تبریز دوم، شاهنام، شاه

 (.689: 6986صفوی)ولش، 

قسمتي نگاره، تفکيک رنگي بندی س، پالن -8تصویر

 یين )نگارندگان(.ب، ترتيب از باال ب، پا هاپالن

 

 نياب و زم -6-6

 ،يو ناپداک يم تلد  دارد و بندا بد، اوصداف ادود در پداک ياب انواع ینقد باشالر در

 یريشداعر تفاسد یایدو رؤ اليددر ا تواندديمد بدودنيسآح ایو  قيعم ،يرگيو ت يروشن

از دل پنهدان دارد.  یایدو زوا يکیدر تار ش،ری نااوداگاه چونمتفاوت داشت، باشد. اب هم

 ایدادالق و پو ليک، نااوداگاه در دل اواب با ت  چنانهم جوشد يم ایص ره ایو  نيزم

    و مدر  دارندد و  ينشدان از تبداه سدتایا هدای. ابدنمایديم يشروع ب، جوشش و فرافکن

روشن معموالً در اسدتعارات سداده بد، کدار  یهاهستند. اب يروشن مصداق زندگ هایاب

 دهيداب نام ةقدرت شداعران شالربا ن ر از چ،. اندارنديرا ب، تعمق وانمو اواننده  رونديم

 (.76-71: 6929،داریلید)تحو روديمد نيدر برابر دگر عناصر از ب یریتصاو نيدر چن شود،يم

 :گرددياب اغاز م انياز م اوشيتوس با برامدن س یایرؤ ز،يدر شاهنام، ن
 برامددد ز اب  يکدد، راشددنده شددمع

      

 روانش بدد، اددوابروشددن دیددچنددان د 

 (9/698 :6911،ي)فردوس                

 یایدب، محل برامددن رؤ قتياز شرح اواب توس، در حق ریتصو نيبا ن ست يفردوس 

 یریتصدو ایدنماد »چشم، را  زين ونگیراستا،  نینااوداگاه توس اشاره دارد. در ا يعنیان 
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 يو بستر تعمق روح (961: 6988رلو، )س «یمعنو یرويو ن يدرون يزندگ ةاز روح و سرچشم

امددن از اب  رونيد. بداندديادود مد ريضدم یب، ژرفدا دندر نقب ز نندهبياواب يو روان

بدر  دیدجد يدر الدق زنددگ نيابیدفرد رؤ یياستعداد و توانا ةو نشان دیجد یاغاز توانديم

روداان، عالوه  یاب جار (.612 -617: 6925،يقوچان زادهوس ی)باشد  شيَدرون التیاساس تما

بدر  یديددارد، در داستان حاضر توانست، است تأک نيابیک، بر نااوداگاه فرد رؤ يبر اشارات

 يراسدتا مصدداق نیباشد و در ا انيدر برابر توران انيرانیشدن ا روزيتوس ب، پ يدرون لیتما

. رخ اواهدد داد انيدرانیدر سدپاه ا یروزيگردد ک، ب، دنبال پ يو نوشدگ اتيح نياز مضام

برافراشدت،  هایص ره ،هابا مصور گشتن تپ، زيدو عنصر ااک و اب در نگاره ن ینمود بصر

ادواب  یبدرا محملدي چدونهموار، هدم هایتپ، (.6)جدول است  افت،یتحقق  یو رودِ جار

 فلدک بد، برافراشدت، و سدر هدایو صد ره انددافت،یسربازان، مهد پرورش و ارامش حضور 

 يبدا دوگدانگ وندديدارندد کد، در پ تیدنگداره حکا هدایتيصعمل ش  یاز استوار دهکشي

روان ب، رنگ نقره ک، ب، مرور  رودی ها،. از دل ص رهاندافت،یزمان هم یحضور يکيالکتید

شده است از جانب سمت راسدتِ نگداره بد، سدمت  اهيو س دياکس ،يهوازدگ ليزمان ب، دل

شدده اسدت. در  نیدراتدان مدزها و پرشده از صد ره یاگشت، ک، با کناره یچپ ان جار

شمع ب، دست  يبا ت ت عا  و غالم اوشيس ،رود ةب، سرچشم کینزد باًیقسمت باال و تقر

 با داستان، صورت گرفت، است. ونديک، در پ( 9 ری)تصوشده  یيجانما

 صورت اب و نااوداگاه ذهن -6جدول 
 نگاره داستان باشالر

اب چشمانِ زمين است 
 و رؤیا را در دیدگان ما

 کشد ک،ب، تصویر مي
پردازی با ان، ما را ايال

ب، مثل اعلي رهنمون 
 .سازدمي

در شاهنام، نيز داستان با 
توس و برامدن سياوش رؤیای

ک،  گردداز ميان اب اغاز مي
فردوسي این چنين بر محل 
برامدن رؤیای توس یعني 
نااوداگاه او اشاره نموده 

 است.
 

 جواری سياوش با ابهم -9تصویر 
 

 اتش -6-8

 خ،یاز تدار شيانسدان پد یکد، بدرا سدینويعنصر اتش م یهايژگیو نييدر تب باشالر

 نیددارد ا دهيعق نچنيو هم (671: 6952)باشالر،ان است ک، شناات، شود  ةستیشا« اتش»

عناصدر  نیتدریشاعران از ضرور اليو ا يادب ریب، تصاو يب شجان یبرا ایعنصر گرم و پو
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و  داندديعنصدر مد نیدرا منو  ب، حضدور ا يادب ریتصاو تو طراو داریرمز جان یاست. و

 «رندديدارندد تدا جدان بگ ازيداتدش ن يب، اندک يادب ریتصو کیتمام عناصر »معتقد است 

 یهادهیداز عناصر مقدس و از افر يکیاتش  زيباستان ن انيرانی. در نزد ا(658: 6928)اآا ،

ود تمدام دعنصدر را در وجد ندیدا ،یندويالم مدعد ان در دنیرد، پس از افداهورامزدا بود ک

و  (81: 6911زاد اسدپرم،  یهادهید)گزپراکنده ساات  یدر جهان ماد ينشیافر هاینمون،شيپ

 انيدر نزد زرتشدت یریو فسادناپذ یرومندين ،يدراشندگ ليعنصر ب، دل نیافزون بر ان، ا

 در يکدد، فردوسدد جددایيناز ا (.681: 6927)دادور،اسددت  یم دداهر اداونددد نیتراز کامددل

ادالق ادود و در پدردازش  ليپردااتن ب، شاهنام، بر منابع کهن ن ر داشت، است، در ت 

و  روهداين یايدقدوا و اح دِیو تجد یروزيان، بشارت بر پ ياصل اميتوس ک، پ یایداستان رؤ

ان متوقد   یرومنددين ةصدياز هم، در عنصدر اتدش و اص شياست، ب انيرانیا یهاارمان

 چدونهدم یفوق را در بازنمود مدوارد نيمصداق مضام زين رگررو، نگا ني. از همشده است

 (.8)جدول نموده است  ،يتعب اهانيو دراتان و گ ديشمع، اورش اوش،سي

 ياز اتدش اسدمان رانیدپادشداهان ا عدتيطب» انيرانیا یرياساط یدر باورها :اوشيس

و ( 71: 6921)مسدکوب، «ستيدند شدانبياند و از اتش اسدشدود از اتدش( است. اد)اذرا

. سدازديرا نمدودار مد ريدک، ا اواننديشر م ريو تآه یسازاتش را موجب پاک نچنيهم

 تيو ش صد افتد،یاو از اتدش تحقدق  ذرو گد اوشيمآلب در داسدتان سد نیا ينينمود ع

و  ريدو مر ، شدر و ا اتياز ح یهر دو امر شده است. اتش نمود نمایتمام ةنیا اوشيس

از  اسدرويو کد اوشينهفت، است. س اوشيس یرياساط تيبوده ک، در ش ص نور و بشارت

بدر  ایدرؤ قیدو پس از مر  از طر يبودند ک، هر دو در دوران زندگ يرانیجمل، پادشاهان ا

جهدان  اوراميدظداهر شدده و پ يچون سروش انيرانیداشتند و در اواب ا ياگاه دادهایرو

 تدوس،ادواب داسدتان در کد،چندانهم دادند يپس از مر  بودند و از فرجام امور ابر م

 زيدراستا باشالر ن نی. در ادهديم ريا یروزيبا حضور اود ابر از شکست شر و پ اوشسي

 اوردمي شمار ب، انسان ب شسرانجام یهاو تجرب، ریااطرات فناناپذ اداوریاتش و گرما را 

 .(15: 6952)باشالر 

بر  (.71: 6955)باشالر،هاست ها و شعل،اتش نیتريشمع انسان ةازن ر باشالر شعل :شمع

 هایهرهو دل يشورب ت یبرا یروزيپ اوراميو پ کيپ ایرؤ نیباشالر، شمع در ا یاساس ارا

قدائم و عمدود  یصعود و عرو  باشد چون الگدو نمایراه» توانديشمع م ةتوس است. شعل

کد، رابدط جهدان  اوشياره، سددر نگ (.86: 6955)باشالر، «یو شمع قد یيبودن و راست باال
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و بدر  (9 ری)تصدو گدردديمد تیدرؤ يتوس با شمع روشن یایزندگان و مردگان است، در رؤ

را کد، بدر سداکنان عدالم  يجهان يکتاری شمع، ک،چنانمفهوم اشکار کردن اشاره دارد  هم

نشدان  م،یشدويرا کد، بد، ان وارد مد يو ندور ان جهدان سازدياست، روشن م کیواقع تار

دهنده ان اسدت کد، شمع در اواب، نشان دنید گر،ید یاز سو (.898: 6958)کوپر، دهديم

و  (85: 6925،يقوچدان زادهوسد ی)پنهدان اشدکار شدود  یزيدتدا چ رديدگيصورت م يکوشش

 شدنتدوس بدر او رو کنيد فرجام ک،چنانبر ساکنان حال روشن گردد  ان ندهیا يرازگونگ

 .شوديم

 هدااز ان يکدیکد،  شدوديوستا از پنج نوع اتش نام برده مد: در اهايدنیيو رو دراتان

 اتيدوجود دارد و مولد ح اهانيو دراتان و گ هايدنیياست ک، در رو ياتش «شتاوروازی»

اسدت کد،  یاز جمل، موارد متعدد ياهي. پوشش گ(691-692: 6951،کزازی) است دارانجان

بدا  يهدر سد، پدالن در قالدب دراتداندر  زيحاضر ن ةو در نگار دها حضور داردر اکثر نگاره

شاعر  ليبا ت  راهيتا در هم (7 ری)تصوموا  و اکنده از بر  و شکوف، مصور گشت،  یهاتن،

 .ابدی ياز عنصر اتش تجل يضمن يب، عنوان مصداق

 صورت اتش و نيرومندی، بشارت و مولد حيات. -8جدول 

 

 اتش

 نگاره ی اساطيری داستانا،یمابن باشالر

گرم و عنصری

پویا برای 

ب،  يب شجان

تصاویر ادبي و 

 ايال شاعران.

 

 سياوش

در ش صيت نهفت، 

اساطيری سياوش 

ی از نموداست ک، 

حيات و مر ، شر 

و و اير و نور 

بشارت و تآهير 

 .است

اگاهي بر 

 ازرویدادها 

طریق رؤیا 

در دوران 

زندگي و 

از پس 

 مر .

 ظاهر شدن

همچون 

سروش 

اور در پيام

ابر اواب و 

دادن از 

 ر.فرجام امو
سياوش بر روی  -9تصویر

ت ت عا  ب، همراه غالم 

 شمع ب، دست

 رندهيدربرگ

ااطرات 

فناناپذیر و 

ی هاتجرب،

ب ش سرانجام

 انسان.

 شمع

کردن  روشن

تاریکي جهاني ک، 

بر ساکنان عالم 

 واقع تاریک است

 اشکار

 سااتن

 امور پنهان

 روشن

سااتن 

رازگونگي 

اینده بر 

 ان حالساکن
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راهنمای صعود و 

 عرو .

دراتان، 

 رویيدني

و  «اوروازیشت»یکي از پنج نوع اتش اوستا ب، نام 

و مولد حيات جانداران  هايدنیيروموجود در 

 .است

 و رویيدنيدرات-7تصویر

 ( )نگارندگان

 باد  -6-9  

توس، ضمن گذر از عنصر اب و ااک در اتش متوق  شدده  یایدر رؤ يفردوس ليت 

شدده  ميشداعر ترسد ةنددجویاو  لينگاره با الهام از ت  نی. اابدیيم انیو سپس در باد جر

. ميهسدت ليت  یريگو او  یيایپو نیحرکت از فرود ب، فراز نگاره، شاهد ا کیاست ک، در 

 چد،ان نید. جدز ااواندديفرا مد هایصعود ب، بلندجا یبرا رااست ک، ما  یيهوا )باد( ندا»

از عناصدر اربعد، و از  يکدیبداد  (.817: 6918)بدودو،« اسدت یپردازافسدان، ندبگوی اشدرباره

در کتب کهدن اوسدتا و ودا  نچنيو هم يباستان یمقدسات مردمان باستان است. در باورها

 نیدا رسدديو ب، ن در مد( 662: 6918،ياحقی)و پروردگار م صو  است  زدینام ا« باد»واژه 

داشت،  يفردوس ليدر ت  يتوجهمصداق جالبِ  دیبا داشتيقداست و بزر  نيعنصر با چن

 موضوع از را گودرز توس ک،داستان حاضر، پس از ان يانیپا تبي س، در ک،چنانباشد  هم

مدوجز، تنهدا  يانياز اواب اود ارائ، دهد در ب شرحي ک،بدون ان کند،مي اوداگاه اواب

 :پردازديم ریب، عبارت ز
 ننگ، کدن کد، رسدتم، چدو بداد دمدا

 

 زمدددان تدددا زمدددان یاریدددبددد،  دیدددايب 
 (9/698: 6911،ي)فردوس                        

 یسدوکیاز « دمدان. »سازديم ديامق« دمان»ب، باد ب، صفت  ،ينام رستم را در تشب و

ب ش بدا است ک، رسدتم جدان يب شو جان اتحي رمز نفس، و است راهبا مفهوم نفس هم

مفهدوم  اداورید یو از دگر سدو کنديم يان را معن دهديم رانیدوباره ک، ب، سپاه ا ياتيح

و بدر  ب شدديمفهوم مد زيکردن سپاه توران ان را ن رکوباست ک، در س ياشم و کوبندگ

 يرو، داللدت ضدمن ني. از همگذارديصح، م يفردوس یایپو ليعنصر در ت  نیا يدوگانگ

با امددن قهرمدان  انيرانیج ااتمام رن ،یروزيگودرز و توس در بشارت، پ یبرا« رستم» ةواژ

 راهال پرواز، عرو  و باال رفدتن هدميعنصر باد و هوا همواره با ا نچنينهفت، است. هم يمل
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 ةشدیر» رایدندارد، ز يشگفت یجا ،يادب ریتصو نیرستم در ا یصفت برا نای اوردن و بوده

پدس بد،  (.91: 6928)اآدا ،« ابرانسان در عنصر هدوا نهفتد، اسدت یو شاد یازاد يقيحق

. از تاسد« رسدتم» يفردوس اليدر ا يادب ریتصو نیگفت مصداق هوا در ا توانيم يراحت

در حال حرکدت  یاز عنصر باد در قسمت اسمان و ابرها یبصر ينیافر ریتصو گر،ید یيسو

کد، از وقدت سدحر و  (1ری)تصدو یديطال هایبا رگ، رنگياب یياست. ابرها افت،ینگاره نمود 

از سمت راست بد،  یريدر مس دماندهسپي ب شدارند و با باد جان تیحکا ديطلوع اورش

 .اندرااست،چپ نگاره ب، حرکت ب

 ب شيصورت ااک و باد استواری و جان -9جدول 
 

 باد

 نگاره داستان

فردوسي، نام رستم را در تشبي، ب، باد 

مقياد ساات، و او را  «دمان»ب، صفت 

داند ک، با مي ب شجانهمچون بادی 

ب، سپاه توس حيات  رساندنیاری

 ی را ب، ایرانيان اواهد ب شيد.ادوباره
 ابرهای طالیي موا  -1تصویر

 ()نگارندگان          

 يکيالکتید يدوگانگ -8

 یهداتوجد، بد، تقابل ،یيسدااتارگرا کردهداییرو نیترياصل»باشالر بنا بر  گاستون

هدا را از ق تقابلدو الد تيمدز اهددرا حائد (618 :6981 ،يومندفد یيادو رضد يمیرد)ک« ان،ددوگ

اسددآوره و حماسدد، دانسددت، اسددت.  ا،یددرؤ شیدددر زا يذهددن و زبددان ادمدد کردهددایعمددل

اثدر، وجدود عناصدر دوگاند، را  کی يپنهان هایداللت کش  و وجودر جست انیسااتارگرا

از  ریتصاو يدوگانگ مبنای در وجو. جستداننديان م یهاارزش زييعامل کش  معما و تم

روح و  ريو برادوردار از قددرت تسد  ليدنداب ت  ریتصداو يابیدمنجدر بد، دسدت ،یيسو

زو  و عناصدر متقابدل  ميمفاه»توسط ان  گرید یيو از سو شودياحساس م يزانندگيبرانگ

« ها مشد ص شدودنوع تقابل نشیمتن با گز کی يکیدئولوژیتا سااتار ا شونديفهرست م
 (.88: 6922،ياتي)ح

 

 واقع و فراواقع  -8-6

اسدت  يزمانو همد، مکدانيهمد، ،يمیقدد یاساساً ب، لحاظ روح ادود موجدود انسان

عدالم واقدع و فراواقدع را  یمرزهدا تواندديمد ایدو رؤ اليدو ب، کمدک ا( 92: 6951سدا،ي)شم

کدرده  یيو هنر بازنمدا اتيادب یايدر دن يواقع یاياش شیو امور فراواقع را با نما دهیدرنورد
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ثابت هندس، و  نيمثال فارغ از قوان ای اليدهد. عالم ا ونديمعقول و محسوس را پ و جهان

قدرت را ب، شاعر و هنرمندد  نیو هنر ا اتيعالم واقع است. از من ر باشالر ادب ةگانابعاد س،

مبهم نهند کد، در ان  ياود، قدم در زمان د مکان اليتا با قدم نهادن در عالم ا ب شديم

 يبداژگون ایدابعداد  يباژگون تياليس نیاست. در ا ورن نامتصور و روح شنامکا يهندس وديق

 نیدا يو مکدان يباشالر مدا را از درک صدرفاً هندسد»ک،  دهديمواضع برون و درون رخ م

 اشداره هداان یيمعنا عيوس ةو ب، دامن داردي[ بر حذر مروني]مفهوم درون و بیبندميتقس

 دهندديرا نشان نم يو مکان يتقابل هندس کیصرفاً برون و درون  گریک، در ان د کندمي

 تواندديمد يو هدر مکدان بروند زندياممي هم در ک،و اصالً با هم در تعارض قرار ندارند، بل

 يب، برون و درون، نقشد یيمعنا عيوس ةدامن نيشود و بالعکس. هم يب، مکان درون لیتبد

 «کندديال مديدگوناگون تفکدر و ا یهاحوزه وارد را هاو ان دهديما م ةشیب، اند یمحور
 (.61: 6927)باشالر،
دو عالم واقدع )بدرون( و فراواقدع )درون( در پدالن  یزامياز درهم یریتصو یبازنمود 

 يراندیا ينقاشد يچندسداحت یدر فضاسداز شد،یحاضر صورت گرفت، است ک، ر ةدومِ نگار

 شینمدا»ان  یبندار مدکد، بد شودمي موجب را زمانهم يتيفيک يچندساحت یدارد. الگو

و  ايها، اشدادم انيارتبا  م یو برقرار تيب، واقع ،توج ،يو فرع ياصل دادهایروی زمانهم

 دادرخ ةرنددبرگي در ک، مذکور پالن چونهم رد گيمي صورت (675: 6921 باز،)پاک «طيمح

 ویالگد در را زمانهم يتيفيب توس است و نگارگر با تعهد ب، متن، کاوا در گرفت، صورت

نااوداگاه و عالم مثدال در  ريتا ب، موجب ان اواب توس را ک، با ضم دهیاود برگز يتیروا

. دیدعالم واقع مصدور نما يو زمان يدر عالم فراواقع دارد، در ظرف مکان ش،یاست و ر ونديپ

ان را  یمداورا  يدواحد هم واقدع را و هدم ط يدر زمان»م اطب  ،يزمانهم نیب، موجب ا

رو اسدت کد،  نياز همد (.6952:71)رهندورد،  «ب شدديو تجسم مد کنديم ميترس ند،يبيم

ادواب تدوس  یيبازنمدا تيدفيدرامدده و ک ریب، تصو ياواب در امتداد مکان اارج یفضا

ک، زمان و مکدان  يو ن م موجود در جهان واقع صورت گرفت،، در حال هاتيمنآبق با واقع

م اطدب  دگانیددر ن درِ ن سدت، از د قیادق نی. اشوديتجرب، م گرید يوقوع ان در جهان

 کد، هدااتفاق ری( و سااتياب ةبي)کت یبسا ک، بدون توج، ب، رمزگان نوشتارپنهان است چ،

 .دیبنما رممکنيفراواقع غ یفضا نینگاره در حال وقوع است، درک ا گردی پالن دو در

 یدارياواب و ب -8-8

 یریتصدو یتوج، ب، فضا ،یدارياواب و ب ةعناصر دوگان يدر بررس تيحائز اهم ةنکت

 یدر رمزگدان نوشدتار توجد،بدي م اطب ک، گاهاست. ان هاکرهينگاره و تعمق در احوال پ
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. دهدديمد زييتم دارياواب و ب تينگاره را در دو موقع هایتياحوال ش ص شود،يم قيدق

 هراهسدتند کد، بد، هدم انياز سدپاه يگروهد ابددیيدرم بم اط چ،ان ،،يدر برداشت اول

شب و بد،  دنياکنده از ص ره و روداان، اقامت کرده و با فرا رس يآمحي در اود دهفرمان

 بد، هداان ابديددر غ رانديدب، ادواب رفتد، و ام ياسمان، از فر  استگ دنیيگرا يرگيت

از  انيادواب بدودن سدپاه نيک، در ع ستنديغافل ن زيامر ن نای از اما اند،نشست، وگوگفت

سدمت راسدت  ةدر گوشد يگروهد گر،ید سویي از وگودر حال گفت رانِيو حضور ام یيسو

 نیتدریديدقسدمت تأک نیدهسدتند. ا يشور و سرمسدت جادینگاره در حال نوااتن ساز و ا

 نیددر ا یباشد و او را بد، واکداو زيبرانگم اطب سؤال یبرا توانديقسمت نگاره است ک، م

 یریو تصدو يک، مدتن داسدتان ودشيگشوده م يامر شگفت، زمان نیا ةکند. عقد جلبامر 

بد، ندام زمدان را  گدرید ایامر اود توجد، بد، مسدأل، نیک، ا ردينگاره مورد انآباق قرار گ

 ک، در ادام، ب، ان پرداات، اواهد شد. طلبديم

 يو ذهن ينيزمان و مکان ع -8-9

و  ينديدو گون، زمان و مکدان ع بيجهان واقع و فراواقع، ب، ترت یهايژگیتوج، ب، و با

 یايدب، مدد ملزومدات دن یهنر یهانشیک، االقان افر (621: 6929)نصر،وجود دارد  يذهن

از  يذهن ی. فضاسازگمارنديب، الق اثار اود همت م يفضا و زمان ذهن ةدر گستر ،یماد

قرابدت  یمن در بدا نگدارگر نیبراوردار است ک، از ا زيبُعد زمان ن يبُعد چهارم و ب، عبارت

و  ياود، توأمان ب، مصور نمودن دو زمدان ذهند یریتصو یدر فضا تواننديم هادارد. نگاره

و امکدان  دهيکشد ريمنآبق را ب، تس  ای یمواز یهازمان کرد،یرو نیبپردازند و با ا ينيع

بد، ادواب » نگدارة در کد،چندانفراهم اورد، هدم ،صحن کیرا در  دید یةچند زاو ةمشاهد

نگاره، م اطب با دو نوع کدارکرد ذهدن  نی. در اداوريب، چشم م« را اوشيتوس، س دنید

همان تصور  يکیک،  شوديفضا و زمان ک، در اتصالِ س، پالن، مستور است مواج، م ةدربار

مقداطع  نچنديو هدم هاتسداع ها،قد،يدق ها،،يدزمان منقسم بدر ثان يعنیمعمول از زمان 

 یگریو د رندگييقرار م ينيع ای يرونيزمان ب ةک، در محدود ندهیگان، حال، گذشت، و اس،

ادواب  ةو ب، محدود دهیدر ان واقع گرد تیروا يبوده ک، کانون اصل يدرون ای يزمانِ ذهن

بدا  رهروز در قسمت اسمانِ نگداوقت و اوقات شبان، ة. زمان در محدودشوديتوس مربو  م

ا اسدتفاده از . اما نگدارگر بدکنديم ياست ک، در نگاه اول شب را تداع افت،ینمود  يرنگ اب

را در اسمان مصور کرده تدا بد،  یيطال یيهابا رگ، رنگياب یيابرها  ،یظر يانيمهارت و ب

گد، زادم کدوس : »کندديم ريتعب يگون، ک، فردوسشده، همان یسپر يبر شب قیطر نیا
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قرابت متن و نگاره از من ر زمدان واقعد، امکدان  قیطر نیاشاره کند تا ب، ا(« دماندهي)سپ

 .ردیپذ

 و گذشت، حال، زمانهم گریتیدر روا تيحائز اهم ةنگاره، نکت ينيمبحث زمان ع در

و در گدذر از پدالن اول بد، دوم و  يطول ريس کینهفت، است ک، با مهارت نگارگر در  ندهای

گذر زمان از گذشت، بد، حدال و  افتیتجرب، و در یبرا ک،جایيشده است. از ان ،يسوم تعب

نفوذ کرد و در اطراف ان ب، گردش پرداات و تنهدا  دهیدرون پد ب، يستیبا» ندهیحال ب، ا

 یيکد، گدو يبديشد ب، ترت مينائل اواه رونيزمان درون و بان وقت است ک، ب، درک هم

زمدان تمدام شده و تجرب، هم دهيپوشان یاش،يش یيهاتوسط جداکننده دهیپد کیسااتار 

فوق، ابتددا در  قیاز زمان با مصاد یصرب، شرح م ت (911: 6957نز،ي)کدال« نقا  مقدور است

ک، شدرح  مپردازیيم ها،بندی پالن در دادهارخ یيبازنما بيو سپس در ترت هاکرهياحوال پ

 است: ریان ب، قرار ز

 دنين ست: زمان گذشت، و فعل اواب پالن
 با ک، داستان روند چوناول نگاره، هم پالن
شروع اثر را ب،  شود،مي اغاز «اواب» کنش
 نیاواب ااتصا  داده است و در ا یفضا

 يکیتوس را ک،  ةراستا دو تن از سربازان افت
در  یبا سپر یگریباالپوش اود و د انيدر م

روان  رودی اطراف در اند،اغوش ب، اواب رفت،
پرشده از دراتان و  ایرهب، رنگ نقره با کنا

ک، در عالم  جایيداده است. از ان یجا اهانيگ
 شيپ یمنو  ب، وجود امر یامر واقع، تحقق هر

 يحرکت ممتد و اتصال کیاست تا با  از اود
 ب، امر توانيم ابند،ی تحقق حوادث از پس هم

 فامنقرهاول، سربازان افت، و رود پالن -5تصویر      را دنید ،، اوابدگذشت ةرفتن را در مرتب اواب

بد، شدمار  نددهیا ةا در مرتبدحقق اواب رت زا اواب و احوال عارض ريحال و تعب ةدر مرتب
رو پدالن اول کد، منحصدراً  ني. از همدانددوسدت،يمتصل، ب، وقدوع پ يتوال کیاورد ک، در 

با توجد،  نچنيو هم گریدر رابآ، با دو پالن د (5 ری)تصوسربازان افت، را در بر گرفت، است 
   دارد. تیگذشت، حکا مانز از موجود در فعل اواب، يب، مترتبات زمان
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 دنیدوم: زمان حال و فعل اواب د پالن
رنگ سرخ یاچ،يقال یبر رو ريگودرز پ ن،يسآح زم یدو سرباز، بر رو نیحد فاصل ا در
شروع پالن دوم ب، شمار  ةاو نقآ یرياست ک، مکان قرارگ دهيدراز کش يب، نارنج لیما
موازات گودرز، پالن دوم ب، ةانيدر م .دیايم

 مينبييتوس را م يعنیداستان ياصل تيش ص
شکل و  یگنبد ةک، در مقابل سراپرد

 شیبستر اواب او یبر رو رنگينارنج
نشست، است. توس با جهت  زياميصورت نب،

اود، نگاه م اطب را ب،  یهادست یريقرارگ
 اوشيک، بر س کندمي جلب روروب، ةصحن
از جنس عا  و  درنگيسف يت، و بر ت تنشس
در کنارش  ستادهیشمع ب، دستِ ا يغالم

 یو مرکز يانيم تيموقع (.2 ری)تصواشاره دارد 
 صورتب، ک،نگاره بل نین، تنها در ا

 يطهماسب یهامهم در اکثر نگاره یاص،اصي

 یرگيیموضع در جا نیپرکاربردتر»عنوان ب،
 ر تکرار دربا 28با  ریتصاو یبصر عناصر مهم

 بر چ،اما ان اورد،يشاهنام، ب، چشم م (69: 6989 ان،یو احمد ي)افهم «نیعناو ترشيب
موضوع در نگاره  يااتصاص گاهین، تنها جا د،یافزايدر نگاره مذکور م يژگیو نیا تاهمي

ان  تيصادق، با موقع یایاز جنس رؤ دنیفعل اواب د انيم مضموني قرابت ک،است بل
است و اداوند در هر دو حالت،  یداريدو حالت اواب و ب یست. انسان دارادر نگاره ا

را درک کند. در هنگام اواب اگرچ، در ظاهر  ايان اش ةليوسقرار داده است ک، ب، يادراک
و ب، کمک  شوديانسان فعال م يباطن یارياست، هوش دهيب، رکود رس يکیزيف یاريهوش

احوال انسان در  يگاه (.66: 6988و زارع،  ياحیرشد ر)ا کنديشروع ب، ادراک م يحواس باطن
ب، کمک ان بر نفوس  تواندياست ک، م یدارياواب و ب نيب يحالت دن،یحالت اواب د

 نیدر ا (.87/ 6: 6957 ،ی)سهرورد ابدیدست  یداريدر ب بيمتصل شده و ب، عالم غ يفلک
و  ستين یداريان در عالم ب ،يک، شب افتديدر عالم اواب اتفاق م يحال بر انسان، حوادث

ک، ب، ان  افتدياتفاق م ندهیو در ا فتادهيعالم اتفاق ن نیک، در ا نديبيرا م یيزهايچ
 . کنديم ارياات ایک، باشالر از رؤ يهمان مفهوم يعنی ند یگويصادق، م یایرؤ

 رياذعان داشت ک، نگارگر با توج، ب، داستان ک، از تفس توانيبر اساس مآالب فوق م

را ب، مصدور نمدودن ادواب  ان،يپالن م شود،يصادق بر توس مفاد م یایدادن رؤ یان، رو

حالت  ةاز جنب اوشياو با س وگویبودن احوال توس و گفت ان،يتوس ااتصا  داده تا بر م

دوم، صحن، اواب و دیدار  پالن -2تصویر
 توس با سياوش )نگارندگان(.
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 انيدم زیتمدا قیدطر نیدصادق، اشاره کندد و بد، ا یایشدن رؤ يتولو مس یدارياواب و ب

 ناید دادهنرمندد، زمدان رخ نچنديدارد. هم انيدر نگاره را ب فت،اــمين یدارهايها و بافت،

 دهيسدپ کیدبعد از گذشت دوسدوم از شدب و نزد شودياواب صادق را ک، معموالً گفت، م

کد، بدر حضدور اندوار  یديطال یهابا رگ، رنگياب یيبا ب، کار بردن ابرها دهديسحر رخ م

 است. کردهاشاره شود،يظاهر م دماندهيدر سپ دياورش

 یروزيپ دیاواب و نو ريتعب نده،یسوم: زمان ا پالن

سدمت راسدت ان،  ةکد، در پهند اوردياسمان ب، چشم م رنگيپالن سوم افق اب در

 ثيدح نی( ک، از ا8 ریاند )تصوقرارگرفت، يدر حال طبل زدن و شور و سرمست یيهاکرهيپ

داستان، تدوس  تیاساس روانگاره در تقابل است. بر  ةب، اواب رفت هایتيبا احوال ش ص

و گدودرز  دهدديرا بد، گدودرز مد انيدرانیا یروزيپ دینوابرِ امدن رستم و  یداريپس از ب

 دهد:يم یدستور ب، شاد انيب، سپاه یدیترد چهي¬يب
 ینددددا دنديتددددا برکشدددد بفرمددددود

 

 یبدددر کدددوه، لشدددکر ز جدددا ديدددبجنب 
 ( 9/698 :6911،ي)فردوس                   

کامل توس  یداريستور بعد از بد نیدر واقع ا 
 ک،ن، گذشت، و حال بل يعنی رد يگيصورت م

 دادیک، بر اساس مترتبات رخ یاندهیا نده ای
 زي. نگارگر نشوديداستان بر م اطب اشکار م

 یدر حال نوااتن طبل و نا یهاکرهياز پ يگروه
 ةرا در پالن اار در پهن یروزيزدن بر ابر پ

ک، بعد از  يرده است  فعلرنگ مصور کياب ماناس
. پالن شودياشکار م دنیاواب رفتن و اواب د

قرار  ندهیا يزمان ةسوم و حاالت ان اگرچ، در باز
با   یو ظر یهنر يانينگارگر در ب رد،يگيم

 ریزمان ان را در کنار سا یوارهاید دنیدرنورد
   سوم، گروه نوازندگان نپال -8تصویر        کند يمصور م پالن اا  ان دادهایها و رخپالن

گذشدت،،  يزمان قائل بوده و در انِ واحد تمدامهم يتیهنرمند ب، روا گر،ید يب، عبارت

 صبح ب، تماشا گذاشت، است.  ةديرا در سپ ندهیحال و ا

 

 

 



  86 ....«را اوشيتوس س دنیاواب د»داستان  ةدر متن و نگار ایرؤ یو هنر يادب ليتحل
 

 

 یرگيج،ينت

 وندديپ دهددينشان م« را در اواب اوشيتوس س دنید»داستان  ةمتن و نگار انآباق

 نگارگر. است جانب،دو ایرابآ، گردیکیاز  یرگذاريو تأث یرپذیريتأث در یو نگارگر اتيادب

و  ياليدا تيداو و ب، مدد ماه پردازیالاي جهان با سوشاعر هم يليت  هایقالب الق در

 اتیدمحسوسدات و ماد ةکدرياو در پ اليدشددن عناصدر ا ترانینما ب، يرانیا ينقاش يمثال

 ةدر مدتن و نگدار ایدرؤ یو هندر يادبد ليداز تحلمقال، پدس  نی. در اگرددمي رسانکمک

 یباشدالر یمداد ليدو انآبداق ان بدا نقدد ت « را در اواب اوشيتوس س دنید»داستان 

عناصدر  گدريک، تدداع یریصاواود از ت یهایپردازاليک، شاعر در جهان ا دیاشکار گرد

 یهدا-اللدتمدد جست، است و عناصر چهارگاند، بد، د شیاو ةشاعران انياربع، است، در ب

 عنصدر اشدکار مصدداق هدا. ااک و ص رهاندافت،یدر متن و نگاره مصداق  ياشکار و ضمن

نااوداگداه  رياز ضدم یو روشن ب، عندوان رمدز قيعم روداانة در اب عنصر. هستند ااک

عنصر است. عنصدر  نیاز ا ریتصو نیدترمنقدرت یک، از من ر باشالر ابدیينمود م نيابیرؤ

ابرانسدان و  نیدا ایاسدآوره گداهیاست کد، کدامالً بدا جدا افت،یتبلور  باد در وجود رستم

عناصر غالب در جهان  ليسازگار است. از ن ر باشالر تحل انيرانیا يمل ةابرقهرمان در حاف 

مندتج بد، گشدوده شددن  تیاتم گردد ک، در نها یمحور ةک اسآوریب،  دیشاعر با اليا

عنصر اتدش  یبر رو يتمرکز فردوس دایميبر زني مقال، متن از ک،داستان شود. چنان ةعقد

عنصدر عدالوه بدر  نیدباشد. ا قيتوج، عم نیا لیاز دال يکی توانديم اوشياست. حضور س

در  ياسدت. فردوسد يمتجلد زيدن هايدنیيشمع و دراتان و رو ةدر شعل اوشيس یةمانقش

کد،  داندديمد یيهدورامقددس و ا را،ينام یاتش را عنصر انيرانیا يباستان یاقتدا ب، باورها

در  يفردوسد ةرا مددرسان است. منِ شداعران انییيرا سوزانده و اهورا هايو پلشت هايزشت

رفدتن  نياز بد وبدر شدر  ريا یروزيک، همواره اواهان پ شیهاشیداستان با تمام گرا نیا

مورد بحدث  يکيالکتید هایيدوگانگ ياست، در عنصر اتش نهفت، است. در بررس هايپلشت

  تنيبدرانگ یتوان گفت کد، شداعر و هنرمندد نگدارگر بدرايم زين یباشالر يلير نقد ت د

عدالم واقدع و فراواقدع،  ةدوگاند مياز مفاه یروح و ريتس  یم اطب، برا ةاحساسات دوگان

 بهره جست، است. يو ذهن ينيو زمان ع یدارياواب و ب
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 منابع فهرست

تهدران:  ،یهدرو لیدما بيدنج حيتصدح ،ي(. رسائل ابن عرب6957. )نالدیيمح ،عربيابن -

 .يمول

و  عربدياز من در ابدن ایدرؤ يقديتآب يبررس(. »6988و فاطم، زارع. ) يعل ،ياحیارشد ر -

 -8، صدص 81 ة: فلسف، و کالم، سال چهل و پدنج، شدماري، مآالعات اسالم«مالصدرا

82. 

 يراندیا هدایهو موضوع در نگدار بندیکرهيپ(. »6989. )اناحمدی الهدارضا و بنت ،يافهم -

مآالعدات  يپژوهش -علمي نام،، دو فصل(«يتهماسب ةشاهنام هاینگارهنس ، ي)بررس

 .61 -6، صص 61 ةهنر، سال پنجم، شمار يقيتآب

 . تهران: س ن.2(. فرهنگ بزر  س ن، جلد 6926حسن. ) ،یانور -

 تهران: توس. ،یجالل ستار ةاتش، ترجم کاوی(. روان6952باشالر، گاستون. ) -

 تهران: توس. ،یجالل ستار ةشمع، ترجم ة(. شعل6955الر، گوستون. )باش -

. چ اول. تهدران: اریدماز ريدبرون و درون، ترجمد، ام کيالکتی(. د6927باشالر، گاستون. ) -

 فرهنگستان هنر.

 ةکلک، شمار ،یجالل ستار ة. ترجمچ،ين ی(. گاستون باشالر و روانکاو6918. )ريبودو، پ -

 .812-819، صص 2

 .نيميو س نیتا امروز، تهران: زر ربازیاز د رانیا ي(. نقاش6921. )نرویي ،بازپاک -

 ،یدر اشدعار سدهراب سدپهر ليدو عالم ت  عتي(. عناصر طب6929. ) نينگ ،داریلیتحو -

)اب، ااک، هوا و اتدش(، بد، کوشدش  عتيهنر و عناصر طب يشاندیهم نيمقاالت اول

 تهران: فرهنگستان هنر. ،يانیار لياسماع

و  یدیدفرو یایدان بدر زبدان رؤ يو تجلد ریظهدور تصدو(. »6987فدردود، زهدرا. ) یتقو -

-56، صدص 68 ةاار ، سال شانزده، شدمار اتينقد زبان و ادب ،«یباشالر یاپردازیرؤ

29. 

 ليدتحل(. »6986اصغر شدهناز اضدلو. )  يو عل يدفترچ نیو نسر نيمحمدحس ،یجوار -

، بهارستان سد ن، «گاستون باشالر یهاش،یب، اند يبا نگرش جيوشی مايشعر ققنوس ن

 .68 ةسال هشتم، شمار

اشدعار  یرپردازیعناصدر متقابدل در تصدو شنااتينشان، يبررس(. »6922زهرا. )  ،ياتيح -

 .89-5، صص 1 ةسال دوم، شمار ،ي، نقد ادب«موالنا
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(، يهندر اسدالم شیهمدا ني)مجموع، مقداالت اولد ي(. هنر اسالم6926. محمد. )یيازا -

 .يلعات هنر اسالمتهران: مآا

 ةشدمار ،ينام، علوم انسدان، پژوهش«از نگاه باشالر چ،ين(. »6928. )داتنیاآا ، نسر -

 .91و  98

و  رانیدا یبر اسآوره هدا و نهادهدا ی(. درامد6927. ) یدادور، ابوالقاسم و الهام منصور -

 .کلهر و الزهرا گاههند در عهد باستان، تهران: دانش

کتب علدوم  نیتهران: سازمان مآالع، و تدو ،يحکمت هنر اسالم(. 6952رهنورد، زهرا. ) -

 .هاگاهدانش يانسان

 .يو فرهنگ ي(. از رنگ گل تا رنج اار، تهران: علم6952. )عليقدم ،يسراام -

 تهران: دستان. ،یاوحد زيمهرانگ ة(. فرهنگ نمادها، ترجم6988سرلو، اوان ادواردو. ) -

کربن، تهدران:  یهانر حيمجموع، مصنفات، تصح(. 6957. )ايحی نالدیشهاب ،یسهرورد -

 .يفرهنگ قاتيمآالعات و تحق ةمؤسس

در  ری(. شاهنام، در مقام متن و شاهنام، در مقام تصو6922. )ویشر نای یمر مپسون،يس -

 ،یيبرنددد، متددرجم داود طباطبددا لنيشدداهنام،، بد، اهتمددام رابددرت هد یریزبدان تصددو

 ، تهران: متن.99 -62صص

 .یروح، تهران: فرهاد کی(. داستان 6951. )روسيس سا،يشم -

ن در احسدان  ریمآلق، ز ي(. شاهنام،، ب، کوشش جالل االق6911ابوالقاسم. ) ،يفردوس -

 .رانیا راثيم ادي: بنايفرنيشاطر. کال اری

 ،پدورعقدوبی نيحسد ةترجمد وندگ،ی شناسيبر روان یا(. مقدم،6959. )دایفوردهام، فر -

 تهران: اوجا.

 پدور،نيحسد نيحسد ةمدرن، ترجمد یها در فضاارمان ي(. دگرگون6957. )تريپ نز،يکال -

 .يتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

دوگاند، در نحدو و  هدایتقابدل يبررسد(. »6981. )يفومن یيرضا الياحمد و مه ،يمیکر -

 ،يفارسد اتيدزبان و ادب يت صص نامةفصل ،«يکوه روزيف یريام اتيغزل گانيش،یاند

 .688 -681، صص 98 ةمشهد، شمار سالميا ازاد گاهدانش

 راز، تهران: مرکز. ی(. مازها6951. )نیالدرجالليم یکزاز -

. تهران: انيکرباس ح،يمل ةترجم ،يسنت ی(. فرهنگ مصور نمادها6958. )يس يکوپر، ج -

 فرشاد.
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راشدد محصدل، تهدران:  ي(. متدرجم و مصدحح: محمددتق6911زاد اسدپرم. ) هایدهیگز -

 .يفرهنگ قاتيتحقمآالعات و  ةمؤسس

 .زتبری گاه: دانشزیتبر ،يو حماس، مل ي(. فردوس6957. )یماس،، هانر -

 .ي(. تهران: اوارزمزيمر  )رستاا اووشي(. سو  س6921مسکوب، شاهرخ. ) -

. تهدران: یديرزايم يفرزاد حداج ةترجم ،ي(. معرفت و امر قدس6929. )نيحس دينصر، س -

 فرزان.

تهدران:  ،يفردوسد ةدر شداهنام یرياسداط هدایند،ی(. نهاد6925واحددوست، مهدوش. ) -

 سروش.

 ،يفارسد اتيددر ادب يو اشدارات داسدتان ري(. فرهنگ اسداط6918محمدجعفر. )  ،ياحقی -

 .يو مآالعات اسالم انساني علوم گاهتهران: پژوهش

مشدهد:  ،يدر پدنج گدنج حماسد ایدرؤ نینماد یاي(. دن6925. )ديناه ،يقوچان زادهوسفی -

 قلم. نيطن

 یریصوت منابع

 یهدانگاره  يدر توص ي: پژوهشی(. او  نگارگر6986و همکاران. ) یولش، استوارت کر -

 تهران: فرهنگستان هنر. ،یجواد ديکمال حا  س ةطهماسب، ترجمشاهنام، شاه


