
 ûýăÿ :(ûüă - ûĀú(بهار و تابستان  ûý(فرهنگستان زبان و ادب فارسي)، پياپي  ادبيات تطبيقي

 

  

  ينگار تأثير روايت استعاري فردوسي بر شاهنامه ةمطالع
، بابلسـر،  دانشيار گروه زبـان و ادبيـات فارسـي دانشـگاه مازنـدران      قدسيه رضوانيان،
  مازندران، ايران

  ، بابلسر، مازندران، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش هنر دانشگاه مازندران ندا غياثي،
  يران، بابلسر، مازندران، ااستاديار گروه پژوهش هنر دانشگاه مازندران زاده، محمد اعظم

  ûþďûúďăþتاريخ پذيرش مقاله:                          üûďĀďăþتاريخ دريافت مقاله: 
  
  

  چكيده
هـاي آغـازين سـرايش آن    اي ايران است كه از قرنترين متن اسطوره فردوسي برجسته ةشاهنام

مورد توجه محافل هنري مختلف بوده است. ايمان به جايگاه و نقش زبان در تثبيت فرهنـگ و  
چگونگي  كوشدكند. اين نوشتار ميهاي مشابه ممتاز ميآن را از ديگر متن ،ناي زبان فردوسيغ

نگاري بررسـي كنـد و بـراي ايـن منظـور از      را بر جهان شاهنامه شاهنامهروايت استعاري  تأثير
منش چنـدمعنايي دارد كـه    ،متن استعاري ؛گيرد. بنا بر اين نظريهادبي پل ريكور بهره مي ةنظري

گردد. براي نشان دادن اهميت روايت اسـتعاري و چنـدمعنايي    توسط خواننده مي وجب تأويلم
انتخاب شده كه در طول تاريخ نگارگري ايران بسـيار   »گذر سياوش از آتش«رويداد  ،فردوسي

 ادبـي بيـان شـده،    ةهاي گوناگون بوده است. درابتدا، بنيان نظريـ  مورد توجه هنرمندان در سبك
گاه در ادامـه، بـا    آن شود. بررسي مي »گذر سياوش از آتش«و كنش داستاني  امهشاهنسپس متن 

ها با مـتن اصـلي پرداختـه و     ب هنري مختلف به تطبيق اين نگارهانتخاب چندين نگاره از مكات
به كارگرفتـه شـده در    ش تحقيقِرو شود. اهميت تأويل نگارگر به عنوان خواننده نشان داده مي

  اي بوده است.گردآوري اطالعات آن نيز كتابخانه تحليلي و شيوة ـ  قيمقالة پيش رو؛ تطبي
هاي بازمانده از داستان گذر  توان گفت، تفاوت قابل تأمل نگاره شده مي با توجه به بررسي انجام

گشـايد كـه آن نيـز، حاصـل رويكـرد اسـتعاري        سياوش از آتش، بحث تأويل مخاطـب را مـي  
، كـه  شـاهنامه اي ايـران اسـت. از ايـن رو، نگـارگران      طورههاي كهـن و اسـ  فردوسي به داستان

هاي گوناگوني از شعر وي داشته و هـر كـدام   مخاطبان شعر او هستند، به صورت مستقل تأويل
  اي متفاوت از ديگري نقش كرده است.نگاره

  .پل ريكور نگارگري، گذر سياوش از آتش، استعاره، فردوسي، ةشاهنام :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
مفهوم ادبيات  كه اين ظرفيت را دارد واي از دانش بشري است  دبيات تطبيقي شاخها

اي حاصـل پـژوهش دوران مـدرن     ها گسترش دهد. مطالعات بينارشـته  را در ساير زمينه
آن را بـا سـاير    ةفرهنگـي پيچيـد   ـ  اجتمـاعي  ادبي، بافت ةاست كه براي درك هر پديد

در اين ميان، ادبيات ايران به دليل داشـتن   كند. هاي دانش از جمله هنر بررسي مي حوزه
تـرين   فرهنگي غني و نفوذ در سـاير هنرهـا از جملـه نقاشـي، يكـي از شـاخص       ةسوي
ادبيـات تطبيقـي از دو    گـذارد. ي انديشـمندان مـي   هاي ادبيات تطبيقي را پـيش رو  زمينه

فهـومي  تواند ارتباط شعر و نقاشي را بررسـي كنـد؛ نخسـت اينكـه چگونـه م      جهت مي
آنكه اين هنر نوشـتاري   كند و دوم، يكسان در هنر نوشتاري و هنر ديداري نمود پيدا مي

ـ     ).2 گـذارد (انوشـيرواني و آتشـي،    ثير مـي أيا شعر چگونه در هنر ديداري يـا نقاشـي ت
معنايي وسيعي دارد؛ زباني كه گرچـه بـه    ةفردوسي به دليل زبان پويايش گستر ةشاهنام

پـذير   اش، تأويل به دليل رهيافت استعارياما هيت اغراقي دارد، دليل رويكرد خاصش ما
زبان و ادبيات كه در هنرهاي گوناگون نيز نمود  ةگري نه فقط در عرص است. اين تأويل

درآميختـه اسـت.    شـاهنامه دارد. نگارگري يكي از هنرهايي است كه از ديرباز با اشـعار  
راي كمك به فهـم بهتـر مخاطـب، بـه     نگارگران براي زينت بخشيدن به نسخ خطي يا ب

پرداختند. آنچه در ايـن مقالـه اهميـت دارد پاسـخ بـه ايـن        مي شاهنامههاي  خلق نگاره
هايي با مضـامين   شود نگاره پرسش است كه روايت استعاري فردوسي چگونه باعث مي

تـر ايـن    تـر و مصـداقي   داستاني خلق شوند. به منظور تحليل دقيق ةمختلف از يك لحظ
ع، كنشي از داستان سياوش انتخاب شده كه بيشترين نگاره را در نگارگري به خـود  موضو

شده در  گوناگوني و تفاوت مضامين پرداخته .»گذر سياوش از آتش« اختصاص داده است؛
  كشاند كه موجب خلق چنين آثاري شده است. انديشه را به سمت متني مي ،ها نگاره

 ،گويد كه زبان معمـولي  سخن از چيزي مي ، استعاري است؛ چرا كهشاهنامهروايت 
 ،شـود مـتن   دهد و باعـث مـي   استعاره، واقعيت را گسترش مي توانايي بيان آن را ندارد.

سازد براساس  خواننده را مجبور مي و استعاره، حاصل زبان است منش چندمعنايي يابد.
ود آن را خود در باب آنچه استعاره به صورت مجازي منتقل كـرده، در خيـال خـ    ةتجرب

هـاي خـود را در آن    شـود، تجربـه   خواننده با متن همراه مـي  ).107كامل كند (هاوكس 
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 ةپـردازد و گسـتر   مـي  اينجاست كه خواننده به تأويـل  سازد. بيند و جهان خود را مي مي
تأويـل نگـارگر بـه عنـوان      كنـد،  سازد. آنچه اين پژوهش دنبال مي معنايي خويش را مي

روايـت اسـتعاري    اي كه استنباطش تصـويري اسـت.   ت؛ خوانندهاس شاهنامهخواننده از 
  سازد؟ چگونه جهان مخاطب خود را مي شاهنامه

پردازان ادبي معاصر است كـه معنـاي كالسـيك اسـتعاره را      نظريه ل ريكور يكي ازپ
چنـان كـه بـراي فهـم      او پيوند عميقي بـا روايـت دارد.   ةاستعاره در نظري گسترش داد.

ياد  1چيزي كه ارسطو از آن به محاكات ير او از روايت ادبي را شناخت.استعاره بايد تعب
كـنش انسـان ممكـن اسـت فرامعنـا      «انساني است.  2كنش ،تقليداز نظر ريكور،  كند، مي

 ).145(ريكـور   »هاي بيان نمـادين پـيش معنـا شـده اسـت      نحوه ةباشد؛ زيرا توسط هم
 سـه و  دوو  يـك  را به محاكات ريكور معناي محاكات ارسطويي را گسترش داده و آن

ـ  3پيشاپيكربندي ؛يكمحاكات  تقسيم نموده است.  دوانسـاني اسـت و محاكـات     ةتجرب
سازند و  رنگ و استعاره با هم جهان متن را مي اينجاست كه پي هاست. تجربه 4پيكربندي
 اي است در شـكل  رنگ شيوه پي كنند. ادبي ارائه ميمتن هاي انساني،  ها و كنش از تجربه

دهي موارد فرعي  دادن به مفاهيم مشترك بشري كه با استعاره پيوند دارد؛ تركيب و شكل
هاي انساني كه بـا تخيـل    اي است در شكل دادن به تجربه يعني شيوه در يك نظام است،

اما اين پيكربندي تنها با  ).56پيوند دارد (ريكور  است آفريننده كه قابل قياس با استعاره
 5يـا بازپيكربنـدي   ريكور ايـن مرحلـه را محاكـات سـه     يابد. عني ميخواندن است كه م

 سازد. كند و جهان خود را مي آن را تأويل مي ،متن كند. خواننده با خواندنِ گذاري مي نام
 متن صـرفاً  بازسازي تصوير دنياي كنش در موقعيت متن است. ،خواندن عملِ اين سان،

  ).139 شود (ريكور ل ميدر كنش متقابل متن و خواننده به اثر تبدي
هاي كهن ايراني را در قالـب مـتن ادبـي پيكربنـدي      ها و داستان فردوسي نيز اسطوره

ها متني سـترگ   از اين اسطوره شاهنامهبه كار رفته در  ها و بيان ادبيِ استعاره كرده است.
ران نگارگ پديد آورده كه موجب شده در هر دوران، خواننده معناي خود را از متن بيابد.
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1 mimesis 
2 praxis 

3 pre-configuration 
4 configuration 
5 re-configuration 
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دادنـد   را گسترش مي شاهنامهبا بيان تصويري خود، معناي  شاهنامهبه عنوان خوانندگان 
ريكور يعنـي خواننـده    ةكردند. تمركز اين مقاله بر گام سوم نظري و جهاني تازه خلق مي

بـه دليـل ماهيـت     شـاهنامه كشـد.  قرار دارد كه ارتباط ميان هنر و ادبيـات را پـيش مـي   
فردوسـي يكـي از    ةشـاهنام «هـا را داراسـت.    ثير در ديگر نشانهأت اش قابليت اي اسطوره
شـود و در   اي نخستين خود خـارج مـي   هاي فرهنگي است كه از بستر نشانه متن اسطوره
 (نامورمطلق، »كند ثر ميأآنها را مت يابد وهاي گوناگون معرفتي و هنري حضور مي حوزه

ثيرات ادبـي يـك   أگيرد و ت قي قرار ميادبيات تطبي از اين رو، اين پژوهش در حوزة ).8
  كند.  اثر را بر روي هنر بررسي مي

است كه بنا بـه روايـت    شاهنامههاي انساني در يكي از كنش »گذر سياوش از آتش«
پـس از تحليـل    منشي چندمعنايي و استعاري دارد. سياوش، ةپيچيد ةفردوسي و اسطور
اب چنـدين نگـاره از مكاتـب هنـري     بـا انتخـ   از اين داسـتان،  شاهنامهروايت استعاري 

، به ارتباط متن و تصـوير پرداختـه و اهميـت    »گذر سياوش از آتش«مختلف با موضوع 
  شود. روايت استعاري فردوسي بررسي مي

  
  مباني نظري. 2
  استعاره و روايت 1. 2

به عنـوان عنصـري مهـم همـواره در بالغـت ادبـي، صـنعتي         metaphorاستعاره يا 
گرفتـه   maetaphoraيونـاني   ةاسـتعاره، از واژ  ،"metaphor" ة. واژبرجسته بوده اسـت 

). اسـتعاره در  11(هـاوكس  ، بـردن pheriaبه معناي فـرا و   metaشده كه خود مشتق از 
شود كـه بـه آن اضـافه شـده و     رويكرد مدرن، ديگر صناعتي جدا از زبان محسوب نمي

ناپذير زبان اسـت.  د و جزء جداييتزييني براي سخن باشد، بلكه با آغاز گفتار پيوند دار
رود و  انـد فراتـر مـي   استعاره عنصر سومي است كه از دو واقعيتي كه بـا هـم در كـنش   

اي انديشـيدن   سازد. در واقع استعاره گونـه جهاني ديگر وراي آن دو واقعيت نخست مي
 ادبي ارسطو در واژه جاي دارد امـا پـل ريكـور ايـن مفهـوم را      ةاست. استعاره در نظري

استعاره  ريكور، ةداند. به عقيددهد و جايگاه استعاره را سخن يا گفتمان مي گسترش مي
را » داسـتان «به كار رفتـه در   زبان و قدرت ةاقيك استراتژي گفتمان است كه قدرت خلّ
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گفتمـان شـعري بـه عنـوان نـوآوري معنـايي از طريـق         دهـد...  حفظ كرده و توسعه مي
اين يك بيان زنده از هستي به عنوان يك امر «شوند:  بندي مي تركيب» زنده«هاي  استعاره

هاي مـرده در زبـان معمـولي     توان گفت يك تغيير غيرمنتظره از استعاره زنده است و مي
دهد و باعـث   استعاره واقعيت را گسترش مي .1)292(سپ  »است به سمت معنايي ادبي

معناست. جـايي كـه اسـتعاره از    جايي  جابه شود متن منش چندمعنايي يابد. استعاره، مي
اسـتعاره حركـت از   « گيـرد.  گذرد و سخن ادبي را در برمـي  بيان درمي ةحد واژه و نظري

تـر   اي كلـي  ار فردي به سـخن كـه مقولـه   از زبان تحقق يافته يا گفت معناست به مصداق،
 كنـد  اي ديگر تعريف مي . به بيان ريكور، استعاره جهان را به گونه)619(احمدي  »است

كند  تأثير معناي استعاري را حفظ مي دليلي كه كلمه،«دهد. و به واقعيتي ديگر ارجاع مي
(ريكـور   »م كردن هويـت معنـايي اسـت   مجس اين است كه عملكرد كلمه درون سخن،

66(.  
  را به تحليل مفهوم استعاره اختصاص داده است. زنده ةاستعارترين آثارش،  او يكي از مهم
به بيان آمدن دارند ولـي   كند كه خواست ما را آشكار مي ةاز تجربهايي  استعاره جنبه

 شـود.  توانند به بيان درآيند چرا كه بيان مناسب آنهـا در زبـان هـرروزه يافـت نمـي      نمي
مان در جهان  زندگي ما و اقامت ةهايي از شيوكاركرد استعاره اين است كه به زبان جنبه

ي كه بـدان  يبدون اين نيرو ها،استعارهيابيم. زبان بي ها نسبتگرداند تا با باشنده را بازمي
  ).56 (ريكور مانددهد تا فراتر از خود رود، خاموش مي امكان مي

گويـد كـه زبـان     داند، استعاره چيزي مـي زبان مي ةريكور استعاره را در حد آفرينند
  معمولي قادر به گفتن آن نيست. 

 هاي از دست رفتـة كه خودشان قسمتاگر كلمه جانشين تركيبي از نمودهايي شود 
شود. براساس يـك   هدف استعاره از ساختمان اين كلمات گرفته مي اند، مفاهيم گوناگون

جايگاه تفكر دو چيز مختلف است كه بـر مبنـاي يـك بيـان      ،استعاره ليه،بندي او فرمول
ايـن دو  تعامـل ميـان    ةساده يا نمايش يك كلمه، كارايي همزمان دارند و معناي آن نتيج

كلمات سروكار نـداريم بلكـه بـا انتقـال تفكـر       ةچيز است. بنابراين ما تنها با انتقال ساد
  .)80(ريكور  كه رد و بدل كردن مفاهيم است مواجهيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sepp 
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راهگشاي شناخت استعاره اسـت؛ اسـتعاره از طريـق     ،متن شناخت به گمان ريكور،
مـنش چنـدمعنايي    ،و بـه مـتن  افزايـد  هاي زباني به معاني مـتن مـي  درهم ريختن قاعده

استعاره به معنايي كـه  « گيرد.هرمنوتيك او قرار مي ةدهد و بدين گونه در مركز فلسف مي
است و منش اصلي آن را بايـد  » توان توصيف مجدد واقعيت«در هرمنوتيك يافته است 

 »اي از تأويـل اسـت   استعاره لحظـه  سخن ريكور، چندمعنايي سخن يافت...در ةدر سوي
  ).618 ي(احمد

دارد كه  1سازي رنگ پيوندي ناگسستني با مفهوم پي ،مفهوم استعاره در ديدگاه ريكور
اش در باب محاكات قوس هرمنوتيكي ريكور از تفسير ارسطويي ةگانيكي از مراحل سه

تازه ببينـيم. درحـالي    اي دريچهدهد جهان را از شود. اين ارجاع به ما اجازه مينتيجه مي
شناسـانه در نوسـان نگـه     هاي حسي و زيبايياستعاره، ما را در زمينه ةركه توصيف دوبا

زماني را براي بردن بـه سـمت معنـايي     ةكنش هستند و تجربة ها زمينرنگ دارند، پي مي
به كوتاهي به توضـيح ايـن    از اين رو براي درك بهتر، .2)171دهند (وود  برتر شكل مي

  پردازيم. مفاهيم مي
، محاكـات ارسـطويي را بـه طريقـي نـو بـازخواني       و حكايت زمانريكور در كتاب 

او اذعـان دارد كـه    .سـه و يـك، دو   دهد: محاكات كند و آن را در سه دسته جاي مي مي
   مفـاهيم   ؛يـك  مفهوم محاكات ارسطو، تقليدي خالق از كنش انسـاني اسـت. محاكـات

ه نمادها تبـديل  هاي بشري است كه طي فرايندهاي فرهنگي ب رويدادها و تجربه انساني،
  گويند. گيرند كه به آن پيشاپيكربندي نيز مي ها جاي مي ذهني انسان ةشوند و در خاطر مي

نخست آن است كه از پيش درك كنيم كـه فعـل انسـان     تقليد كردن يا بازنمودن كنش،
رنـگ و بـه همـراه آن     پي مندي آن كدام است. نمادهاي آن و زمان چيست؛ يعني معناي آن،

  ).119 (ريكور آيد درك به سادگي به دست مي تاري و ادبي، بر مبناي همين پيشتقليد نوش
فهم داستان عالوه بر فهـم كـنش روايـي، دريـافتن بسـتر فرهنگـي اسـت كـه ايـن          

واسـطگي  «هـاي فرهنگـي را    اند. ريكور، اين فرايند هاي داستاني از آنها برخاسته رنگ پي
نمادهـايي بـا ماهيـت فرهنگـي، نمادهـايي متمـايز       بدين منظور كه در ميـان   نامد، مي» نمادين

  ).108(همان  كنند اند، به طوري كه بار معنايي خاصي را دنبال مي شوند كه اساس كنش مي
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1 muthos 
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دهد و كنش  سازي در اين مرحله رخ مي رنگ پي ،همان پيكربندي است ؛دومحاكات 
 كنـد.  ادبي بـدل مـي   نه پيشاپيكربندي ياد كرديم به متهاي انساني را كه از آن ب و تجربه

هـا و رويـدادها، روابـط     شوند و براي كنش سازي مي رنگ عناصر نامتجانس در اينجا پي
سـازي پـيش    رنـگ  اينجاست كه استعاره به مـوازات پـي   شود. ي و معلولي برقرار ميعلّ
بداعت ريكور در همـين اسـت كـه اسـتعاره و حكايـت بـه        رود تا داستان را بسازد. مي

خلق معنايي بديع و تازه را كه در سطح گفتمـان رخ   ةروند و پديدميموازات هم پيش 
مـا را در مسـيري يكسـر مـوازي بـا       ]حكايـت [ گزارش ةمسئل« كنند.دهد ايجاد مي مي

همچون كـه   ]رنگ پي[ چون تخيل آفريننده در آفرينش طرح چرا؟ برد. استعاره پيش مي
رنگ و استعاره شكل  از طريق پي پيكربندي .)56 (ريكور »در ساختن استعاره نقش دارد

درواقـع نقـد اصـلي ريكـور بـه       اسـت.  سـه و  يـك  گيرد و واسـط ميـان محاكـات    مي
نـد و نقـش   ا قائـل  دوچرا كه آنـان فقـط بـه محاكـات      ،ساختارگرايان در همين جاست

رنگ عبارت است از بيرون  كار پي ...« گيرند. هاي انساني و خواننده را در نظر نمي كنش
تاني معقول از رويدادها يا پيشامدهاي گوناگون يا تغييـر دادن رويـدادها يـا    كشيدن داس

سازي است كه رويدادها و روابـط انسـاني    رنگ ). با پي121(ريكور »حواث يك داستان
  يابند. به صورت كليتي قابل فهم سامان مي

گيـرد: سـاختاري، نمـادين و     هاي روايـي در نظـر مـي    ريكور سه ويژگي براي كنش
هاي قابل فهم و نمـاديني دارد   ريشه در فهم ساختار ،رنگ ند. از اين رو، تركيب پيزمانم

 ةادب و حـوز  ةعرصـ  ؛دو محاكـات  ).104(همـان   شـوند  كه در طول زمان دريافت مي
 و آورنـد  هاي بشري اثر ادبي را به وجـود مـي   اينجاست كه نمادها و تجربه بوطيقاست.

يگـري را  د  توانـد از خـودش فراتـر رود و جهـان     شود كه مي متن به گفتماني تبديل مي
شود؛ جايي كه از آن به بازپيكربندي  ساخته مي سهبسازد. اين جهان جديد در محاكات 

برتري است كه از طريـق   ةكنند دهد كه خواننده آن عمل نشان مي ]ريكور[« كنند. ياد مي
ة، خوانش پيوستدو محاكات يك گذرا از محاكات كند خود مي ا ازآنِر سه به محاكات« 

هـاي   شود و خوانش او افق رو مي ين مرحله خواننده با جهان متن روبهدر ا). 293(سپ 
  كند. معنايي متن را آشكار مي
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دهد كه در  محل تالقي دنياي متن و دنياي شنونده يا خواننده را نشان مي[بازپيكربندي] 
ست با دنيايي كه كنش عـاطفي در  محل تالقي دنيايي است كه شعر پيكربندي كرده ا ،نتيجه

  ).130(ريكور  سازد شود و زمانمندي خاص خود را نيز در آن نمايان ميآن نمايان مي
و  يـك  برد و بين محاكـات  متن را فراتر مي غايي است، ةكنند خواننده به عنوان عمل

ه بـه  از نو آغاز كردن آن ميراثي است ك ؛خواندن ،به يك معنا« كند. وحدت ايجاد مي سه
عمـل خوانـدن بازسـازي تصـوير      ). اين سـان 64(ريكور  »امكان وجود داده بود ،طرح

در كنش متقابـل مـتن و خواننـده بـه اثـر       متن صرفاً دنياي كنش در موقعيت متن است.
ريكور در باب استعاره كـه در كتـاب    ة). مفهوم بنيادين نظري139 (همان شود تبديل مي

اين سه برداشت از محاكات ارسطويي كه پيش روي مـا  مطرح شده بود با  زنده ةاستعار
  شود. گذارد تكميل مي مي

  )ساختاربندي استعاره در جهان متن ةنحو - 1 (نمودار

  

هاي خود معطوف به رويكردي ويژه از نقد ادبي نيسـت،   ادبيات تطبيقي در پژوهش
اوت بهـره  هـاي نقـد ادبـي متفـ     توانند از شيوه بدين معني كه پژوهشگران اين حوزه مي

ريكور، يعني خوانش خواننده، ارتباط يك اثر ادبي با اثري ديگـر   ةببرند. گام سوم نظري
ـ  كند؛ زيرا مخاطب در ساختن جهاني نو از مـتن مـي  مطرح مي ها را يا ديگر دانش د توان
ادبيـات   ةپـژوهش در حـوز   از اين رو، اين تازه بزند. ثير، دست به آفرينشيتحت اين تأ

لـين  يكي از او 1د. هنري رماكشو اي محسوب مي رفته و تحقيقي بينارشتهتطبيقي قرار گ
  شود: ر مياي را متذكّ پژوهشگراني است كه اهميت اين ارتباط بينارشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشـوري خـاص، و از    ةادبيات در وراي محـدود  ةمطالع ادبيات تطبيقي از يك سو،
ـ   ارتباطات بين ادبيات و سـاير حـوزه   ةسويي ديگر، مطالع ش بشـري همچـون   هـاي دان

موسيقي)، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي  و معماري سازي، مههنرهاي زيبا (نقاشي، مجس
  شناسي)، علوم تجربي، مذهب و نظاير آن است. جامعه (مانند سياست، اقتصاد،

هـاي ديگـر و    يك ادبيات با ادبيات يا ادبيات ةبه طور خالصه، ادبيات تطبيقي مقايس
  ).15 هاي انديشه و ذوق بشري است (انوشيرواني ت با ساير حوزهادبيا ةچنين مقايس هم

  
  روايت و استعاره ةدر گستر شاهنامه 2. 2

وراي زبان حماسـي   شاهنامهمتن ايراني است.  ترين اسطوره بزرگ ،فردوسي شاهنامة
ـ   اي، روايت سرگذشت اسطوره منظوم و كالسيك آن، روايت است. اريخي پهلـواني و ت

 شـاهنامه . آنچه در اين مقاله اهميت دارد، شته شده استنگافردوسي  ايران كه به دست
تا از اين ميان، تأثير زبان استعاري آن بـر خواننـدگانش كـه در     روايت است، ةدر گستر

شـامل رويـدادها و    شاهنامهاينجا نگارگران ايراني هستند بررسي و تحليل شود. روايت 
  ايراني متبلور شده است. ةلب حماسهاي روح انساني است كه در قا كنش و واكنش

اي ديگر انديشيدن در قالب زبان است.جهان سومي است  گونه ؛كه استعاره شدگفته 
مجازها و افـزودن بـار    ها، در شباهت شاهنامهشود. سهم  كه وراي جهان واقعي زاده مي

ي هـا  فردوسي با مهارت ادبي خويش داستان معنايي تازه در ادب پارسي بسيار واالست.
گذشته را به صورت تركيبي از معناهاي مختلف و ارزشمند انساني درآورده و با تكنيك 

 رنگ بخشيده است. نيز پردازي و توان شعري خود، گفتارها و كردارهاي ساده را داستان
مكان، زمـان و... بـه جهـاني خيـالي بـدل       افراد، ها، رزم را با توصيف متفاوت از سالح

خواني براي خواننده  ي شاعرانه و لطيف و آفرينحس اني شيرين،كند و بزم را با سخن مي
 خيانـت،  وفـاداري،  عشق، معما، ستايش، نفرين، شاهنامهكند. در همه جاي  دلچسب مي
رو  ه كه خواننده با جهـاني بـديع روبـه   اي ماهرانه چنان وصف شد به گونه ...حسادت و

هـا موجـب احيـاي تخيـل      تانگونه است كه تخيل فردوسي در سرايش داس اين شود. مي
  كند. خواننده شده و متن را با معاني بسيار عرضه مي
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 كنند. دخالت مخاطب را طلب مي ...گيرند ت ميئتخيل نش ةهايي كه از قو استعاره ...«
عي هـا هرگـز خودآگاهانـه و تصـنّ     آن انـد و زبـانِ   انضمامي ةبه اين معنا بخشي از تجرب

ساسـاً بـا زبـان اسـتعاري پيونـدي ناگسسـتني دارد،       اسطوره كه ا ).78 (هاوكس »نيست
كنــد، اگــر ايــن اســتعارات و  اي انضــمامي را بــراي مخاطــب خــود ايجــاد مــي تجربــه
مخاطب قادر نخواهد بـود   ،عي باشد و در ژانر مربوطه نگنجدهاي معاني تصنّ جايي جابه

وجود در اسـاطير  برگزيدن معاني از بين معاني م ،كار فردوسي با متن ارتباط برقرار كند.
 ةاي از عرصـ  بنـدي ضـمني   ايراني بوده است. شاعر نه تنها در منابع فرهنگي خود دسـته 

اي نيز از ايـن عرصـه بـه دسـت      روايي اوليه سازيِ صورتبلكه دهد،  عملي صورت مي
  ).92(ريكور  دهد مي

بدين معني كـه   توان متغير دانست، ها را مي سهم و تأثير شخص فردوسي در داستان
هـاي پرداختـي از    جنبـه  ةترين روايت تا هم ترين و معقول ر حداقل، از انتخاب صحيحد

يـات روايـي و تمـامي    لحنـي و جزئ  هـاي زبـاني و   ديالوگ و تمـامي ظرافـت   توصيف،
شود و در حداكثر، تا طراحـي دقيـق،    پردازي و امثال اينها را شامل مي شگردهاي داستان

ـ  ها براساس طرح و درون پرورش تيپ لولي،علت و مع ةداستان و تمهيد دقيق، جنب  ةماي
ها و غيره كه بدين وسيله داستان از حالـت   واكنش روحيات، داستان و بيان دقيق انگيزه،

اي كامـل و يكپارچـه از عناصـر داسـتان بـدل       رف وقايع خارج و به مجموعـه توالي ص
م و خـط فكـري آن   د و پيايابعمق بيشتري مي ،داستان ةماي شود و بدين وسيله درون مي

  ).136(حميديان  گردد تر مي هرچه مشخص
اي ايـران اسـت كـه بـه صـورت       هـاي اسـطوره   اي منظم از بينش ، مجموعهشاهنامه

 ،آيند. اين مفاهيم اساطيري و نمادين در قالـب روايـت   هاي داستاني در پي هم مي كنش
، تاريخ و هنامهشادر «شود. موجب برجسته شدن نقش زبان در بيان هنري و تاريخي مي

شـود و هـم    هر دو افكنده مـي  يابند. هم طرحِ زبان با هم و در هم ساخت و سازمان مي
هاي پراكنده از  داستان ،شاهنامهمنابع  ).107 (مسكوب »شود مرز و ميزانشان مشخص مي

هاي ايرانـي اسـت كـه فردوسـي تكـه تكـه از ايـن سـو و آن سـو           ها و حماسه اسطوره
آنچـه منـابع    گـرد هـم آورده اسـت.    ،ها را در سـاختاري منسـجم  آوري كرده و آن جمع

رخداد و عمل كـه   ةداده اصل و چارچوب داستان بوده يعني رشت فردوسي را تشكيل مي
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به صورت متوالي و بدون طرح دقيق يا مجموعه روابط علت و معلولي ميـان رخـدادها   
ايرانيـان از   خـاطرة ). ايـن متـون كـه در    137يـديان  (حم »انـد  به دنبال هم رديف شـده 

تري چون دقيقي و منصوري وجود داشته، فاقـد عمـق    هاي كهن ها تا شاهنامه نامه خداي
 هـا،  پردازي و نوع روايت فردوسي است كه شخصـيت  روايي مناسب بوده و هنر داستان

اي عظيم از نمادها  رويدادها و روابط انساني را در قالب روابط علت و معلولي و گستره
  كند.   ها به متني منسجم بدل مي و استعاره

و سامان دادن و پراكنده (نثر) را بـه  » نظام«، خود از همان آغاز »نظم«پي افكندن در 
يافته (نظـم) بنـا    بنياني نظام رشته كشيدن و از ريختن و گسيختن رهاندن است؛ زبان بر

بزرگ و  ريپيداست كه شاعر از كار خود تصو». كاخي بلند«شود، آن هم به صورت  مي
گزند  معمارانه دارد: تصور نقشه داشتن، شالوده ريختن، برافراشتن در و ديوار و بام و بي

  ).108(مسكوب  زبان، در زبان زيستن ةماندن از باد و باران، پناه گرفتن در خان
اي از آن را قرار دهد كه  تازه گونة ،به جاي نمادسازي قبلي كار روايت اين است كه

نمادسازي پيشين را در نوع جديد ادغام كنـد و   نو باشد يا بنا به مورد، استوار به طرحي
  ).121(ريكور  يا آن را از ميان ببرد

رويـدادها و   ةهمـ  كـه در پـسِ   هاي مـدرن،  هاي سنتي فارسي برخالف رمان داستان
علت و معلولي وجود دارد، بيشتر در خدمت برجستگي و خـوارق   ةروابط انساني رابط
هاي سنتي فاقد طرح به مفهوم مـدرن   اين داستان گرايانه دارد.نش آرمانعادت است و م

گرايانـه تصـوير و    ها، آرمان شخصيت كهاند  طراحي اپيزوديكبا علت و معلولي  ةو رابط
كالسيك قرون وسطاي اروپا نيز ديده  البته اين ويژگي در بيشتر آثار .اند سازي شده تيپ
روسـاخت  «پـردازي سـنتي فارسـي از دو اصـطالح      شود. حميديان در تحليل داستان مي

هـاي سـنتي    هاي داسـتان  كند كه ويژگي استفاده مي »اي ساخت دايره ژرف«و  »نما گسسته
و  »روسـاخت پيوسـته  «هاي مدرن غربي است كـه   فارسي هستند و اين برخالف داستان

  دارند.  »ساخت زنجيري ژرف«
غربـي،   ةيدايي رمان و نمـايش بـه شـيو   يعني قبل از پ ،پردازي ما در سنت داستان ...

ي مسـتقل و يـا   ها يعني هركدام مركب از داستان ،ها به صورت اپيزوديك تمامي داستان
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از جهتي ويـژه در   ،اي از حكايات گوناگون بود كه به سبب اشتراك با يكديگر مجموعه
  ).37 (حميديان گرفت كنار هم قرار مي

استاني است كه رويدادها و روابط انسـاني  ترين عناصر روايت د رنگ يكي از مهم پي
 سازد. بخشد و داستان را مي علت و معلولي به صورتي منسجم غنا مي ةرا در يك زنجير

خود نوعي بدعت و نوآوري در  ها در داستان، به ذكر علت و معلول شاهنامه ةتوجه ويژ
  آثار كالسيك فارسي است. 

عدم اعتنـا يـا دسـت كـم      ]سنتي پردازيِ داستان[ يادشده يكي ديگر از تأثيرات بينشِ
اما باز در همين  پردازي است... داستان ةت تاريخي در عرصت توجه به واقعيت و عليقلّ

پردازان ما به اصل واقعيت رويدادهاي تاريخي به يـك   چارچوب نيز ميزان التزام داستان
صـلي كـار او   ا ةبدين معني كه فردي چون فردوسي از آن روي كـه زمينـ   اندازه نيست،

 غيير دادن حقايق يا آنچـه بـه مثابـة   ت اسطوره و حماسه است و در اين زمينه نيز معموالً
پـردازي   حماسـه  به دور از عرف ،بخواه كردن از آن شده و نيز تفسير دل حقايق تلقي مي

  ).20 (همان است حداكثر التزام را نسبت به واقعيت و عليت تاريخي دارد
گفته شـد، منـابع فردوسـي كـه اسـاطير و       شاهنامههاي روايي  ويژگي بنا بر آنچه به عنوان

اند. روايت استعاري كـه   اثرش را داشته »پيشاپيكربندي«شده، حكم  ايراني را شامل مي ةحماس
رنگـي محكـم و روابـط و منطقـي عميـق و       فردوسي از منابع تـاريخي داشـته در قالـب پـي    

تـوان در قالـب    ل مجموعه به طـور كلـي را مـي   ي و در كئها به طور جز ناگسستني در داستان
اي ايراني اسـت، امـا بـه دليـل پـرداختن بـه        ، حماسهشاهنامهدانست. با وجود آنكه  »پيكربندي«

  خواند. اي را فرا مي هاي عام بشري، مخاطبان گسترده موضوعات فرازماني و فرامكاني و دغدغه
هـاي   مايـه  بـن  در بنياد، ان،اي در ساختار يك داست هاي اسطوره هاي داستان شخصيت

و در هـر سـرايش و نقـل و     شوند همواره ستوده مياي هستند كه در باور مردم  اسطوره
بسته به هماننـدانگاري   هاي تاريخي يا حوادث زمان را، هاي شخصيت ويژگي بازگويي،

كننـد و از ايـن رهگـذر آن     اي، به خود جذب مي اسطوره كاركردهاي آنها با الگوي كهن
  ).81 (مختاريان دارند دوران خود پاس مي ةخ را به شيوتاري

هاي ايراني است اين تأويل حاصل زبان استعاري و روايت بديع فردوسي از حماسه
...به خاطر ديالكتيـك جهـان مـتن و جهـان     « كه منشي چندمعنايي به آن بخشيده است.
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را در حكم تأويـل   چندگانگي خواندن وجود دارد...آن گاه كه هر نوع خواندن خواننده،
هـا و   ). ايـن تأويـل  64(ريكـور   »هـا را خوانـدن بـه شـمار آورنـد      بدانند و تمام تأويل

داشته را  از پيش آيند؛ روايتي كه عناصر و مفاهيمِچندگانگي خواندن از منش روايت مي
هـاي معنـايي و    كنـد و طرحـي منسـجم از كـنش     ترين نظمـش پيكربنـدي مـي    در كامل

 ةآن در معنـا و در شـيو   ةو هنـر سـرايند   شـاهنامه دهد. ويژگي ائه ميهاي زباني ار بازي
روايت است. اين سخن ساده، بلند و باشـكوه اسـت. هـر شـعر و هـر هنـر بـزرگ، در        

دهـد و   خود را بروز مـي  اي از حقيقت تازه ةها و در برابر خواستاران متفاوت جلو زمان
(در اينجا خواننـده و شـعر) در هـم اثـر     يابد، زيرا انديشيده و انديشنده  معنايي ديگر مي

اين دريافت زيباشناختي از  ةپذيرند و نتيج گر و هم كنش كنند بلكه هر دو هم كنش نمي
شعر يا هنر، از سويي شخصي و مشروط به زمان و مكان و درنتيجه تاريخي اسـت و از  

 ايـن  شونده و نسبي اسـت، نسـبت بـه فـرد و جهـان پيرامـونش.       سويي ديگر، دگرگون
پذير و فرسـودني بـوده و   دريافت، تا آنجا كه در بند تاريخ و اجتماعي معين است، زمان

و نوشـونده اسـت؛ از آن در    گريـز  شـونده و نسـبي اسـت، زمـان     تا آن جا كه دگرگـون 
  ).224يابد( مسكوب  گذرد و متناسب و هماهنگ با دوران تازه، معنايي تازه مي مي

  
   شاهنامهخوانش تصويري از . 3
 شاهنامهرا به نگارگران ايراني كه از زمان سرايش  شاهنامهخوانندگان  ةاينجا ما گستر در

نگارگري ايراني از ابتدا ارتباطي  .ايم بسنده كرده، اند پرداخته آنهاي  تا كنون به ترسيم داستان
هاي موجود، به آثار كهـن ادب   چنان كه بيشترين تعداد نگاره مستقيم با ادبيات داشته است.

 شـاهنامه فارسي اختصاص دارند. آنچه در اينجا حائز اهميت است، نوع نگرش نگارگر بـه  
هاست. در اين مقاله براي تحليل روايت استعاري فردوسي و تأثير زبان آن بر  براساس نگاره

در ادامـه ضـمن نگـاهي     انتخـاب شـده اسـت.    »گذر سياوش از آتش«، شاهنامههاي  نگاره
انتخابي از دوران مختلف  ةو گذر او از آتش، به بررسي چند نگاراجمالي به داستان سياوش 

  پردازيم كه منتسب به اين كنش داستاني هستند.  تاريخ هنر ايران مي
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  گذر سياوش از آتش  1. 3
توان گفت تركيبي  است كه مي شاهنامههاي ترين داستان داستان سياوش يكي از مهم

نمـاد پـاكي    شاهنامهفتي عارفانه است. سياوش در از حماسه، تراژدي و رمانتيسم با رهيا
انگيـز اسـت كـه موجـب      گناهي است. زيبايي جسم و روح سياوش چنان حيـرت  و بي
 شود سودابه همسر كاووس و نامادري سياوش، هـوس عشـق او را در دل بپرورانـد.    مي

شـود كـه بـا     گرا و آرام دارد. بارها در طـول داسـتان ديـده مـي     سياوش شخصيتي درون
كند و به پيشنهاد  اش را رد مي عشق ناپاك نامادري ،جوان ةشاهزاد گويد. خويش راز مي

آزمون آتش كـه در   گناهي خويش را اثبات كند. دهد تا بي موبدان به آزمون آتش تن مي
گنـاهي افـراد بـوده    شده است آزموني ايزدي براي اثبات بي ناميده مي »ور«ايران باستان 

گناهي خويش  خواسته است بي كسي كه مي از آتش بوده است.ور گرم، گذشتن « است.
تـن بـدين آزمـون در     ،چند و چون آشـكار بـدارد  يا باور استوارش را به كيش خود بي

گزنـد از آتـش بـه در     بي گناه بوده است يا در باور خويش استوار،اگر بي داده است. مي
چنان كوهي از آتش ساخته  گناهي سياوش، براي اثبات بي ).275(كزازي  »آمده است مي
  آيند: مردم شهر به ديدن مي ةشود كه هم مي

  همه شهر ايران به ديدن شدند  هيونان به هيزم كشيدن شدند
  كند:فردوسي كوه آتش را چنين توصيف مي

  آتش دمان جهاني خروشان و   تر از آسمان زمين گشت روشن
خـودي   فور زنـان و كـاله  كا اي سپيد، با جامه سياوش سوار بر اسب شبرنگش بهزاد،

  گزارد.آيد و او را نماز ميزرين بر سر نزد پدر مي
 سراسر همه دشت بريان شدند
 ســياوش بيامــد بــه پــيش پــدر

 هــاي ســپيدهشــيوار بــا جامــه
ــياه   ــته س ــازي برنشس ــي ت  يك
ــر خويشــتن  ــافور ب ــده ك  پراگن

 س بازوگه كه شد پيش كاو بدان
 

 برآن چهر خندانش گريان شدند 
 ن نهـاده بـه سـر   يكي خود زري

ــد  ــي پرامي ــده دل ــر ز خن  لبــي پ
 همي خاك نعلش برآمد بـه مـاه  
 چنان چون بود رسم و ساز كفن
 فرود آمـد از بـاره بـردش نمـاز    
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 شـود.  اند بلند مـي  صداي خروش از جمعيتي كه ناظر بر اين صحنه زند. سياوش به كوه آتش مي
  اهد گذر سياوش از آتش باشد:آيد تا ش سوادبه با شنيدن جوش و خروش جمعيت به ايوان مي

 ســودابه آوا شــنيد،چــو از دشــت
 همي خواست كو را بد آيد به روي

 

ــد    ــش بدي ــوان و آت ــه اي ــد ب  برآم
 وگوي پر از گفت مي بود جوشان،ه

 

اي در  رود و بـراي لحظـه   سياوش لبخندزنان و با اطمينان خاطر به جنگ با آتش مي
  گردد: ان ميشود و از نظرها پنههاي آتش غرق مي زبانه

 تنـدي بتاخـته را بهپسياوش س
 بركشــيد هــر ســو زبانــه همــي ز

 

 جنگ آتش بساختنشد تنگدل، 
 كسي خود و اسپ سياوش نديد

 

 خيـزد.  آيـد و غريـو شـادي از جمعيـت برمـي      سياوش به سالمت از آتش بيرون مي
خطـر   كند كه حتي اگـر سـياوش از آب كـه بـي     فردوسي اين صحنه را چنان تصوير مي

گشـت امـا    اش از فرط تـر شـدن فرسـوده و زايـل مـي      كرد، باز هم جامه ست گذر ميا
  داشته است: »سمن اندر كنار«سياوش چنان پاك و سالم از آتش برون آمده كه گويي 

 اگر آب بـودي مگـر تـر شـدي
 چنان آمد اسـپ و قبـاي سـوار   

 

 ي، همه جامه بي بـر شـدي  ز ترّ 
 كه گفتي سمن داشت اندر كنـار 

 

  )114فردوسي  ة(شاهنام

آتش كه نماد پاكي در ايران باستان است در اين داستان نقـش مهمـي دارد چـرا كـه     
خيزد اما آتش در او اثر ندارد زيـرا ذات سـياوش،    قهرمان در جدالي حساس با آن برمي
  آتش است.جنس از  ،خود پاكي است و بنا به اعتقاد قدما

و چون فره در اوست  ،بهشت ،ش است و آتشآذرخ ،سياوش از آتش ةگوهر شاهان
مـردي بـا جسـم و     فرزند اهوارمزداسـت:  ،آتش زندگي او عين راستي يعني بنا به آيينِ

گذرد و  پس اين راستي مجسم به هنگام گذر از آتش از خود مي جاني به سرشت آتش.
  ).51 گوهر را از يكديگر زياني نيست (مسكوب دو هم

شخصيتي كـه   چرخد، پاكي سياوش مي اصلي داستان سياوش حول محور ةماي درون
نمـاد جـالبي از    ،گـذر سـياوش از آتـش    مدام در كشمكش با خود و جهان قـرار دارد. 
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). داستان سياوش داسـتاني كهـن اسـت كـه     118كشمكش انسان با طبيعت است(حنيف
در بـين اقـوام ايرانـي شـهره بـوده اسـت چنـان كـه در          شـاهنامه حتي پيش از سرايش 

سواري چون سـياوش   پيكرِ ،رزم كه در قرن اول ميالدي يافت شدهخوا ةهاي منطق سكه
پنج كنت سـمرقند كـه متعلـق بـه دوران      ة). و در منطق5 (زاويه و ديگران شود ديده مي

پيش از اسالم است ديوارنگاري مربوط به مويه بر سوگ سياوش وجـود دارد. سـياوش   
هي معـروف بـوده اسـت. داسـتان     گنـا  از ديرباز نزد اقوام كهن ايراني به پاكدامني و بـي 

است كه خود به اپيزودهاي گوناگوني  شاهنامههاي ترين داستان سياوش يكي از طوالني
نقـش   شـاهنامه اين داستان، تـا انتهـاي    سازند. شود كه كل داستان را ميبندي مي تقسيم

هـاي گونـاگون بـر زبـان     پررنگي دارد؛ نه تنها نام سياوش چندين بار توسط شخصـيت 
خواهي او عامل اصلي نبردهاي ايرانيان و تورانيـان اسـت. گـويي     شود بلكه كين ي ميجار

داسـتان سـياوش    اي پراكنده است. به طرز زيركانه شاهنامهفردوسي اين سوگ را در تمام 
مـافوق طبيعـي    شعر، ةروايت داستان از زبان اله هاي داستان كالسيك را دارد: تمام ويژگي

اشـتمال داسـتان بـر     سـادگي و عظمـت حـاكم بـر داسـتان،      تدار،اق بودن قهرمان داستان،
و  »ور«سـنت   پيشـگويي،  وجود قهرمان مخالف يـا ضـدقهرمان،   گرايي، اسطوره الگو، كهن

هـاي   ). داستاني پرفزار و نشيب، سرشار از هول و وال و نقطـه 6 (جعفري گرايش به تقدير
  .انگيزد برميمخاطب را ، احساسات شاهنامهاوج كه بيش از هر داستان ديگري در 

شـود و بـا تهمـت سـودابه و      بندي داستان با آشنايي سياوش و سوادبه آغاز مـي  گره
هـاي   در اين موضع، داستان با جدال رسد. اوج خود مي ةگذشتن سياوش از آتش به نقط

سياوش از  يابد. شكل گرفته و شدت مي 1ب تعليقيپيچد و بدين ترت گوناگون در هم مي
از سـوي ديگـر جـدالش بـا      الي دروني و بيروني با سودابه مواجه است،يك سو با جد

 هاي ديگرش كه به صورت حديث نفس در وجودش جاري با جدال آلودگي دربار پدر،
آرامش پـيش از طوفـان در    ،بعد از اين مرحله برد. يي داستان را باال م2ست هول و والا  

د و آزمايش را به خـوبي پشـت سـر    شو سياوش در جدال با سودابه پيروز مي راه است،
  ).7 گذارد (همان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 suspense 
2 angst 
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كند همه چيـز بـه خـوبي پايـان يافتـه اسـت امـا بـا          اينجاست كه خواننده گمان مي
پـدر، او راهـي جنـگ بـا      ةسوادبه و تنگ آمدن سياوش از دربار آلود هاي ديگرِ دسيسه

داسـتان  كنـد. شخصـيت اصـلي     اي ديگـر مـي  شود و داسـتان را وارد مرحلـه   توران مي
مربـوط بـه    گرا و پيچيده است كه مدام با خود در كشـمكش اسـت و ايـن وجـه     درون

گراسـت، وقتـي بـه     اي دارد. حماسه بـرون  كنشگري دروني در حماسه تأثيرگذاري ويژه
كنــد و ايــن  آورد، فضــايي غيــر منتظــره ايجــاد مــي گرايانــه روي مــي گــويي درون تــك

داسـتان سـياوش همچـون بسـياري از     «است. ساز  زدايي، خود، عنصري برجسته آشنايي
 هـا،  پر از تضاد است و كشمكش و درگيري حاصـل از ايـن تضـاد    شاهنامههاي  داستان
هاي  گويي تك ).121 (حنيف »شود هاي زيبا و مهيجي در خالل صحنه مي تعليق ةآفرينند

اه ر داسـتان  دهد تا به جهان دروني شخصـيت  مربوط به سياوش، امكاني به خواننده مي
اسـت كـه    شـاهنامه هـاي   سـياوش يكـي از شخصـيت    پيدا كند و ذهنيت او را بشناسد.

منش سياوش نوعي تصـور و دريافـت عارفانـه از انسـان     « ها را دارد. گويي بيشترين تك
آگاهي به تعـالي و   خرد او معرفت به چگونگي سير هستي و دل آورد، كامل را به ياد مي

ياوش فرازماني و فرامكـاني اسـت و داسـتاني    ). داستان س58 (مسكوب »شدن خداست
ابهام و رمزآلودگي زماني و مكاني  واحد نيست كه در زمان و مكان مشخص روي دهد.

گيري در زمـان   وحدت در زمان و مكان يعني جاي ةترين نشان آن را از مهم اين داستان،
هـاي   هـا در داسـتان   ). شخصـيت 8 (جعفـري  سـازد  تاريخي و مكان جغرافيايي دور مي

رونـد و   كنند، خود آنان هستند كه به جنگ با تقدير مـي  ايفا ميرا نقش اساسي  شاهنامه
 موضوع اصلي ديگر كيهـان نيسـت،   ،در حماسه گيرند. در زمان و مكان خاصي قرار مي

بخشـد   خـود را در كـرداري فعليـت مـي     خواست انسان كه ارادة انسان در كيهان است.
). سـياوش از  102 (مسـكوب  ا هستي در كشاكش استاهميت دارد چرا كه اوست كه ب

سـازد و حـوادث    است كه محور اصلي داستان را مي شاهنامههاي  آن دسته از شخصيت
 ...ري اهميت بسزايي دارد اين است كهآنچه از لحاظ بينش اساطي« آيند. گرد او پديد مي

افـراد   وضع خاص و انفرادي اين شخص معين است و نه وضع كلي و انتزاعـي جملـه  
). سـخن گفـتن در داسـتان    133(شـايگان   »بشريت كه بالضـروره روزي خواهنـد مـرد   

خود سياوش كـه شخصـيت اصـلي داسـتان      ،بينيم كه مي  سياوش بسيار مهم است چنان
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ماند، گويي سرشت اتهـام،   اوج داستان يعني اتهام سوادبه به او ساكت مي ةاست در نقط
شناسانه كـه از هشـياري خـالق اثـر      ارد؛ واكنشي رواند زبان را از هر گونه گفتني باز مي

گاهي كه بـا خـود دارد    هاي گاه گويي دهد. شاعر، سياوش را بيشتر از طريق تك خبر مي
  برد. شناساند و از اين طريق خواننده پي به پاكي سياوش مي به خواننده مي

ايـن   در سخنان سوادبه با كاووس پس از مـتهم كـردن سـياوش اسـت.     ديگر، ةنمون
شرح ماجرا را از طرف سـياوش   ،راوي گويد. سودابه بيش از سياوش سخن مي ،صحنه

كند، در حالي كه از زبان سودابه واقعـه بـه طـور كامـل شـرح داده      در يك بيت بيان مي
 شـود.  وگو، اتهام به طور غيرمستقيم به مخاطب القا مي اين گفت ةاز طريق نتيج شود. مي

به شخصيت پاك سـياوش ايمـان دارد در    راوي داناي كل،مخاطب داستان كه از طريق 
امـا   گنـاهي خـود را اثبـات كنـد؛     بـي  ،انتظار آن است كـه سـياوش بـا سـخناني قـاطع     

اوج داسـتان در ذهـن    ةاي بـراي نقطـ   زمينـه  پيش ،سخنان او پرداز با نياوردن متنِ داستان
  ).9و ديگران (زارعي  دارد كند و داستان را در حالت تعليق نگه مي ايجاد مي
اينكه آيـا او   گذر سياوش از آتش است، ،و داستان سياوش شاهنامههاي  ترين تعليق مهم

آتش و تعليقي كه او در داستان با  ةگذرد؟ توصيف فردوسي از صحن به سالمت از آتش مي
خواننده را در تكاپوي كشف رمـز داسـتان بـه پـيش      ،گذارد سخن نگفتن سياوش باقي مي

بينـي   سپيد، نوعي پـيش  ةپيش از گذر سياوش بر آتش با استفاده از نماد جام شاعر، برد. مي
كند كه آتش در پاكان اثر ندارد و او بـه سـالمت خواهـد گذشـت.      براي خواننده ايجاد مي

است. مفاهيم و عناصري كه  شاهنامهيكي از شگردهاي به كار گرفته شده در  ،سخن نمادين
 شده بسيار دقيق است؛ بـراي مثـال انتخـاب رنـگ سـفيد     جانشين مفاهيم ديگر  ،در داستان

نوع توصيف از هيـزم آوردن و آتـش زدن و تعليـق     لبخند سياوش، رنگ سياه اسب، لباس،
داستان به صورتي كه خواننـده را در فضـايي خيـالي و ازلـي رهـا       ةزمان و مكان در گستر

چشم  ان فارسي مثل آتش دمان،استفاده از عبارات بديعي در زب كند تا خود آنها را بسازد. مي
 تف كوه آتش، خستن موي، دم آتش و آب، سمن در كنار داشتن، شهر ايران، نهادن جهان،

هايي بسيار مناسب و شاعرانه براي اين لحظه  نيز استعاره بدتني كردن و... روان بودن، روشن
ويسنده را به معناي ن سخنِهمة گونه كه  بدين ،كنند از داستان هستند كه آن را چندمعنايي مي

  دهند تا خواننده درصدد كشف معاني آن برآيد. باالتري از معناي واقعي پيوند مي
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  گذر سياوش از آتش در جهان نگارگري 2. 3
سخن از  بينشي اساطيري دارد. كهمثالي و خيالي است  جهان بيانگرنگارگري ايراني 

حركـت   نور، دهد.الي پيوند ميجهان واقع را به جهان خي وگويد  زمان و مكان ازلي مي
 جسـم و روح اسـت.   بندند كه واسطة همه در جهاني نقش مي ،طبيعت و انسان سطوح،

نوري كه در فضاي نگاره تجلي  هر چيزي در نگارگري ايراني مظهر تجلي وجود است.
مخاطـب را بيشـتر بـه جذبـه      حركـت سـطوح و...   نـواز،  هاي متنوع و روح رنگ يافته،
  ينش منطقي و عقلي.كشاند تا ب مي

نگـارگر   نگارگري ايران از ديرباز در كنار ادبيات حضور داشته و شكوفا شده است.
بخشيد بلكه مخاطـب را بـه سـوي جهـاني      تنها به متن زينت نمي ،ايراني با تصويرگري

ايـن بيـنش ازلـي و     داد كه در بينش ادبي و هنري ايران حـاكم اسـت.   كران سوق مي بي
اين جغرافيـاي   دارد. كند و او را به كنش وا مي را درگير كشف معاني مي خواننده ،اساطيري

اسـاطيري      ـ جهـاني نيسـت هـم در بيـنش شـاعرانه      خيالي كه زمان و مكان آن واقعي و اين
 ةهمين بينش است كه در زمين كاربنديِ كه هنر خود، منعكس است و هم در بينش هنري،

چـه در   ،چـه در شـعر   . درواقع در بينش ايراني،)79 (شايگان شود تفكر موجب تأويل مي
  نگارگري، كشف معاني پنهان و جهان باطني است كه اهميت دارد.

اش يكي از متوني اسـت كـه    داستان سياوش بنا به ماهيت نمادين و مفهوم استعاري
گـذر  «از اين ميـان   در طول تاريخ توسط نگارگران ايراني مورد توجه قرار گرفته است.

ها را به خود اختصاص داده است به طوري كـه تعـداد    بيشترين نگاره »آتش سياوش بر
 ماننـد اسـت.   رسد كه در طول تاريخ نقاشي ايرانـي بـي   آن به بيش از دويست نگاره مي

دهد   گناهي خود تن به آزمون آتش مي سياوش نماد انساني پاك است كه براي اثبات بي
 گرا و رمزگونه، شخصيت درون تعليق داستاني، آيد. و سالمت و سرافراز از آن بيرون مي

وجود عناصر طبيعت و مفاهيم اخالقي و معنوي است كه اين كـنش داسـتاني را بـراي    
مـتن   ةنگارگر در مقام خواننـد  ،آنچه در اينجا اهميت دارد نگارگران جذاب كرده است.

. تأويـل  زنـد  دست بـه تأويـل مـي    ،اي كه پس از رويارويي با جهان متن خواننده است.
بلكه امري تاريخي و اجتماعي است كه در  فردي نيست، خواننده از متن، واقعيتي صرفاً

خواننـده، فقـط   « ترين داليل اين امر، زمـان اسـت.   شود. يكي از مهم تجربه منكشف مي
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كند، يعني  كند، بلكه، از وراي معنا، مرجع آن را نيز دريافت مي معناي اثر را دريافت نمي
كـه اثـر در    اي يمند سازد و در نهايت، دنيا و زمان متوجه زبان ميرا آن اثر  اي كه تجربه

يابد، فراسوي معناي  ). آنچه در آخرين مرحله انتقال مي139(ريكور  »بيند مقابل خود مي
در مقام تأويـل، دسـت بـه     شاهنامهنگارگر  افكند. يك اثر، دنيايي است كه آن اثر فرا مي

كند.  و پذيرش خود از متن را در جهان نگارگري توصيف مي زند آفرينش جهاني نو مي
انتخـاب شـده تـا     »گـذر سـياوش بـر آتـش    «مختلف از  ةبراي اين منظور، چندين نگار

  استقالل تأويل خوانندگان از متن نشان داده شود.
هجـري انتخـاب شـده بيـانگر تمـام       733سـال   ةشـاهنام كه از مكتب شـيراز   1 ةنگار
قرمـز و زرد، طراحـي    هـاي روشـن،   و است مانند اسـتفاده از رنـگ  هاي مكتب اينج ويژگي

). از 56 گيوزاليان (آدامووا، ها بخشيده است پرتحرك و زنده كه پويايي خاصي به اين نگاره
توان نام برد كه به خوبي در ايـن   تن را نيز ميمهاي مكتب اينجو، سادگي و استقالل  ويژگي

خودي طاليي بر سر و پشـت بـه افـراد     سفيد بر تن،سياوش با لباسي  شود.نگاره ديده مي
دهـد   آنچه استقالل اين نگاره را از متن بيشتر نشان مـي  ديگر در حال پريدن از آتش است.

كـاووس و موبـد زرتشـتي     اي است كه در باالي تصوير به سه نفر ديگر كه سـودابه،  پرنده
پرنـده   اي به اين ر متن هيچ اشارهدر حالي كه د نگرند. هستند خيره شده و آنان نيز او را مي

  گويد خبري نيست. كه نويسنده از شور و خروش آنان مي نشده و حتي از جمعيت زيادي
 است و به احتمال قوي وجود بارقـة  برده آشكار در اينجا ارتباط پرنده با سه شخص نام

 ي نيست.هاي دو سوار (كاووس و مغ) و حالت ترس در ديدگان سوادبه تصادف اميد در نگاه
اي ايـران باسـتان    افسانه خبررسانِ ةاي كه بر فراز سر سياوش ترسيم شده همانند پرندپرنده

شايد بتوان فرض كرد كه در اينجـا مفهـوم    است كه حامي اشخاص از نژاد همايوني است.
تمثيلي كه بيانگر حقانيت سياوش است به پرنده نسبت داده شده و چرخش شديد پرنده به 

  ).124 (همان دانستند گناهي او را عملي مي اشخاصي است كه آزمون بي عقب به سوي
شـود كـه خـود     همچنين در اين نگاره برخالف متن، سودابه در كنار كـاووس ديـده مـي   

دهـد. نگـارگر مكتـب شـيراز بـا       اهميت نقش كاووس در داستان را از نظر نگارگر نشان مـي 
هـاي   ي را به مكتب حماسي ديوارنگـاري اين كنش داستان ،نگارگري شاعرانه و حماسي خود

مكتب شيراز، تحت تـأثير زبـان فردوسـي     ايران باستان نزديك كرده است و اين بيان حماسيِ
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هـاي   بزرگ ايلخاني و نيز نسخه ةشاهنامهاي  آشكار است كه مكتب بيان يادماني نگاره« است.
  ). 113 (هيلن برند »ستهاي پهلواني و زبان حماسي شعر فردوسي ا اينجو تحت تأثير ويژگي

 
  گذر سياوش از آتش :1 ةنگار

  قرن هشتم شيراز، مكتب اينجو،
  )سن پترزبورگ(

  1383 شاهنامههاي  نگاره گيوزاليان، آدامووا،
آبي در  استفاده از رنگ بنفش مايل به متعلق به مكتب تركمانان در شيراز است. ،2 ةنگار
بـه خـوبي    ،ز و به حاشيه آوردن تصـوير مكاتب شيرا خاصِ شكلِ خطوط موجي ها، صخره

پيشين تفـاوت   ةگوياي مكتب مظفري آن دوران در شيراز است كه بيش از صدسال با نگار
كـاووس و سـودابه    ). در اينجا به آرايـش بنـا توجـه بيشـتري شـده،     55 (كنباي زماني دارد

دادن جمعيت اند و تنها تالش نگارگر براي نشان  در ساختمان تصوير شده ،برخالف داستان
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در  انـد.  تصوير از پشت صخره سر بـرآورده  سمت راست ةدو فردي است كه از گوش ناظر،
صف غوغاي «شاملو  ةرود؛ به گفت چنين مواقعي معموالً انتظار حضور انبوهي از جمعيت مي

ها اثري از آنها نيست. آيا در متن شعر، موضـع مـردم و واكـنش     اما در اين نگاره »تماشاييان
حلي از اعتنا نداشته است؟ و يا تمركز بر سوژه، مانع اين ورود بـوده اسـت. وضـوح    آنها م

  قصر و نظم موجود در آن بيانگر چيست؟ قدرت؟ قدرت در كدام سو متبلور است؟
هاي مكتب تركمانـان اسـت،    شده كه خود يكي از ويژگي ترسيم سياوش در طبيعت

  جمعيت را نشان دهد.اي از دشت و  خواسته تنها گوشه گويي نگارگر مي

  
  گذر سياوش از آتش :2 ةنگار

  قرن نهم مكتب تركمانان شيراز،
www.bridgemanart.com 

كـه در ايـن نگـاره آشـكار      چنان مربوط به قرن دهم هجري در اصفهان است. ،3 نگارة
از  انـد،  هاي آتـش، كشـيده تصـوير شـده     شعله بندي بر سياوش است. تمركز تركيب ،است

سواري كه  دشت هستند. ةنمايند ،مدور ةشود و درخت و تپ نها ديواري ديده ميساختمان، ت
مردمي است كه با عبور او از آتش به  ةشود گويي نمايند كمي از سياوش ديده مي ةبه فاصل
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رسد حضور اين سوار وجه حمـايتي دارد؛   بيشتر به نظر مي پردازند. شادي و درم ريختن مي
تر است؛ به ويژه كه او هم جوان است و بر اسـبي سـياه    كننده قناعپشتيباني به لحاظ تأويلي ا

كنـد و از آن رو كـه در پـس اسـب      نشسته است؛ نوعي تمايل به همانندي را نيز تداعي مي
مكتـب   سياوش است گويي بر پيشرو بودن سـياوش و تـأثير آن بـر پيـروانش اشـاره دارد.     

كمانان تبريز اسـت. بـه صـورتي كـه     اصفهان در قرن دهم تحت تأثير دو مكتب هرات و تر
تناسـب گـاهي فـداي حركـت و      ةفاصـل  تعـداد افـراد كـم اسـت،     بندي قوي دارد، تركيب
). نگارگر در ايـن نگـاره بـا    79 (كنباي ها قوي و چاالك هستند شود و رنگ آميزي مي حس

  كيد كرده است.أمكتب اصفهان ت ةمداران تمركز اصلي بر شخصيت سياوش بر ويژگي انسان

  گذر سياوش از آتش :3 ةنگار  
  قرن دهم مكتب اصفهان،

http://shahnama.caret.cam.ac.uk  

 شـده،  هاي اشباع استفاده از رنگ ، مربوط به اواخر قرن دهم در قزوين است.4 ةنگار
هاي اين مكتب است كـه بـه   بندي نه چندان دقيق و نداشتن پيچيدگي از ويژگي تركيب

). برخالف داستان، كيكاووس كنـار سـودابه   86 (همان استخوبي در اين نگاره نمايان 
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اند و معماري بنـا نيـز    گويي سرگرم كار خويش ،افراد حاضر در صحنه در ايوان نشسته،
كـه از مكتـب    حماسي ضعيفي دارد چنـان  ةتصوير ماي چندان دقيق و هوشيارانه نيست.

دقـت   مايـه و بـي   كه توسط نگارگري خشك ساختار سراسري صحنه،« آيد. قزوين برمي
 (كوركيـان،  »كند وري نگرنده را نمي هوجه جلب كنجكاوي و انديش اجرا گرديده به هيچ

 ةواري كه سـياوش در ايـن نگـاره دارد گويـاي سـليق      ). حالت رها و مسابقه212 سيكر
  رايج سلطنتي آن زمان باشد.  ةشخصي نگارگر و شايد تا حدودي نيز عالق

 
  شگذر سياوش از آت :4 ةنگار

  قرن دهم مكتب قزوين،
 1387سيكركوركيان،

، مربوط به مكتب اصفهان در اواخر قرن يازدهم است كه بـه معـين مصـور    5ة نگار
فقـط در   ،هاي رضا عباسي استهاي معين، شبيه به پيكره نوع پيكره منسوب شده است.

مـو و   قلـم هاي او آزاد و بيشتر به تكنيـك   طراحي ها و دهان تفاوت دارد.چشم ياتجزئ
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). نـوع پيكربنـدي سـياوش در ايـن نگـاره      112 (همـان  اند تا قلم و مركبآبرنگ شبيه
كـم بـودن تعـداد افـراد و      شـود.  هايي از حجم در آن ديده مـي فيگوراتيو است و گوشه

ترسـي كـه در    هاي نگارگري همـين دوران اسـت.   پرداخت دقيق حاالت آنان از ويژگي
سـياوش كـه    ي كـه در چشـمان كـاووس اسـت،    سـرور  شـود،  سودابه ديده مـي  ةچهر

هـاي مـواج و    صخره گذرد،ور مينه چندان شعله لبخندزنان و با اعتماد به نفس از آتشِ
از تالش نگارگر براي رساندن مفهومي پنهـان هسـتند.    نشانبندي گرم نگاره، همه  رنگ

گـذر سـياوش   ها،  نگارگر با استقالل نسبي از داستان و پرداخت حاالت انساني به چهره
بنـدي   از آتش را چنين هنرمندانه به تصوير كشيده است. در اين اثر چنان كه از تركيـب 

  آيد اهميت افراد يكسان است.   برمي

  
  :گذر سياوش از آتش5 ةنگار

  قرن يازدهم مكتب اصفهان،
http://shahnama.caret.cam.ac.uk 

گرايـي غربـي و    طبيعـت  داوري اسـت.  ةشـاهنام ، مربوط به مكتب قاجار و 6 ةنگار
رنـگ   نگارگري ايراني و نقاشي اروپايي باعث ايجاد سبكي نو در اين دوران شد.  تلفيق
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سياوش و چندي از افراد كه رنگـين ترسـيم    ةغالب در اين نگاره تيره است، به جز جام
سـياوش در حـال گـذر از     شهر در باالي تصوير و آسمان در تـاريكي هسـتند.   .ندا شده
پيروزي باال برده، مردم با جوش و خـروش او را تشـويق    ةود را به نشاندست خ ،آتش
زن و كودك نيز در ميان جمعيت ترسـيم   ها، در اين نگاره برخالف ديگر نگاره كنند. مي

و بـه لحـاظ    )14 تبـار  فينگـاري قاجـاري (مـا    شده اسـت كـه حـاكي از سـبك مـردم     
كاووس و سوادبه نيـز در   ست.مطرح شدن مردم در مناسبات اجتماعي ا ،شناختي جامعه

آيد نشان دادن مردم عـادي   چنان كه از تصوير برمي شوند. سمت راست تصوير ديده مي
آنان براي نگارگر بسيار مهم بوده است زيرا فضايي كه به شهر و مردم  ةهاي ساد و خانه

  هاي اصلي داده است. بيشتر از فضايي است كه به شخصيت اختصاص داده تقريباً

  
  :گذر سياوش از آتش 6 ةرنگا

  همدقرن دواز مكتب قاجار،
m.ac.ukahttp://shahnama.caret.c 

يابيم كه در هر دوره بنا به نوع گفتمان غالب، تصـويري   ميم، درها با ه اين نگاره ةاز مقايس
ها هر يك خوانشي خـاص از داسـتان را    ارهنگ مستقل از اين كنش داستاني ترسيم شده است.
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زند و  اي مستقل دست به تأويل داستان مي هر نگارگر در حكم خواننده كنند. تصوير مي
افزايـد. درواقـع، تأويـل از     ند بر اهميت بخشي از متن ميك بنا به معنايي كه دريافت مي

از  كنـد.  ه برقرار مـي خيزد و توازني بين متن و معناي ايجادشد هاي متن برمي ميان نشانه
هايي كـه در تأويـل دارنـد جهـاني      اين روست كه خوانندگان يك متن با وجود شباهت

كنند، زيرا افق معنايي هـر دوره و انتظـاري كـه خواننـده از مـتن دارد،       متفاوت خلق مي
يك تأويل درست وجود دارد كه با آنچه او از مـتن   كننده، براي هر تأويل متفاوت است.

هركدام با اينكـه يـك    اند. ها نيز در حكم تأويل نگاره ).69 (ريكور خواند ارد ميانتظار د
كنند اما جهاني مستقل دارند. هر نگـارگر در مـتن اجتمـاعي و     كنش داستاني را نقل مي

از ايـن رو، تأويـل همـواره در همـان مـوقعيتي قـرار        كنـد؛  تاريخي متفاوتي زندگي مي
دهد. معنا وابسـته بـه ايـن تأويـل اسـت.       در آن قرار ميكننده خود را  گيرد كه تأويل مي

رود، هم از افق ذهني هنرمنـد و از   اثر هنري از هر افق ذهني و شخصي فراتر مي ةتجرب
اش  تـاريخي  ةكنـد. بنـابراين، اثـر در مواجهـ     هم افق ذهني شخصي كه اثـر را درك مـي  

زمان حـال هـيچ تـأويلي     يابد نه بيرون از زمان. بدون داشتن ربط و نسبت با اهميت مي
شده، بايـد در مـوقعيتي    نقل گاه پايدار و ثابت نيست. متن وجود ندارد و اين نسبت هيچ

يابد.  گيرد، يعني در نسبتي كه با زمان حال مي هرمنوتيك فهميده شود كه در آن قرار مي
 دمندي مخاطب فهميده شو بايست در بطن افق تاريخي بنا بر ديدگاه هرمنوتيك، متن مي

ها، ديالكتيكي كه بين نگارگر و متن برقـرار اسـت موجـب     در مورد نگاره ).203(پالمر 
شـود. ريكـور ايـن مرحلـه را بازپيكربنـدي اثـر        آفرينش معناي متن در قالب نگاره مـي 

تـرين   كند و خوانش خواننده و آفرينش جهاني نو از متن توسط او را مهم گذاري مي نام
  داند. مي 1اين قوس هرمنوتيكي ةمرحل

  بر نگارگري) شاهنامهروايت استعاري  چگونگي تأثير - 2(نمودار
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1 hermeneutic cycle 
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  گذر سياوش از آتش :1 ةنگار

سـن  ( قرن هشـتم  شيراز، مكتب اينجو،
  )پترزبورگ
 شـاهنامه هـاي   نگاره گيوزاليان، آدامووا،

1383  

  
  گذر سياوش از آتش :2 ةنگار

  قرن نهم مكتب تركمانان شيراز،
www.bridgemanart.com  

  
  گذر سياوش از آتش :3 ةنگار

  قرن دهم  مكتب اصفهان،
http://shahnama.caret.cam.ac.uk 

  
  : گذر سياوش از آتش4نگارة 

  مكتب قزوين، قرن دهم
  1387كوركيان، سيكر 
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  گذر سياوش از آتش :5 ةنگار

  قرن يازدهم  مكتب اصفهان،
http://shahnama.caret.cam.ac.uk 

  
  سياوش از آتشگذر  :6ة نگار

  همدقرن دواز مكتب قاجار،
http://shahnama.caret.cam.ac.uk  

  هاي گذر سياوش از آتش نگاره - 1جدول 
  
  گيري جهنتي

اثـر   شود. اي يكه و مستقل در نظر گرفته نميديگر پديده ،متن ادبي ،در دوران مدرن
هـاي   ساير حـوزه  اي وسيع از مفاهيم اجتماعي و فرهنگي رشد كرده و با در گستره ادبي

اي كه دارد امكـان بررسـي   يابد. ادبيات تطبيقي با توانمندي ويژه دانش بشري ارتباط مي
در ايـن ميـان،    دهـد.  ثير متن ادبي بر ساير هنرها را پيش روي پژوهشـگران قـرار مـي   أت

هـاي پـژوهش    ظرفيـت  تـرين  فردوسـي يكـي از مهـم    شـاهنامة و به ويژه  ادبيات ايران
روايـت   چرا كه نفوذي چشـمگير در تـاريخ نگـارگري داشـته اسـت.      اي است بينارشته

شـده   سـبب هاي كهن ايراني به نحوي آميخته با استعاره اسـت كـه    فردوسي از اسطوره
گـاه كـه مفهـوم از ادراك    امكان اين را داشته باشد تا آن شاهنامهساختار منحصر به فرد 

مسـتقل و متكـي بـه ذات     ،واسطه قطع شده است و متن در طول زمان جاري اسـت  بي
هــاي انســاني قابــل فهــم، در حكــم  در قــوس هرمنــوتيكي ريكــور، كــنش عمــل كنــد.

سـازي كـرده و بـا     رنـگ  آن را در قالب داستان پـي  ،پيشاپيكربندي اثر هستند كه هنرمند
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شـود. امـا    آفريند؛ واقعيتي سوم كه استعاره ناميـده مـي   جايي معنا، واقعيتي ديگر مي جابه
اين قوس، بازپيكربندي اثر است كه خوانش خواننده از متن را موجب  ةحلترين مر مهم
در اين مرحله، خواننده با تأويل خود، با متن يكي شده و جهان خـود را خلـق    شود. مي
بحث ادبيات تطبيقي  ،ثير او از اثر ادبيأكند. در اين گام، به دليل اهميت مخاطب و ت مي

ثير و چگـونگي خلـق   كه به بررسي رونـد ايـن تـأ   شود  اي مطرح مي و پژوهش بينارشته
هاي كهـن ايرانـي را در قالـب مـتن      ها و داستان فردوسي نيز اسطوره پردازد. اثري نو مي

باعـث تأويـل    شـاهنامه ادبي پيكربندي كرده است. نوع روايت استعاري و چنـدمعنايي  
ف با خوانش متن مختل اي كه در اينجا نگارگر است، در دوران خواننده شود. خواننده مي

گذر سـياوش از  «رويداد  سازد. زند و جهاني از مفاهيم براي خود مي دست به تأويل مي
است  يداراي مفاهيم متعدد ،تقدير و ادبيات طبيعت، به دليل ارتباطش با اسطوره، »آتش

 مانـده از ايـن رويـداد   جا هاي بـه  بررسي نگاره دهد. و به اعتبار متن، معنا را گسترش مي
واحد از داستان را به تصوير  ةها همگي يك لحظ دهد كه اگرچه نگاره اني نشان ميداست

عنصري غالب اسـت كـه آن را    ،در هر نگاره اند اما هركدام جهاني مستقل دارند. كشيده
تواند ناشي از تلقـي شخصـي    ها مي اين فرديت و استقالل نگاره كند.منحصر به فرد مي

هنري دوران او و مكتبي كه در آن رشد كـرده و يـا    ةيقسل نگارگر و خوانش او از متن،
آنچـه اهميـت دارد تأويـل نگـارگر در مقـام       اقتضاي شرايط اجتماعي و فرهنگي باشد.

اينجاست كه نگارگر از طريق روايت استعاري فردوسي و تعبير ادبـي او   خواننده است.
مانـده از  جا م انسـاني بـه  رويـدادها و مفـاهي   هاي انساني، هاي ايراني با تجربه از اسطوره

ايـن   ةكنـد كـه در ادامـ    شود و جهاني خلق مي يكي مي كند، پنداري مي ذات پيشينيان هم
  گيرد. روند فرهنگي قرار مي

  
  
  
  نوشت پي

هرمنوتيـك   ةبررسي رابطـ «ل با عنوان او ةنويسند ةنام شده از پايان اين مقاله برگرفته
  است. »و (مكتب شيراز)آل اينج ةهاي نسخ فردوسي و نگاره ةشاهنام
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