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چکیده

ادبیـات تطبیقـی از دهـة هفتاد میالدی با نظریه هـای رنه ولک و هنری رمـاک، دریچه ای نـو را فرا روی 
پژوهشـگران قـرار داد؛ بـه ایـن معنا که چگونگـی تعامل ادبیات با سـایر هنرها و دانش های بشـری همچون 
نقاشـی، موسـیقی، سینما، جامعه شناسی و... در گسـترۀ مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با عنوان مطالعات 
بینارشـته ای به وجـود آمـد. مطالعـة ارتبـاط بین ادبیـات و نّقاشـی از جمله نگرش هـای نوینی اسـت که در 
دوران معاصر، توّجه بسـیاری از پژوهشـگران را به خود معطوف داشـته اسـت. آنچه مسـلّم اسـت، در طول 
تاریـخ حیـات فرهنـگ ایران زمیـن ارتباط تنگاتنگی میان ادبیات و نقاشـی وجود داشـته اسـت، به گونه ای 
کـه نگارگـری ایرانـی، ابتـدا چیـزی جز تصویرسـازی کتاب هـا و داسـتان های ادبی و حماسـی نبوده اسـت. 
پژوهش حاضر بر آن اسـت به شـیوۀ نظری، پیوند شـاهنامة فردوسـی را با هنر نقاشی مورد تحلیل و بررسی 
قرار دهد. از این رو، پنج نقاشـی برگزیده از داسـتان های شـاهنامه انتخاب گردیده اسـت تا تفاوت و تشـابه 
نقاشـی ها با روایت فردوسـی بررسـی و روشـن شـود. یافته های پژوهش گواه این اسـت که اگرچه نّقاشـان 
بـه متـن اصلی شـاهنامه وفادار بـوده، اما در برخـی از نگاره های خود بـه دخل و تصّرف در آن داسـتان ها نیز 
پرداخته انـد و همیـن امـر نشـان می دهـد که هنر نّقاشـی و نگارگـری از لحاظ کاربـردی و صـوری تا حدود 
فراوانـی وابسـته و پیوسـته بـه متـن ادبـی بوده اسـت. افزون بـر این، می تـوان گفت کـه این نقاشـی های از 
نظـر معنایی و درونی نیز توانسـته اند ارتباط مناسـبی با متـن ادبی برقرار کنند؛ چراکـه در القای صحنه های 

حماسـی و عاطفی شـاهنامه بـه مخاطب، موفق عمـل کرده اند.
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مقدمه
ــی و قومــی خــود و نیــز بــرای پیونــد و ارتبــاط بــا  ملّت هــا بــرای شــاخت بهتــر و ژرف تــر ادبیــات ملّ
فرهنگ هــا و ملــل مختلــف، نیازمنــد راهــی بودنــد کــه ایــن امر بــا پُلــی به نــام ادبیات تطبیقی میّســر شــد. 
ایــن دانــش ضمــن نشــان دادن سرچشــمة بشــری و انســانی همــة فرهنگ هــا، راه را بــرای گفتگــو و تعامــل 
میــان آنهــا می گشــاید و بــا بیــان مشــترکات فرهنگــی موجــب تفاهــم، دوســتی و صلــح پایــدار می شــود. 
پژوهشــگران، تعریف هــای متفاوتــی از ایــن شــاخة نســبتاً جدیــد ارائــه کرده انــد کــه پرداختــن بــه آن در این 
مجــال نمی گنجــد. ولــی آنچه مســلّم اســت اینکــه تاکنــون پژوهشــگران نتوانســته اند تعریف جامــع و مانعی 
از ادبیــات تطبیقــی ارائــه دهنــد. لــذا همیــن امــر باعــث پیدایــش نظریه هــا و مکتب هــای متفاوتــی، ماننــد 

مکتــب فرانســوی، مکتــب آمریکایــی، مکتــب روس و... در قلمــرو ادبیــات تطبیقی شــده اســت.

یکــی از ایــن مکتب هــا، مکتــب آمریکایــی ادبیــات تطبیقــی اســت کــه شــاخة جدیــدی از ادبیــات 
تطبیقــی می باشــد. پــس از جنــگ جهانــی دوم، ایــن مکتــب بــا ســخنرانی رِنـِـه وِلـِـک در دومیــن کنگــرۀ 
بین المللــی ادبیــات تطبیقــی کــه در ســال 195۸ میــالدی در دانشــگاه کارولینــای شــمالی برگــزار گردید، 

پــا بــه عرصــة پژوهش هــای ادبــی نهــاد )ر.ک؛ انوشــیروانی، 13۸9: 13(. 

مکتــب آمریکایــی، عــالوه بــر مطالعــة ارتباطــات ادبــی بیــن فرهنگ هــای مختلــف، ادبیــات تطبیقــی 
را در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا ســایر رشــته های علــوم انســانی و هنرهــای زیبــا، ماننــد تاریــخ، فلســفه، ادیــان، 
زبانشناســی، پیکرتراشــی و... می بینــد. در ایــن مکتب، ادبیــات تطبیقی از یک ســو، مطالعة ادبیــات در ورای 
محــدودۀ کشــوری خــاص و از ســوی دیگــر، مطالعــة ارتبــاط بیــن ادبیــات و ســایر حوزه هــای فرهنگــی و 
اجتماعــی اســت. بــه نظــر پژوهشــگران این مکتــب، چــون ادبیات یکــی از چندیــن گفتمان هــای فرهنگی 
ـ فرهنگــی آن مــورد مطالعــه قــرار داد. لــذا مطالعــات  اســت، بایــد آن را در بافــت و خاســتگاه اجتماعــی 
زیباشــناختی نمی توانــد دیگــر هــدف مطالعــات ادبــی باشــد )ر.ک؛ همــان: 1۴ و 15(. از ایــن رو، مقایســة 
ــی و نمــود آثــار ادبــی در هنــر نقاشــی و نگارگــری، توجــه بســیاری از  ادبیــات و نقاشــی و بررســی تجلّ
پژوهشــگران تطبیقــی مکتــب آمریکایــی را در دوران معاصــر بــه خــود جلــب کــرد. در ایــن میــان، ادبیــات 
فارســی، به ویــژه ادبیــات غنایــی و ادبیــات حماســی، در طــول تاریــخ بــرای هنرمنــدان و نگارگــران ایرانی به 

عنــوان یکــی از منابــع غنــی همــواره مــورد نظــر بــوده اســت. 

شــاهنامة فردوســی یکــی از آثــار حماســی زبــان و ادبیات فارســی اســت که بــه دلیل داشــتن تصاویری 
قــوی در داســتان های رزمــی و بزمــی، از ســوی نگارگــران و نقاشــان بــه عنــوان متنــی مقبــول و مناســب 
بــرای نگارگری شــناخته شــده اســت. کریــم زادۀ تبریزی براین باور اســت که »شــاهنامة فردوســی همیشــه 
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بــه عنــوان یــک نمونــة کامــل از اندیشــه و تفکــر هنــری تأثیرگذار مــورد اســتفادۀ نگارگــران بوده و هســت. 
ـ اســالمی شــده اســت«  بی شــک شــاهنامه باعــث تحــول و پیشــرفت فضــای نگارگــری در هنــر ایرانــی 
)کریــم زادۀ تبریــزی، 13۷۰: 13۷1(. بنابرایــن، نگارنــدگان بــر آننــد تــا بــا مقایســة برخــی از صحنه هــای 
شــاهنامة فردوســی و نقاشــی های برگرفتــه از آن، نحــوۀ بیــان ایــن مفاهیــم را در نقاشــی ها )بــا اســتفاد 
از رنگ هــا و خطــوط( و شــاهنامة فردوســی )بــا اســتفاده از واژه هــا( مــورد بحــث و بررســی قــرار دهنــد و 

پرســش های اساســی ایــن جســتار عبارتنــد از:
ـ تفاوت وتشابه نّقاشی های برگرفته از شاهنامه با روایت فردوسی چگونه است؟

ـ هنرمندان چه نظر و نگرشی به حوادث شاهنامه داشته اند؟

1ـ پیشینة پژوهش
تاکنــون پژوهشــی بــا ایــن عنــوان صــورت نگرفتــه اســت، اّمــا پژوهش هــای مشــابه متعــددی پیرامون 

ایــن رویکــرد انجــام شــده که برخــی از آنهــا عبارتنــد از:

ـ در زمینــة ادبیــات تطبیقــی و نقاشــی، علیرضا انوشــیروانی و اللــه آتشــی )1391( در پژوهشــی به نام 
»تحلیــل تطبیقــی و بینارشــته ای شــعر و نقاشــی در آثــار ســهراب ســپهری«، اشــعار و آثــار نقاشــی او را بــا 

هــم مقایســه و ارتبــاط ادبیــات و هنــر را تحلیــل و بررســی کرده انــد.
ـ آتشــی و علیرضــا انوشــیروانی )139۰( در پژوهشــی بینارشــته ای در قلمــرو ادبیات تطبیقــی با عنوان 
»ادبیــات و نقاشــی: نقاشــی های رمانتیــک بلیــک از حماســة میلتــون«، بــه بررســی و تطبیــق نقاشــی های 
بلیــک بــا متن حماســی بهشــت گمشــدۀ میلتــون پرداخته انــد. بلیک، شــاعر و نقــاش رمانتیک انگلیســی، 
بر اســاس حماســة بهشــت گمشــدۀ میلتون، شــاعر انقالبی قرن هفدهم انگلســتان، نقاشــی هایی کشــیده 
کــه بیانگــر تفســیر خــاص او از ایــن حماســة جاویــدان اســت و در ایــن پژوهش به آن پرداخته شــده اســت.

ـ یاســینی )1393( در کتابــی بــا عنــوان »پوشــش و منــش زنــان در نقاشــی و ادبیــات ایران« بــا گذری 
بــر جایــگاه زن در ادیــان گوناگــون و نــوع پوشــش ایشــان در تاریــخ ادیــان جهــان، پوشــش و منــش زن در 
اســالم را مبنــا قــرار داده اســت و درصــدد دســتیابی بــه نشــانه های کالمــی در شــعر و ادب فارســی در ایــن 
زمینــه اســت. در ایــن کتــاب، همزمــان بــا مطالعة ادبیــات مربوط بــه زنــان در آثــار ادیبانی چون فردوســی، 
نظامــی، جامــی و ســعدی، نگاره هایــی بــه منظــور شــناخت پوشــش و منــش بازتاب یافتــة زنــان در آثــار 
اســتادان طــراز اول نگارگــری کــه در موزه هایــی چــون مــوزۀ هنرهــای معاصــر، گنجینــة کاخ گلســتان، 
گنجینــة مدرســه عالــی شــهید مطهــری، مــوزۀ رضا عباســی و برخــی موزه هــای مهم جهــان، ماننــد موزۀ 
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متروپولیتــن در انگلســتان وجود دارند، بررســی شــده اســت.
ــه بررســی و  ــات و نقاشــی« ب ــی ادبی ــا عنوان»همگام ــی ب ــی )139۲( در کتاب ـ علی محمــدی اردکان

تطبیــق تصاویــر دورۀ قاجــاری بــا متــون ادبــی ایــن دوره پرداختــه اســت.

2. روش تحقیق و چارچوب نظری
 )transversades Estudes( ـ تحلیلی بر اســاس نظریــة مطالعــات میان رشــته ای ایــن پژوهــش توصیفی 
صــورت می گیــرد. در ایــن نظریــه، ادبیــات یــک »ُکل« و »ترکیــب« اســت کــه مفهــوم نهایــی آن در پیوند 
بــا هنــر نقاشــی تجلّــی می یابــد. در حقیقــت، تحلیــل کلّی تــر و دقیق تــر اثــر ادبــی )شــاهنامه( و هنــر 
نقاشــی )نقاشــی های برگرفتــه از داســتان های شــاهنامه( نیازمنــد آگاهــی پژوهشــگر و مخاطــب از هــر دو 
زمینــه اســت. از ایــن رو، مــا بــا در کنــار هــم قــرار دادن داســتان های شــاهنامه و هنر نقاشــی بــه »تحلیل«، 

ـ۲5(. »تلفیــق« و »ترکیــب« یافته هــای خــود پرداخته ایــم )ر.ک: زینی ونــد، 139۲: ۲1

3. پردازش تحلیلی موضوع
در ایــن بخــش از پژوهــش، پنــج تصویــر از نگارگــران ایرانــی کــه برگرفته از شــاهنامة فردوســی اســت، 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفته اســت. ایــن تصاویــر کــه برگرفتــه از نرم افــزار چندرســانه ای نامة باســتان 
ـ گــذر  ـ صحنــة مالقــات ســام بــا ســیمرغ. ۲ از مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری نــور می باشــد، عبارتنــد از: ا
ـ مــرگ اســفندیار بــه دســت رســتم. 6ـ  ـ کشــته شــدن ســهراب بــه دســت رســتم. ۴ ســیاووش از آتــش. 3

کشــته شــدن شــغاد به دســت رســتم.

3ـ1( صحنة مالقات سام و سیمرغ
یکــی از صحنه هــای شــاهنامه کــه بارهــا از ســوی نگارگــران ایرانــی بــه تصویــر کشــیده شــده، لحظــة 
مالقــات ســام بــا ســیمرغ اســت. زمانــی کــه  ســام از زنــده بــودن زال باخبــر می شــود، به همــراه گروهــی از 

افــرادش بــه کوهســتان محــل ســکونت ســیمرغ می آیــد و ســیمرغ از آمــدن ســام آگاه می شــود:
 »نگــه کــرد ســیمرغ از اَفــراز کــوه
 کــه آن آمدنــش از پــی بچــه بــود
ــام ــور س ــا پ ــیمرغ ب ــت س ــن گف  چنی

 بدانســت چــون دیــد ســام و گــروه
 نــه از بهــر ســیمرغ او رنجــه بــود
ــام...« ــیم و کن ــج نش ــده رن ــه ای دی  ک
                      )فردوسی، 13۷۴: 155(.
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اّما تصویری که از این صحنه به صورت نقاشی درآمده است:

تصویر 1: مالقات سام و سیمرغ ) منبع: نرم افزار چندرسانه ای نامة باستان(

در ایــن تصویــر، بــه جــز دو مــورد )یکــی وجــود درخــت در زیســتگاه ســیمرغ و دیگــری شــکاری کــه 
در چنــگال ســیمرغ اســت( تمــام عناصــر متــن شــاهنامه در نقاشــی آمده اســت. بی شــک هــدف نگارگــر 
از آوردن ســنگالخ ها در وســط تصویــر در حکــم کوهســتانی اســت کــه النــة ســیمرغ در آنجــا قــرار دارد. 
همچنیــن، در ایــن نقاشــی، نگارگــر تــالش کرده اســت تصویــری کــه از ســیمرغ ارائــه می دهــد، بــه طــور 
کامــل افســانه ای باشــد و شــبیه هیــچ یــک از پرنــدگان واقعــی نباشــد و بــه نظــر می رســد در ایــن کار هــم 
موفــق بوده اســت؛ چراکــه تصویــر ســیمرغ شــبیه تصاویــر پرندگان افســانه ایی اســت کــه چینیان پیــش از 
ایرانیــان در نگارگری هــای خــود از آن اســتفاده کرده انــد. افــزون بــر ایــن، شــکل ها و شــخصّیت های دیگــر 
نقاشــی عبارتنــد از: زال ســپیدموی کــه در آشــیانة ســیمرغ قــرار دارد )نگارگــر ویژگــی زال را کــه ســپیدمو 
بــودن اوســت، بــه روشــنی در تصویــر نشــان داده اســت(، ســام پــدر زال کــه ســوار بر اســبی در ســمت چب 
تصویــر قــرار دارد و همراهــان ســام کــه  از اســب پیــاده هســتند و در قســمت پاییــن بــه تصویــر کشــیده 

ــده اند. ش
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آنچــه در ایــن نقاشــی توّجــه مخاطــب را بــه خــود جلــب می کنــد، تصاویــر برجســته ایی اســت کــه 
نگارگــر از شــخصّیت های اصلــی متن شــاهنامه ارئــه داده اســت؛ بدین معنا کــه در ایــن نگاره، ســیمرغ، زال 
و ســام  بیشــترین نــگاه بیننــده را متوّجــه خود می کننــد؛ چراکه این ســه نقش کارکــردی در تصویــر مورد 
نظــر دارنــد و بــه نوعــی شــخصّیت های اصلــی داســتان بــه شــمار می رونــد. بنابرایــن، نگارگــر بــا محــدود 
کــردن شــمار بازیگــران فرعــی، بیشــترین توجــه بیننــده را به شــخصیت های اصلی معطــوف کرده اســت و 
ایــن امــر نشــان دهندۀ همخوانــی نــگارۀ مــورد نظــر بــا متــن اصلــی شــاهنامه اســت کــه به طــور کامــل از 

ســوی نگارگــر رعایــت شده اســت.

نکتــة دیگــر کــه بایــد در بــاب نــگارۀ مــورد نظــر ذکــر شــود، تأثیــر هنــر خــاور دور بــر شــیوۀ نقاشــی  
ایــن تصویــر اســت. چنان کــه اشــاره شــد، نگارگــر در تصویری کــه از ســیمرغ در این صحنــه ارائــه می دهد، 
متأثــر از ســبک نقاشــان چینــی اســت. افزون بــر این، در نــگاه اّوِل بیننــده به شــمایل افرادی کــه در تصویر 
هســتند، مشــخص می شــود کــه ایــن افــراد بیشــترین تشــابه را بــه تــرکان و مغــوالن دارنــد. صورت هــای 
گــرد، چشــمان بادامــی و بینی هــای کوتــاه از مشــخصه های مردمــان جنــوب شــرقی آسیاســت کــه در 

شــخصّیت های ایــن تصویــر مشــهود اســت. 

3ـ2( گذر سیاوش از آتش
یکــی از شــخصّیت های شــاهنامه کــه بســیار مــورد توّجــه مخاطبــان و نگارگران قــرار گرفته، ســیاوش 
اســت. دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه در شــاهنامة فردوســی، چهــرۀ ســیاوش همیشــه بــه روشــنی و پاکی 
ممتــاز اســت. شــاید بتــوان گفت هیچ یــک از قهرمانان شــاهنامه بــه انــدازۀ او همدلی و همــدردی مخاطب 
را برنمــی انگیــزد. قهرمانــان و پهلوانــان در شــاهنامه بســیارند، ولــی گاهــی از برخــی از آنــان رفتارهایــی به 
ــی از  ــا همــة ناکامــی، خال ــه عنــوان مثــال، ســهراب ب ــد؛ ب ظهــور مي رســد کــه دل را از ایشــان می رمان
لغزش هــای غرورآمیــز نیســت. اســفندیار در برخــورد بــا رســتم، گاه تندروي هایــی نادلپذیــر دارد. حتــی در 
داســتان ســهراب، چاره گري هــای قهرمــان بــزرگ فردوســی، رســتم، تــا حــدی از او می کاهــد و ســرانجام، 
بــه قــول اســتاد طــوس، »دل نــازک از رســتم آید به خشــم«، اما در سراســر سرگذشــت ســیاوش، تــا روزی 
کــه ظالمانــه او را می کشــند، هالــه ای از شــرم و آهســتگی عفــاف و مردانگــی ســیمای او را در بــر گرفتــه 

اســت و نظرهــا را بــه ســوی خــود مي کشــد.
اّمــا یکــی از صحنه هــای داســتان ســیاوش کــه توجــه نگارگــران ایرانــی را بــه خــود معطــوف کــرده، 
گــذر وی از آتــش اســت. داســتان ســیاوش در شــاهنامه بدیــن گونــه اســت کــه جنبه هــای درخشــندۀ 
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شــخصّیت ســیاوش و شایســتگی او در کارهــای گوناگــون، از چوگان بــازی و تیراندازی شــاهزادۀ جــوان را در 
حضــور افراســیاب گرفتــه، تــا رغبــت وی بــه آبادانــی کشــور ایــران، موجــب می شــود که ســودابه، نامــادری 
وی، دلباختــة ســیاووش شــود. اّمــا کمال پاکدامنی ســیاوش و خــوی مردانگی وی، در پاســخش به ســودابه 
متجلــی اســت و در مقابــل، نیرنگ هــای ســودابه نیــز پدیــدار می شــود، عشــق او بــه کینه بدل شــده اســت 
ــدان  ــد. وی از موب ــت می زن ــت خیان ــه وی تهم ــود و ب ــردان نمی ش ــیاوش رویگ ــچ کاری ضــد س و از هی
چاره جویــی می کننــد و تنهــا یــک راه مانــده اســت، اگرچــه بســیار دشــوار اســت و آن، گذشــتن متهمــان 
از آتــش اســت کــه بي گنــاه را زیــان نخواهــد رســاند. ســودابه از رفتــن در آتــش امتنــاع می کنــد، ولــی بــار 

دیگــر ســیاوش قامــت مردانــة خــود را برمی افــرازد و در برابــر پرســش پــدر، دلیرانــه گام پیــش می نهــد.

صحنــه ای کــه فردوســی از دو کــوه هیــزم نفت آلــود و شــعلة آتــش آن بــه تصویــر کشــیده، تماشــایی 
اســت، ســیاوش بــر اســبی ســیاه جامــه، سراسرســپید پوشــیده، بــرای بــدرود بــه نــزد پــدر آمــده اســت. 
کاووس در برابــر پســر شــرمگین اســت و شــاهزاده بــه بی گناهــی خــود و رحمــت یــزدان متکی اســت و بدو 
نویــد می دهــد کــه از آتــش خواهــد گذشــت. فردوســی همــة فتنه هــا را از زن بدکنــش می بینــد. دلهــا 
همــه بــه مهــر ســیاوش می تپــد. امــا تنها ســودابه بدنهــاد اســت کــه هنــوز مــرگ ســیاوش را آرزو می کند. 
ســرانجام، ســیاوش مردانــه در آتــش مــی رود و پــس از چنــدی، بــا لبانــی پرخنــده و رویــی گلگــون بی آنکه 

لکــه ای بــر دامنــش باشــد. تندرســت از آتــش بیــرون می آیــد. شــوری در شــهر پدیــد می گــردد:
 جهانـــی نظـــاره شـــده هم گـــروه
 کـــه بـــر چـــوب ریزنـــد نفـــط ســـیاه
زود دود  از  پـــس  برآمـــد   زبانـــه 
ـــان شـــدند ـــش، گری ـــر خندانْ ـــر آن چه  ب
 یکـــی خـــوِد زریـــن نهـــاده بـــه ســـر
ــد ــی پرامیـ ــده دلـ ــر زِ خنـ ــی پـ  لبـ
ــد ــش بدیـ ــوان و آتـ ــه ایـ ــد بـ  برآمـ
ـــش بســـاخت ـــِگ آت ـــدل، جن  نشـــد تنگ
 کـــه آمـــد زِ آتـــش بـــرون شـــاه نـــو«
                          )فردوسی، 13۷۴: ۲61(.

 »نهادنـــد بـــر دشـــت هیـــزم دو کـــوه
 وزان پـــس بـــه موبـــد بفرمـــود شـــاه
 نخســـتین دمیـــدن ســـیه شـــد زِ دود
 سراســـر همـــه دشـــت بریـــان شـــدند
ــدر ــش پـ ــه پیـ ــد بـ ــیاوش بیامـ  سـ
ســـپید جامه هـــای  بـــا   هشـــیوار 
 چـــو از دشـــت ســـودابه آوا شـــنید
ـــت ـــدی بتاخ ـــه تن ـــیه را ب ـــیاوش س  س
 چـــو او را بدیدنـــد برخاســـت غـــو
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تصویر2: گذر سیاوش از آتش )منبع: نرم افزار چندرسانه ای نامة باستان(

اّمــا نــگاره ای کــه از ایــن صحنــة شــاهنامه بــه تصویر کشــیده شده اســت، بــه طور کامــل با متن شــاهنامه 
همخوانــی دارد؛ چراکــه گســتردگی آتــش کــه ســیاوش از آن می گــذرد، لبــاس ســفیدی کــه ســیاوش بــر تن 
دارد، کالهــی زرّیــن کــه بــر ســر دارد، اســب ســیاهی کــه ســیاوش بــر آن ســوار اســت و ســوار بــر آن از آتــش 
می گــذرد، انبــوه مردمانــی کــه نظاره گــر عبــور ســیاوش از آتــش هســتند، قــرار داشــتن ســودابه در ایــوان و 
دیــدن ماجــرای گــذر ســیاوش از آتــش همگی مطالبی هســتند کــه در متن شــاهنامه بدان اشــاره شده اســت 
و در ایــن تصویــر، بــه نمایــش درآمده اســت و ایــن رعایــت امانــت از ســوی نقاش صحنــه، نشــان دهندۀ آگاهی 
کامــل نگارگــران ایرانــی از متــن شــاهنامه اســت. همچنیــن، نشــان می دهــد کــه نگارگــران تــا جایــی کــه 
امــکان داشــته، از بــه کار بــردن دیدگاه هــا و ســلیقه های شــخصی خــود در ارائــة تصاویــر صحنه های شــاهنامه 
پرهیــز کرده انــد. صحنــة روایــی در ایــن نقاشــی، گویــای رابطــه ای چنــان نزدیــک با شــعر فردوســی اســت که 
جســتجوی منبعــی بــه جز شــاهنامه بــه منزلــة الهام بخش ایــن نقاشــی کاری عبــث می نمایــد. در ایــن نگاره 
هــم بــه ماننــد نــگارۀ قبلــی، شــخصّیت اصلی داســتان که ســیاووش اســت، نســبت بــه دیگر شــخصیت های 
ــه شــخصّیت های کم اهمّیت تــر  داســتان برجســتگی بیشــتری در تصویــر دارد و ســطور حاشــیة تصویــر ب
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اختصــاص داده شده اســت. چنان کــه اشــاره شــد، شــاهنامه متنــی ایســتا و ثابــت نیســت و در جای جــای آن، 
شــور، هیجــان و جنبــش مــوج می زنــد. بنابرایــن، نگارگــر هــم بــا آگاهــی از ایــن شــاخص، تمــام تــالش خود 
ر ا بــه کار بســته تــا در تصویــری کــه از صحنــة گــذر ســیاوش از آتــش نشــان می دهــد، ایــن تحــرک و هیجان 

را بــه مخاطــب و بیننــده القــا کند.

3ـ3( مرگ سهراب
مــرگ ســهراب یکــی دیگــر از صحنه هــای برجســته و حســاس شــاهنامه اســت کــه نظــر نگارگــران ایرانی 
را بــه خــود جلــب کرده اســت و بســیاری از آنهــا ایــن صحنــة تراژدیــک و غم انگیــز را بــه تصویــر کشــیده اند. از 
قضــای روزگار، در ایــن داســتان، گــذر رســتم بــه والیت ســمنگان می افتــد و با تهمینــه دختر حاکــم آن والیت 
ازدواج می کنــد. رســتم بعــد از تــرک ســمنگان، یــک گوهــر لعــل از بازوبنــدش کنــد و بــه تهمینــه داد و بــه او 
گفــت اگــر فرزنــدی بــه دنیــا آمــد و دختــر بــود، این لعــل را بر گیســویش ببنــد و اگر پســر بــود، آن را بــر بازوی 
او ببنــد تــا پــدرش را بــه یــاد آورد. از ازدواج رســتم و تهمینــه فرزنــدی بــه نــام ســهراب بــه دنیــا آمــد. ســهراب 
صفــات و وجــودی خارق العــاده داشــت. وقتــی کــه بــه ســن جوانــی رســید، از مــادرش جویــای پــدرش شــد. 
ســهراب بــه تحریــک شــاه تــوران و بــرای یافتــن پدر بــه ایران لشکرکشــی می کنــد و بعــد از نبردهــای پراکنده 
و اتفاقاتــی کــه برایــش می افتــد، بــا پــدرش رســتم روبــه رو می شــود، اّمــا آن دو یکدیگــر را نمی شناســند و بــا 
هــم بــه مبــارزه می پردازنــد و ســرانجام، ســهراب بــه دســت پــدر کشــته می شــود و بدیــن ترتیــب، تــراژدی 

غمگیــن روی می دهــد.

تصویر 3: مرگ سهراب )منبع: نرم افزار چندرسانه ای نامة باستان(
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چنان کــه مشــّخص اســت، در ایــن نــگاره، رســتم و ســهراب از هیاهــوی لشــکر کنــاره گرفتــه  اســت و 
ــد: ــه گوشــه ای رفته ان ــن ب ــرد تن به ت ــرای نب ب

 بــه آوردگــه هــر دو همــرو شــویم« »بــدو گفت که از ایدر به یک ســو شــویم
                       )فردوسی، 13۷۴: 191(.

 در متــن اصلــی شــاهنامه ســهراب پیــری رســتم را بــه او یــادآوری میکنــد، در حالــی کــه در ایــن 
تصویــر، رســتم بــه هیــچ وجــه پیــر نیســت:

ــر ــرد پی ــز م ــهراب ک ــت س ــدو گف ــر« »ب ــان دلپذی ــن نش ــخن زی ــد س  نباش
                                     )همان: 195(.

همچنین رستم خود به پیر بودنش اذعان دارد:

نــرم، ای جوانمــرد نــرم  »بــدو گفــت 
آوردگاه   دیــدم  بســی  پیــری   بــه 
 تبــه شــد بســی دیــو در چنــگ مــن

 زمین، ســرد و خشــک و ســخن، چرب و گرم 
 بســی بــر زمیــن پســت کــردم ســپاه 
 ندیــدم بــدان ســو کــه بــودم، شــکن«
                                                                                                          )همان(.

افــزون بــر ایــن، برجســتگی تصویر رســتم و ســهراب و اختصــاص دادن بخش زیــادی از تابلوی نقاشــی 
بــه ایــن دو نفــر در ایــن نــگاره، نشــان از توجــه نگارگــر بــه عملکــرد دو قهرمــان اصلــی داســتان )رســتم و 
ســهراب( دارد. توجــه نگارگــر بــه بازوبنــد ســهراب و برجســته کــردن آن، یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن 

نقاشــی اســت کــه نشــان می دهــد نگارگــر بــا متــن شــاهنامه به خوبــی آشــنا بوده اســت:

درم، از  کــوس  آواز  برخاســت   »چــو 
ــت ــن بخس ــن م ــش از رفت ــی جان  هم
یــادگار، پــدر  از   مــرا گفــت کیــن 

مــادرم رخ  دو  خــون  از  پــر   بیامــد 
ــت ــن ببس ــازوی م ــر ب ــره ب ــی مه  یک
ــه کار« ــد ب ــی آی ــا ک ــن ت ــدار و ببی  ب
                                     )همان: 19۷(.

نگارگــر، بعــد از اینکــه ســهراب فــاش می کنــد کــه پــدرش رســتم اســت و مهــره ای را که نشــانة اوســت، 
بــه او می نمایــد، تصویــری از گریــه و زاری رســتم نشــان داده اســت کــه تــا حــد بســیاری منطبــق بــر متــن 

اصلی شــاهنامه فردوســی اســت:
ــد، ــره دی ــان و آن مه ــو بگشــاد خفت  چ
 همــی ریخــت خــون و همــی کنــد موی

ــد ــر دری ــتن ب ــر خویش ــه ب ــه جام  هم
ــر از آب روی« ــاک و پُ ــر زِ خ ــرش پُ  س
                      )فردوسی، 13۷۴: 19۷(.
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3ـ4( مرگ اسفندیار به دست رستم
کشــته شــدن اســفندیار جــوان بــه دســت رســتم پیــر و مســن، یکــی دیگــر از صحنه هــای رزمــی 
شــاهنامه اســت کــه مــورد توجــه نگارگــران قــرار گرفتــه اســت. خدمــات اســفندیار بــه کشــور و دین بهی 
ــینی  ــه جانش ــد ک ــق می ده ــدو ح ــي او ب ــتگی و جاه طلب ــن راه، شایس ــای او در ای ــا و دالوري ه جنگ ه
گشتاســپ را آرزو کنــد، ولــی پــدر هــر بــار وی را بــه گونــه ای و بــا وعــده ای از ســر راه خــود دور می گردانــد. 
عاقبــت پادشــاهی اســفندیار را موکــول مي کنــد بــه انجــام شــدن امری بســیار دشــوار؛ یعنی دســت بســته 
آوردن رســتم بــه درگاه. از مباحــث زیبــای ایــن فصــل، تردیدهــا و کشــمکش وجدانــی اســفندیار اســت. در 
ایــن کار کــه آیــا در برابــر دلیري هــا و فداکاري هــای رســتم، بــا وی جنگیــدن و او را بــه بنــد کشــیدن کاری 
ســزاوار و خردمندانــه اســت، یــا نــه! آنــگاه از کوشــش او برای انصراف گشتاســپ ســخن می رود و ســرانجام، 
برخــالف عقیــدۀ خــود بــه کاری نادلپذیــر تــن در دادن. رفتــار وی در برابــر نصایــح مخالفت آمیــز مــادر و 
دیگــران و داوري هــای او بــا خویشــتن و دالیلــی از وقایــع گذشــته و موقــع کنونی و لــزوم اجــرای فرمان که 
وی را بــه لشکرکشــی و بســتن رســتم مصمــم کنــد، ایــن مراحــل خواننــده را قدم به قــدم پیــش می بــرد 
تــا می رســد بــه برخــورد دو قهرمــان داســتان؛ »اســفندیار کــه در وجــودش دیــن و دولــت پیونــد شــده اند« 
و »پهلــوان کــه نماینــدۀ انبــوه خلــق اســت«. از ایــن پــس، بــا مناظــرۀ دو جنــگاور و پرهیز رســتم از جنگ 
روبــه رو می شــویم.  اصــرار تعبدآمیــز اســفندیار بــه تســلیم و بندپذیــری رســتم، چاره گــری هــر یــک از دو 
مــرد بــرای حصــول مقصــود خویــش غــرور و ســتیزه جویی و احساســات متضــاد اســفندیار لحظه به لحظــه 
بــه جنــگ نزدیــک شــدن، ســاعات پرهیجــان نبــرد، پیــروزی نخســتین اســفندیار و از پــا درآمــدن او بــه 
راهنمایــی ســیمرغ بــه دســت رســتم، ایــن صحنه هــا همــه بحــث می شــود و دقــت و نکته ســنجي های 
بدیــع، راز رویین تنــی اســفندیار و دخالــت ســیمرغ در داســتان که راه آســیب اســفندیار را به رســتم نشــان 

ــد: می ده
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تصویر 4: مرگ اسفندیار به دست رستم ) منبع: نرم افزار چندرسانه ای نامة باستان(

تصویر مورد نظر به طور کامل گویای این دو بیت است:

 »یکــی تیــر بــر تــرگ رســتم بــزد
اســفندیار چشــم  بــر  تیــر   بــزد 

ســزد ســواران  کمــان  کــز   چنــان 
ــدار« ــش آن نام ــان پی ــد جه ــیه ش  س
                      )فردوسی، 13۷۴: ۷39(.

بــا ایــن تفــاوت کــه در متــن شــاهنامه، چنان کــه در دو بیــت بــاال مشــاهده کردیــم، تنهــا بــه چشــم 
و تیــر اشــاره شده اشــت، ولــی در تصویــر مــورد نظــر، دو چشــم اســفندیار مــورد اصابــت تیــر دوســر قــرار 
گرفته اســت. همچنیــن، در تصویــر مــورد نظــر، افــزون بــر اشــاره بــه ظاهــر داســتان کــه نبــرد تن به تــن 
دو شــخصیت اصلــی داســتان و فــرو رفتــن تیــری از جنــس درخــت َگــز در چشــمان اســفندیار بــه دســت 
رســتم اســت، مخاطــب و بیننــده تــا حــد بســیاری متوّجه معنــای نمادین داســتان رســتم و اســفندیار نیز 
می شــود؛ چراکــه جنــگ رســتم و اســفندیار در عیــن حــال مســئله ای اســت معنــوی، بــه صــورت برخــورد 
پیــری و جوانــی، کهنــه و نــو، تعّقــل و تعّبــد ظهــور می کنــد کــه در زیــر الیه هــای ظاهــری داســتان نمــود 
پیــدا می کنــد. نگارگــر تصویــر، قســمت عمــدۀ نقاشــی را بــه تصویــر رســتم و اســفندیار اختصــاص داده 
اســت و حاشــیة تصویــر را بــه افــراد معــدودی کــه از لشــکریان دو طــرف محســوب می شــوند، اختصــاص 
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داده اســت. بــه نظــر می رســد، ایــن کار بــه منظــور حفــظ توّجــه و نــگاه بیننــده نســبت بــه کــردار قهرمان 
صــورت گرفتــه اســت. لــذا تمــام جزئیــات اضافــی کــه ممکــن بــوده حــواس بیننــده را دور کنــد، حــذف 
شده اســت و عملکــرد قهرمــان نیــز ســاده و مســتقیم اجــرا شده اســت. در ایــن صحنــه، چهــره ای کــه از 
رســتم نشــان می دهــد، ســیمای مــردی پیــر، مســن و در عیــن حــال، باتجربــه و صاحــب تعّقــل فــراوان 
اســت. در مقابــل، تصویــری کــه از اســفندیار ارائــه می دهــد، تصویــر جوانــی اســت کــه سرمســت غــرور و 
جوانــی اســت. درشــتی و فراوانــی اندام هــای دو شــخصّیت اصلــی داســتان در افــق تصویــر، یکــی دیگــر از 
شــاخص های ایــن نقاشــی اســت کــه بــرای جلــب توّجــه مخاطــب از ســوی نگارگــر رعایــت شده اســت و 
تکیــه و توّجــه نگارگــر در برجســته کــردن چهــرۀ رســتم و اســفندیار از دیگــر نکته هــای ایــن نــگاره اســت 
کــه از ســوی نگارگــر رعایــت شده اســت و نشــان می دهــد کــه وی بــه نقــش کارکــردی ایــن دو شــخصیت 

اصلــی داســتان کامــالً آگاه بوده اســت.

افــزون بــر ایــن، مخاطــب و بیننــده در ایــن تصویــر، از یــک ســو نمی تواند از مرگ اســفندیار خشــنود باشــد؛ 
چراکــه اســفندیار هــم ماننــد ســیاوش دوســت داشــتنی اســت و از ســوی دیگــر، زبونــی و اســارت رســتم را هــم 

نمی توانــد بپذیــرد.

3ـ5( کشته شدن شغاد به دست رستم
زمانــی کــه منجمــان در هنــگام تولـّـد شــغاد، زال را از طالــع شــوم او آگاه می کننــد، بــه او می گوینــد 
کــه تولـّـد شــغاد آینــدۀ نیکــی بــرای سیســتان و خانــدان زال در پــی نخواهــد داشــت. زال به طلــب مغفرت 
ــد راضــی اســت. شــغاد پــس از چنــدی اقامــت  ــه خواســت خداون ــزدان، تضــرع و زاری می کنــد و ب از ی
در سیســتان، بــه خواســت زال و در ظاهــر بــرای کســب تجربــه و یادگیــری فنــون نظامــی روانــة کابــل 
می شــود. امــا در حقیقــت، زال بــرای مصــون مانــدن رســتم از آســیب، شــغاد را بــه کابلســتان می فرســتد. 
بــا تبعیــد شــغاد، احســاس حقــارت افراطــی در روان وی نســبت بــه رســتم پدیــد می آیــد و پــس از آنکــه 
درمی یابــد، نمی توانــد بــه جبــران ایــن احســاس در برابــر رســتم بپــردازد و بــه شــکلی صحیــح و اجتماعی 
بــر او برتــری یابــد، تصمیــم می گیــرد بــا فروکشــیدن و محــو نــام رســتم، خــود را باال بکشــد و نــام خویش 

را مطــرح ســازد.

شــغاد و شــاه کابــل بــرای کشــاندن رســتم بــه کابــل و بــرای کشــتن وی رایزنی می کننــد و بــر نابودی 
رســتم هم داســتان می شــوند و ایــن چنیــن ترفنــدی بــه کار می برنــد کــه وقتــی شــاه کابــل از رفتــن 
رســتم و ســپاه وی بــه کابــل آگاه می شــود، مطابــق ترفنــد برای شــفاعت به اســتقبال وی مــی رود و عــذر او 
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نــزد رســتم پذیرفتــه می شــود. شــاه نیــز به ظاهــر بــرای سپاســگزاری، اّمــا در واقــع، بــرای اجــرای خواســتة 
خویــش رســتم را بــه قصــر خــود دعــوت می کنــد. رســتم پــس از اســتراحت و رفــع خســتگی و مطابــق 
توطئــة شــغاد روانــة نخجیــرگاه می شــود و در چاهــی پــر از تیــغ و نیــزه می افتــد کــه از قبــل تعبیــه شــده 

بــود، اّمــا قبــل از مــرگ، بــا تیــری شــغاد را هــدف قــرار می دهــد و او را می کشــد:

تصویر 5: کشته شدن شغاد به دست رستم )منبع: نرم افزار چندرسانه ای نامة باستان(

رویــداد اصلــی در ایــن تصویــر، نمایــش معــدودی از ابیــات داســتان رســتم و شــغاد اســت کــه در آن، 
توّجــة اصلــی نگارگــر بــه یــک بیــت حســاس )بیــت پایانــی( از ایــن بیت هــای معــدود اســت:

ــت ــان برگرف ــختی کم ــن به س  »تهمت
ســخت بترســید  تیــرش  زِ   بــرادر 
چنــار برابــر  از  بدیــد   درختــی 
ــای ــه ج ــش ب ــار و برگ ــش تهی ب  میان
 چــو رســتم چنــان دیــد، بفراخت دســت
ــت ــر بدوخ ــم ب ــه ه ــرادر ب ــت و ب  درخ

 بــدان خســتگی تیــرش اندرگرفــت
 بیامــد ســپر کــرد تــن را درخــت 
روزگار بســی  گذشــته  بــر  او   بــر 
 نهــان شــد پســش مــرد ناپــاک رای
ــت ــاد شس ــر بگش ــته از تی ــان خس  چن
ــت« ــش برفروخ ــن دل ــگام رفت ــه هن  ب
                                      )همان: ۷6۴(.
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قرابــت متــن و تصویــر در این نقاشــی بســیار روشــن اســت، به طــوری کــه بیننــده در نــگاه اّول متوّجه 
می شــود کــه تصویــر ارائه شــده مربــوط بــه داســتان رســتم و شــغاد در شــاهنامه اســت. چــاه حفرشــده، 
لــوازم جنگــی تعبیه شــده در چــاه، نحــوۀ بیــرون آمــدن رســتم از چاه، منظــرۀ مقتل رســتم، وجــود درخت 
کهنســال چنــار میان تهــی، پنهــان شــدن شــغاد در پشــت درخــت، عبــور تیــر از میــان درخــت چنــار و 
اصابــت آن بــه شــغاد گویــای ارتبــاط نزدیــک تصویــر بــا متــن اصلــی شــاهنامه اســت. همچنیــن، افتــادن 
رســتم و رخــش در چــاه پُــر از تیــغ و تــالش آنهــا بــرای بیــرون آمــدن از چــاه، یــادآور بیت هــای زیــر از 

شــاهنامه اســت کــه شــاهدی بــر این مدعاســت:
 »دو پایــش فــرو شــد بــه یــک چاهســار
تیــز تیــِغ  و  پرحربــه  چــاه   بُــن 
ســترگ رخــش  پهلــوی   بدّریــد 
ــید ــش را برکش ــن خوی ــردی ت ــه م  ب

کارزار و  آویــزش  جــای   نُبــد 
گریــز راه  و  مــردی  جــای   نُبــد 
بــزرگ پهلــوان  آن  پــای  و   بَــر 
ــید« ــر کش ــر س ــاه ب ــن چ ــر از بُ  دلی
                                      )همان: ۷65(.

در ایــن نــگاره، درختــان و گل هــا یــک عنصــر غیرضــروری غنایــی را بــه اثــر می افزایــد. رنگ آمیــزی 
گســترده و متنــوع ایــن نــگاره از ویژگی هــای دیگــر آن اســت کــه می تــوان آن را خــارج از متــن شــاهنامه 
قلمــداد کــرد. شــمایل رســتم )ببــر بیــان بــر تــن و کاله خــود مخصــوص بــر ســر( و رخــش، بیشــترین 
فضــا را در نــگاره بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن، تصویــری کــه از شــخصّیت شــغاد نشــان داده 
شــده، تصویــر آدمــی ضعیــف، حقیــر و ترســو اســت کــه بــه هیــچ وجــه ترّحــم بیننــده را برنمی انگیــزد و 
همچنان کــه بنــا بــه گفتــة یاحقــی، » فردوســی در پایان داســتان، شــخصیت شــغاد را بــه گونــه ای نمادین 
توصیــف کــرده اســت، شــغاد بــه ماننــد همــان درخــت توخالــی اســت کــه ظاهــرش زیبــا و فریبنــده، اّمــا 
درونــش تهــی و فروریختــه اســت و ظاهــر و باطنــش یکــی نیســت. پــس همیــن نــوع عمــل و شــخصیت 
اســت کــه در پایــان بــه مــرگ او منتهــی می شــود« )یاحقــی، 13۸۸: ۷6(. نگارگــر هــم تــالش کرده اســت، 

در ارائــة ایــن تصویــر نمادیــن بــه متــن شــاهنامه نزدیــک باشــد.

نتیجه گیری
ـ در بیشــتر نگاره هــا، بــه دور از هــر گونــه حاشــیه ای، توجــه بیننــده و مخاطــب بــه کنــش قهرمانــان  1
و پهلوانــان داســتان های شــاهنامه معطــوف شده اســت. نگارگــران ایرانــی تــالش کرده انــد تــا مســتقیم و 

ســاده و بــه دور از هــر گونــه جزئیــات اضافــی، عملکــرد قهرمــان داســتان را بــه تصویــر کشــند.

ــور اســت. در  ــر مزب ــر از دیگــر ویژگی هــای تصاوی ـ هیجــان، جنبــش، تحــرک و پویایــی در تصاوی ۲
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ایــن تصاویــر، نگارگــران تــالش کرده انــد همــگام بــا متــن شــاهنامه همــگام و همــراه باشــند؛ چراکــه متن 
شــاهنامه متنــی ایســتا و ثابــت نیســت و در تمــام داســتان های آن هیجــان و جنبــش وجــود دارد، هرچند 

در برخــی مــوارد، تفاوت هــای جزئــی نیــز میــان نقاشــی ها و متــن داســتان ها وجــود دارد.
ـ قرابــت تصاویــر و متــن شــاهنامه از دیگــر ویژگی هــای تصاویــر یــاد شده اســت. صحنه هــای روایــی  3
ایــن تصاویــر بــا متــن شــاهنامه بســیار نزدیــک اســت و ایــن امــر نشــان دهندۀ آگاهی کامــل هنرمنــدان و 
حامیــان آنهــا از متــن شــاهنامه اســت. تنهــا ویژگــی خارجــی ایــن تصاویــر، کاربــرد رنگ هــای گوناگــون و 
متنوعــی اســت کــه آن هــم بــه ایــن ســبب بــوده اســت کــه نگارگــران خواســته اند بــا ایــن رنگ آمیــزی، 

شــور و هیجــان را در مخاطــب بــه وجــود آورنــد. 
ـ از شــاخص های تصاویــر یادشــده، تاثیرپذیــری از ســبک خــاور دور )چینیان( اســت؛ چراکه شــمایل  ۴
شــخصیت های تصویــر اول، بیشــتر شــبیه مردمــان شــرق آســیا می باشــد. همچنیــن، تصویــری کــه از 

ســیمرغ ارائــه شــده، کامــالً شــبیه پرنــدگان افســانه ای چینیان اســت.
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