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 چكیده
های قدیمی ایرانی است که وارد عالم نقاشی شده آتش یکی از داستان روایت گذر سیاوش از

ها در تاریخ های مصور بسیار زیبایی از آن موجود است. گفتنی است که بیشترین نگارهو نسخه
تصویر و کالم همواره در نگارگری ایرانی دو متن  نقاشی ایران متعلق به این روایت است.

اما بینامتنیت این دو متن مستقل و متفاوت را به  اند؛رفی شدهمستقل و متفاوت از یکدیگر مع
ای میان تصویر و کالم روابط بینانشانه کشاند. با بررسیوگویی درونی با یکدیگر میگفت

ای متن وجود دو نظام متفاوت در یک بستر )کالم و تصویر( و همچنین تبدیل نظام نشانهبا
متنی قرار ت که در دستة تراگونگی از مطالعات بیشادبی به نظام تصویر از منظر ژرار ژن

شود. پژوهش حاضر برآن است با تأکید بر ای استخراج میگیرد، نوعی ترجمة بینانشانهمی
لحاظ تعامل میان به« گذر سیاوش بر آتش»بینامتنی، رابطة کالم و تصویر را در نگارة  مطالعة
ای این نگاره بپردازد تا مشخص نماید انشانهو سپس به چگونگی ترجمة بینها بررسی کند متن

سازی سازی و مناسبای تصویری تا چه حد به همسانة روایت به نظام نشانهترجمدر  نگارگر
ای متفاوت دست یازیده است. درنهایت با بررسی جای بین دو نظام نشانهو تغییرات برای جابه
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 شاهنامههای داستان سیاوش در ها و تفاوتهای مذکور شباهتای متنهای نشانهبینامتنی نظام
آشکار شد. نتایج حاکی از آن است که  طهماسبی شاهنامةدر « گذر سیاوش بر آتش»و نگارة 
به سازی در یک فرم هنری جدید برای تطابق و مناسبمتن آگاهی از پیشبا نگارگر 

اسب سیاوش،  حضوری رابطة آتش، رنگ سیاهبازتاب جامة سپید سیاوش، همهمانندسازی 
حضور سودابه در ایوان  عمارت و تغییر رنگ کالهخود سیاوش در فرایند برگرفتگی نظام 

  ای کالم در نگاره پرداخته است.نشانه

 ای، بینامتنیت. ، بینانشانهشاهنامة طهماسبیسیاوش، های کلیدی: واژه

 . مقدمه 1
ی را اتخاذ کرده و ایـن  مطالعات تطبیقی در سیر تاریخی خود رویکردهای نظری مختلف

تـوان در  ایـن نظریـات را مـی    امر باعث فراخی دامنـة مطالعـات تطبیقـی شـده اسـت.     
 0ژولیـا کریسـتوا،   خلقـی  3، بینامتنیـت 4نزد بـاختین  0وگومندیموضوعاتی همچون گفت

 9ژرار ژنـت  8و همچنـین ترامتنـی   7و ژنـی  6ریفـاتر  5بینامتنیت خوانشـی رونن بـارت،  
رویکردهـای مهـم در مطالعـات مربـو  بـه نگـارگری در پرتـو          مشاهده کرد. یکـی از 

است که این نـو  از ترجمـه باعـث تـأ یر      01ایرویکردهای تطبیقی، مطالعات بینانشانه
تـرین عناصـر بـرای    از مهم شاهنامههای زیرا داستان در هنر ایرانی شده است؛ شاهنامه

ترین تـأ یر  مهم شاهنامه. همچنین آیدشمار میویژه نگارگری، بهآفرینش اغلب هنرها، به
را بر نحوة ارتبا  میان ادبیات و هنر و به عبارت دیگر نظام نشانه ای ـ کالمی با دیگـر  

: 0393ها در فرهنگ ایرانی و ایرانی ـ اسالمی برجای گذاشته اسـت )نـامورمطلق،    نظام
کردهـای  یکی از رویکردهای مهم در مطالعات مربو  به نگـارگری در پرتـوی روی   (.0

شـود  کالم و تصویر در نگارگری ایرانی باعث مـی  ای است.تطبیقی، مطالعات بینانشانه
کـار  به طهماسبی شاهنامةهای ای را بتوان درخصوص نگارهاصطالح بینامتنیت بینانشانه

نگارش درآمده ترین ا ری است که در دورة دوم مکتب تبریز بهبرده مهم. کتاب نامبست
کـه تصـویرگر آن    طهماسـبی  شـاهنامة در « گـذر سـیاوش بـر آتـش    »در نگـارة  است. 

شناختی، یعنی نظام کالم و تصـویر، وجـود   عبدالوهاب کاشی بوده، دو گونه نظام نشانه
شـود تـا ایـن نگـاره در زمـرة آ ـار       دارد. این دو نظام متفاوت در یک بستر موجب می
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 ای داسـتان سـیاوش از  ینانشـانه پژوهش،  فرایند ترجمة ب این درای قرار گیرد. بینانشانه
صـورت  بـه  شاهنامة طهماسـبی در  « گذر سیاوش بر آتش»ی فردوسی و نگارة شاهنامه

در فراینـد  ترجمـة   بینامتنی بررسی شده است. سؤال اصلی پژوهش بدین شرح اسـت:  
گـذر سـیاوش بـر    »به نگارة  شاهنامهداستان سیاوش در   از ییجاجابه یبراای بینانشانه

ای جایی بین دو نظام نشـانه و جابهسازی ناسبهایی برای مه تغییرات و تطابقچ« آتش
رمزگشـایی از رمزگـان بینـامتنی در     هدف اصلی پژوهش متفاوت صورت گرفته است؟

 است. طهماسبی شاهنامةدر « گذر سیاوش بر آتش»نگارة 

 . پیشینة تحقیق 1ـ1
هاب کاشی متمرکز شده است. از عبدالو« گذر سیاوش بر آتش»این پژوهش بر نگارة 

شماری انجام شده است. اما دربارة این نگاره از منظر مطالعات فرمالیستی تحقیقات بی
ای چندانی درخصوص این نگاره وجود ندارد. های مضمونی با دیدگاه بینانشانهبررسی

یق توان به دو تحقیق شاخص در این زمینه اشاره کرد. در تحقها میاز میان این پژوهش
تحلیل »ای باعنوان ( در مقاله0389تبار )اول، سعید زاویه، ایرج داداشی و آمنه مافی

به « ی فردوسیهای گذر سیاوش بر آتش در شاهنامهمضمونی چند نمونه از نگاره
، ازجمله نگارة عبدالوهاب «گذر سیاوش بر آتش»بررسی هشت نگاره با مضمون 

اند که بخش عظیمی از ین نتیجه دست یافتهها به اشده است. آنکاشی، پرداخته 
ی شاهنامهجامانده با موضو  گذر سیاوش بر آتش منو  به آفرینش ادبی های بهنگاره

فردوسی است؛ اما عوامل دیگری، ازجمله مضمون عرفانی و کهن داستان، در این جلب 
تحقیق دوم، مؤ ر بوده است. در « گذر سیاوش بر آتش»توجه و عالقه به کشیدن نگارة 

های گذر سیاوش از آتش براساس نظریة بررسی نگاره»( در مقالة 0398وان )فاطمه ماه
متنی ژنت تحلیل کرده را از منظر بیش« گذر سیاوش از آتش»نگارة  44، «متنی ژنتبیش

شده توسط عبدالوهاب است. در این مقاله نیز، همانند تحقیق پیشین، نگارة پرداخت
های مورد بررسی است. پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که ز نگارهکاشی تنها یکی ا

های متن کنند؛ اما نگارگر همة واژهها ایدة مرکزی داستان را با زبان تصویر بیان مینگاره
 .کندادبی را به متن تصویری تبدیل نمی
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 مةشاهنادر « گذر سیاوش بر آتش»نگارة  ،0بنابراین در این تحقیق و براساس شکل 
 شاهنامهمتنی خلقی براساس داستان سیاوش در برمبنای نوعی رابطة بیش طهماسبی

شود و در نوعی تراگونگی جدی یا جایگشت محسوب می تصویر کشیده شده کهبه
 گیرد. ای قرار میگونة ترجمة بینانشانه

 . روش تحقیق و مبانی نظری  2
برد و ای و اسنادی بهره میکتابخانهاین پژوهش با رهیافتی توصیفی ـ تحلیلی، از روش 

عبدالوهاب « گذر سیاوش بر آتش»ای در نگارة به بررسی چگونگی ترجمة بینانشانه
 پردازد.کاشی می

با نخستین بار در دهة شصت ابدا  کرد. او  ژولیا کریستوا اصطالح بینامتنیت را
و بینامتنیت ها شد نمت بینمتوجه اهمیت روابط  ،بیش از دیگران ،آ ار باختین ةمطالع

های پیش از واسطة متنخلقی را مطرح کرد و بر این باور بود که یک متن همواره به
های نقد ادبی و هنری مورد توجه قرار شود. این اصطالح سپس در حوزهخود خلق می

گرفت. بارت  بینامتنیت خوانشی را مطرح کرد و  بر این اعتقاد بود که یک متن 
شود. کریستوا مخالف کاربردی کردن بینامتن، پیش از خود خوانش میواسطة متون به
دانست و وجو برای یافتن منابع آن، بود؛ زیرا این کار را هم غیرممکن میویژه جستبه

کرد. برخالف نظر هم نتیجة آن را شبیه  نقد منابع که نقدی سنتی بود، قلمداد می
زان بینامتنیت کوشیدند تا از بینامتنیت پرداکریستوا و بارت، برخی محققان و نظریه

پردازان ها بهره ببرند. این افراد نظریهای  برای مطالعة روابط متنعنوان ابزار و شیوهبه
پردازان نسل اول، در هایی با نظریهرغم تفاوتشوند که بهنسل دوم بینامتنیت تلقی می

وم بینامتنیت که توسط برخی اصول و رویکردها با یکدیگر اشتراک دارند. نسل د
پژوهشگرانی همچون لوران ژنی و میکائیل ریفاتر تداوم یافت، نقش بسیار مهمی در 

گاه از ها چه بسا بینامتنیت هیچهای آنکه بدون نظریهتوسعة این رویکرد داشت؛ چنان
ای در عرصة مطالعات علوم شد و به چنین ابعاد گستردهحوزة صرف نظری خارج نمی

 ژرار ژنت(. 440: 0390یافت )نامورمطلق، ویژه ادبیات و هنر، دست نمیبهانسانی، 
 ید روابط بین یک متن با غیرخود راو کوشداد مطالعات کریستوا را گسترش  ةدامن
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 ةحوز ةهم ،بینامتنیت که دارای معنای خاصی شده بود ةواژ بررسی کند. مندطور نظامبه
را به پنج  آنابدا  و را  جدید ترامتنیت اصطالحاو  رو شد؛ از همینا شامل نمیمطالعاتی او ر

نو  ارتبا  یک متن با متن دیگر از هم متمایز  راساسب گونهاین پنج کرد کرد. تقسیم  گونه
. هریک از 00متنیتو بیش 03، سرمتنیت04، فرامتنیت00: بینامتنیت، پیرامتنیتاند ازشدند و عبارت

(. از بین 83: 0386پردازند )نامورمطلق، متنی میابط میاناین پنج بخش به بررسی نوعی از رو
کاوند که متنیت رابطة میان دو متن هنری و ادبی را میاین پنج دسته، بینامتنیت و بیش

شود. به بیان دیگر، متنیت برمبنای برگرفتگی خلق میحضوری و بیشبینامتنیت براساس هم
ای است که گانههای پنجتنی اهمیت دارد، فعالیتآنچه از منظر ژنت در مراحل مطالعة  بینام

باید انجام شود: نخست باید ا رپذیر بودن متن دومی از اولی ا بات شود. سپس باید به بررسی 
و در مرحلة بعدی به « الف»از « ب»های متن و یا دریافت« ب»در متن « الف»تأ یرات متن 

حضوری بینامتنی میان دو متنِ شود. همه حضوری پرداختشناسی عناصر همبندی و گونهدسته
شود که در مرحلة قول، ارجا ، سرقت و تلمیح مربو  میمورد مطالعه به چهار گونة نقل

« الف»از « ب»گیرند: به چه دلیلی متن حضوری مورد بررسی قرار میبعدی تحلیل، موارد هم
رسی ترکیبی روابط میان برداشت کرده و به چه ضرورتی صورت گرفته است؟ در آخر هم، بر

گیرد یا به نقض قرار می« الف»در تداوم متن « ب»شود. آیا متن دو متن مورد توجه واقع می
شناسی آن را در کتـاب متنیت و گونهژنت بیش (.36ـ35: 0395پردازد؟ )نامورمطلق، آن می

ابطة دو متنی میمتنی به بررسی رو در روابط بیشطرح کرده  05(پالمست) الـواح بازنوشـتنی
پردازد که وجود متن دوم به متن اول براساس برگرفتگی وابسته است. بر این اساس، ژنت 

و  41، تراوستیسمان09، پارودی08، فورژی07، شارژ06متنی یعنی پاستیششش گونه رابطة بیش
    (.006ـ039: 0390کند )نامورمطلق، )جایگشت( را معرفی می 40ترانسپوزیسون

و  گونگی(: تقلیدی )همـانشودمیکلی تقسیم ة گرفتگـی خـود بـه دو دستبرة رابطـ
گونگی همانة متنیت یا براساس رابطبـه بیـان دیگر، بیش .تغییـری )تراگـونگی(

(. 6: 0399)شفیعی،  تراگونگی پیوند مـتن اسـتوار شده یا براساسمـتن از پـیشبیش
ویری در دستة تراگونگی و گونة جایگشت ای متن ادبی به نظام تصتبدیل نظام نشانه

شود. بنابه تعریفی که رومن ای محسوب مینوعی ترجمة بینانشانه گیرد وقرار می
دهد، این ترجمه در ای و در ارتبا  با برگرفتگی ارائه مییاکوبسن از ترجمة بینانشانه
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یاکوبسن به  ایای دارد. نظریة بینانشانههای مربو  به اقتباس جایگاه ویژهپژوهش
پردازد. بنابراین، شناسی غیرکالمی میهای کالمی با استفاده از سیستم نشانهترجمة نشانه

کلی ترجمه طور ای کالمی و غیرکالمی سروکار دارد. بهاین نظریه با دو سیستم نشانه
ط گیرد و به دوزبانگی مرتبعنوان سیستمی دوگانه، رابطة میان دو زبان مجزا را دربرمیبه

هایی مجزا )ترجمة بینازبانی(، میان دو نظام باور یاکوبسن، ترجمه  میان زباناست. به
زبانی( صورت ای( و حتی در یک زبان یکسان )درونای )ترجمة بینانشانهنشانه
 (. Lhermitte, 2005: 6پذیرد )به نقل از می

ای است. اگر دو متن هنشانای و بینانشانهروابط بینامتنی دارای دو گونة اساسی درون
ای مثالً کالمی و یا تصویری تعلق داشته باشد، رابطة مورد مطالعه به یک نظام نشانه

ای است. اما چنانچه اولین متن به یک نظام  و دومی به نظام نشانهها درونبینامتنی آن
س فیلم از ای است. برای مثال اقتبانشانهها  بینامتنیت بینادیگر مربو  باشد، رابطة آن

ای تعلق داشته باشد، از نو  های مورد مطالعه به یک نظام نشانهمتن گرا رمان.
رابطة ، های گوناگون باشدها از نظامروابط متن ةو چنانچه مطالع است اینشانهدرون
  (.308: 0391، نامورمطلق) ای خواهد بودها بینانشانهبین آن

اند از ای که عبارتسی ترجمة بینانشانهبر همین اساس در پژوهش حاضر، به برر
 ی فردوسی و نگارة مذکور، پرداخته شده است. شاهنامهچگونگی رابطة برگرفتگی دو متنِ 
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ـ ای میان داستان سـیاوش ا   . تحلیل روابط بینانشانه3 ی فردوسـی و نگـارة   اهنامهش
 «گذر سیاوش بر آتش»

های قدیمی ایران است که وارد عالم نقاشی روایت گذر سیاوش بر آتش یکی از داستان
های مصور بسیار زیبایی از آن موجود است. این مضمون بیشترین آ ار را شده و نسخه

ست )زاویه، در عرصة نگارگری در طول تاریخ نقاشی ایران به خود اختصاص داده ا
(. تصویر و کالم همواره در نگارگری ایرانی دو متن 90: 0389تبار، داداشی و مافی

اند؛ اما بینامتنیت همواره این دو عنصر را  به مستقل و متفاوت از هم معرفی شده
های ایرانی هکشاند. با پذیرفتن مفهوم بینامتیت در نگارحضوری با یکدیگر میهم
نوعی حضور به همین دلیل بهها را از منظر ادبی بازشناخت. ن نگارهتوان وجوه پنهامی

های منسوب از نقاشی« گذر سیاوش بر آتش»نگارة شود. میمتن دیگری در آن مشاهده 
 شاهنامةبه عبدالوهاب کاشی، از نقاشان بزرگ مکتب دوم تبریز صفوی، است که برای 

ریز دارای نوعی فضاهای پیوندی های مکتب دوم تبمصور شده است. نگاره طهماسبی
آمیزنند. در تحلیل نشانند و گاه درهم میتصویر و نوشته را کنار هم می است که گاه

ها ها در این نگاره و کشمکش میان آنگذاری شخصیتابتدایی نگاره، با ترکیب جای
ها براساس خوبی بیانگر روابط شخصیتروییم که با مثلثی ترسیم شده و بهروبه

های هرکدام است. رأس بانیی متعلق است به سودابه که به دو وقعیت و کنشم
گردد. رابطة بعدی شخصیت سیاوش و کیکاووس در دو وجه دیگر مثلث مرتبط می

توان ترسیم کرد؛ چراکه جهت نگاه او پیکانی است که از سمت سیاوش به کیکاوس می
« گذر سیاوش بر آتش»ارة سمت کیکاووس است. در همین راستا، سیاوش در نگبه

دلیری از دل آتش ( شخصیت اصلی نگاره است و مانند سلحشوری، به4)شکل 
گذرد. در شعر فردوسی نیز، در چنین لحظة دراماتیکی بر این وجه بیشتر از وجوه می

 شود و این خود با عرف قهرمانی و پهلوانی سازگار است.دیگر تأکید می
 سـیاوش بـر آن کـوهت آتـش بتاخـت     

 

 نشد تنگدل، جنـگت آتـش بسـاخت    
 

 یک دشت بـا دیـدگان پـر ز خـون    
 

 کــه تــا او ز آتــش کــی آیــد بــرون  
 

ــو   ــت غ  ــد برخاس ــو او را بدیدن  چ
 

ــو     ــاهت ن ــرون ش ــش ب ــد ز آت ــه آم  ک
 

ــدی    ــر ش ــر ت ــودی مگ ــر آب ب  اگ
 

ــدی    ــر ش ــی ب ــا ب ــه ج ــر ی هم  ز ت
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ــوار   ــایِ س ــا و قب ــد اس ــان آم  چن
 

 که گفتـی سـمن داشـت انـدر کنـار      
 

 (30: 0393فردوسی، )                                                 

اش، بر بلندای ساختمان نشان داده شده خواهیرانی و زیادهسبب شهوتسودابه نیز، به
 است:

 ریخت آب و همی خ ست رویهمی
 نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خـاک 
ــپاه   ــاده ســ ــپهب د پیــ ــاده ســ  پیــ

ــدر  ــوزش ان ــد، پ ــردارِ ب ــت زک   گرف
ــاک  ــه خـ ــد ره را بـ ــد بمالیـ  بیامـ
ــة دشــمنان گشــت پســت   همــه کام

 

 همــی کنــد ســوداوه از خشــم مــوی 
 چو پـیشِ پـدر شـد سـیاووش پـاک     

 شـــاهفرودآمـــد از اســـا کـــاووس
ــت   ــر گرف ــگ در ب ــیاو خش را تن  س
ــاک   ــدارِ پ ــیش جهان ــه پ ــیاوش، ب  س

 که از آن ت ف فت  آن کوه ِ آتش بر سـت    
 

نوعی بیانگر بخش نخست کشد که بهتصویر مینگاره را بهاختصار وقایع ابیات فوق به
 است.   شاهنامهداستان سیاوش در 

 

 

 

 

 

 
 

داری ق، محل نگه424، طهماسبی شاهنامة، مكتب دوم تبریز، «گذر سیاوش بر آتش»نگارة . 2شكل 
 مو ة هنرهای معاصر تهران 

 (006: 0398تبار، )منبع: زاویه، داداشی، مافی
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ها های متعددی دارد؛ اما در اکثر شاهنامهروایتی طوننی است و بخش داستان سیاوش
علت عناصری سبب اهمیت دراماتیک صحنة گذر سیاوش از آتش و همچنین بهصرفاً به

ها پرداخته شد ـ صحنة مذکور که ریشه در این اسطوره دارد ـ و در بخش نخست به آن
فتراق میان دو نظام تصویر و کالم تصویر درآمده است. بررسی نقا  اشتراک و ابه

بردن به این مهم که طور پی حضوری و همینتالشی است درجهت بیان رابطة هم
هایی با همین نگارگر تا چه حد در ترسیم این موضو  نسبت به متن و نیز نگاره

مضمون دست به نوآوری زده است. اما نخست عناصر موجود در نگاره و سپس لحظة 
ا حاد ة دراماتیک و نحوة اجرای آن بررسی شده است. در ادامه سعی تصویرنگاری ی

های شعری در داستان گذر سیاوش بر آتش و در پایان نیز به رابطة شده به تحلیل نشانه
 ای این دو قسمت پرداخته شود.   بینانشانه

 . عناصر اصلی موجود در نگاره  1ـ3
ب سیاوش(، سودابه، کیکاووس و رنگ بهزاد )اساند از: سیاوش، آتش، شبعبارت
 درختان.

 . لحظة تصویرنگاری یا لحظه حادثة دراماتیک2ـ3
 همراه  اسب خود در میان آتش قرار دارد.سیاوش به 

 . نحوة اجرا6ـ3
رنگ هایی کوتاه و طالییدر این نگاره، سیاوش و اسبش در میان آتش، با شعله 
را نشان دهد. زاویة نگاه « اوش از آتشبه سالمت گذشتن سی»تصویر درآمده است تا به

بها بر روی اسب نشسته و عبور های گرانسمت کیکاووس است که با لباسسیاوش  به
دهان( صحنه را بهزده )انگشتکند. مردم در اطرف حیرتسیاوش از آتش را نظاره می

کنند. در گوشة سمت چا تصویر، موبدی درحال ریختن نفت بر روی آتش تماشا می
است. سودابه، همسر کیکاووس، نیز در ایوان بنای شاهی ایستاده است و روی به ناخن 
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سمت بانی نگاره راهنمایی خراشد. همچنین درخت سروی چشم مخاطب را بهمی
 ی فردوسی نقش بسته است. شاهنامه کند که در آن اشعاری ازمی

که بانی کادر نگاره ـ از بانی  شود. ابتدا ابیاتیاشعار این نگاره به دو قسمت تقسیم می
کند ـ عمارتی که سودابه در ایوان آن نشسته و گذر سیاوش از آتش را نظاره می

 الدین کزازی ازنویسی شده و در بعضی از اشعار با ویرایش و گزارش میرجاللخوش
 ی فردوسی متفاوت است:شاهنامه

ــی   ــزدان نیکـ ــروی یـ ــه نیـ ــشبـ  دهـ

 

ــپش    ــابم تـ ــش نیـ ــوی آتـ ــن کـ  از ایـ

 

 خروشــی برآمـــد ز دشــت و ز شـــهر  

 

 غــم آمـــد جهـــان را از آن کـــار بهـــر  

 

 تنـــدی بتاخـــتســیاوش ســـیه را بــه  

 

 بســاختآتــش  پــیشنشــد تنگــدل   

 

ــی   ــه همـ ــو زبانـ ــر سـ ــیدز هـ  برکشـ

 

ــد     ــیاوش ندی ــا س ــود و اس ــی خ  کس

 

ی بخش دوم ابیاتی است که در پایین گوشة سمت چا کادر درج شده و حاو
 حال سودابه است: شرح

ــودابه آوا شـــنید    ــت سـ ــو از دشـ  چـ

 

ــد     ــش بدیـ ــوان و آتـ ــه ایـ ــد بـ  برآمـ

 

ــروی همــی ــد ب ــد آی   خواســت کــاو را ب
 

 وگــویبــود جوشــان پــر از گفــتهمــی 

 

در نگاره نیز، عبدالوهاب سودابه را درحال خراشیدن صورت و ناراحت در ایوان 
ی که چهار بیت مذکور دربارة بیرون طور که گفته شد، درست پایین جایعمارت )همان

لحاظ دراماتیک و آمدن سیاوش از آتش ردیف شده( ترسیم کرده است. درواقع هم به
لحاظ معنایی، بهترین جایگاه سودابه در تصویر جایی جز در ایوانی به زیر ابیاتی هم به

سودابه نیز گناهی سیاوش اشاره دارد، نیست. ابیات مربو  به روسیاهی که به پاکی و بی
های آتش، سیاوش و اسبش قرار دارد. ترین قسمت نگاره و تقریباً زیر شعلهدر پایین

عنوان خلق عنصری بر اینکه سبب حرکت چشم مخاطب بهگذاری عالوهچنین جای
شود، جایگاه صوری بهشتی ـ دوزخی سیاوش و سودابه را بصری در کلیت نگاره می

 کشد.   تصویر مینیز به
ت مذکور و محتوای نگاره صرفاً بیان اوج لحظة دراماتیک است؛ آنجا که شش بی

اندازد و کمی بعد سربلند و پیروز آزمون سیاوش با توکل قلبی خود را به میان آتش می
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هایی که اینجا سوتر هم خروش بیرون عمارت از طریق چهرهگذارد. آنسر میرا پشت
آید؛ ناظرانی که نمایش درمیماجرا هستند، به نی کوه و صخره تماشاگرو آنجا در نبه

محمد است و دیگری های بارز دیگر نگارگر این شاهنامه، سلطانیادآور یکی از مؤلفه
 بیند. حال آمدن سودابه است به ایوان و جوش و خروشش از آنچه میشرح

، بلکه موجود در نگاره تنها به شش بیتای نهبنابراین جهت بررسی روابط بینانشانه
مراجعه کرد تا با بررسی اشتراکات و افتراقات  شاهنامهباید به کلیت داستان سیاوش در 

 آن، چگونگی رابطة بینامتنی میان کالم و تصویر را شرح و تفسیر کرد.     

 های داستان و نگارهها و تفاوت. شباهت1ـ6ـ3
 فصیل بررسی شده است.تهای داستان و نگاره بهها و تفاوتترتیب شباهتدر ذیل به 

 نشینی رابطة آتش در نظام کالم و تصویربا تاب جامة سپید سیاوش و هم ـ
در نگارة مورد بحث، نگارگر نیز مانند شاعر برای نشان دادن گذر سیاوش از آتـش، او  

 تصویر کشیده است: رنگ آتش بههای طالییای سپید در میان شعلهرا همراه با جامه
ــده  ــر زخن ــی پ ــد  ،لب ــر امی ــی پ  دل

 

 هــای ســـپید هشــیوار، بــا جامــه    
 

رنگ سپید مظهر پاکی، پارسایی و صلح است که خود حامل روحانیت، معنویت و 
(. پوشیدن جامة سپید سیاوش هنگام 6: 0398وان، آید )ماهحساب میاندیشة پاک نیز به

ه همه ها، حاکی از آمادگی سیاوش برای مردن نیز هست کگذر از آتش، جدا از این
 درستی در نظام دنلتی تصویر استقالل معنایی خویش را حفظ کرده است.به

 حضوری رابطة آتش الهی در نظام کالم و تصویرـ هم

رسد. در نظام تصویر کند و هیچ گزندی به او نمیسالمت از آتش عبور میسیاوش به
امة سپید سیاوش به های پراکندة آتش به رنگ طالیی و جنیز، نگارگر با تأکید بر شعله

 کند:همین نکته اشاره می
ــو    ــاهت ن ــرون ش ــش ب ــد ز آت ــه آم   ک

 

ــو   ــت غ  ــد، برخاس ــو او را بدیدن  چ
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است. این آیین در جوامع مختلف باستانی « ور»آور آیین عبور سیاوش از آتش  یاد
 گناهی یا گناهگار بودن فردکه دلیل کافی برای ا بات بیسنتی رایج بوده است. هنگامی 

: 0387شد )حصوری، به خداوند محول می گونه دعاویوفصل اینوجود نداشت، حل
(. هنگام سخن گفتن از طبیعت، دو گونه آتش نیز در میان است. آتش کسی را که 50

سوزاند. تواند از حالتی به حالتی دیگر گذر کند، نمیشایستة تشرف به اسرار است و می
امتحانی است برای ا بات پاکی و یا موجبی است بنابراین گذر از میان آتش مادی، 

های (. سیاوش یکی از اسطوره58ـ57: 0390جهت پاک و پالوده شدن )پیربایار، 
باروری است و گذشتن او از آتش به همین معناست. آتش نماد پاییز و زنده بیرون 

: 0387آمدن سیاوش، نماد گذشتن از پاییز و رویش دوباره در بهار است )حصوری، 
ها به یابیم که شعلهها با موضو  گذر سیاوش از آتش درمی(. با مرور اجمالی نگاره50

های هایی نمایانگر شعلههستند؛ نخست مانند شعله« ور»دو صورت دربردارندة باور 
الهی با رنگ طالیی که مفاهیمی همچون  پاکی سیاوش،  وجود ف ر در او و خبر 

( و 015: 0389تبار، اه دارد )زاویه، داداشی و مافیسالمت گذشتنش از آتش را همربه
رنگ قرمز و دود سیاه که بر سوزانندگی آتش دنلت دارد.  های دنیوی بادیگری شعله

گزینی ناظر بر آگاهی در این نگاره، آتش به رنگ طالیی تصویر شده است و رنگ
-اره انسجام ترکیبنقاش از داستان فردوسی دارد. نکتة قابل ذکر دیگر دربارة این نگ

 هاست. بندی، گستردگی و طیف رنگ

 ـ رنگ سیاه اسب سیاوش
ــردت  ــی گ  ــاه   هم ــه م ــده ب ــش برآم  نعل

 

ــیاه   ــته، ســ ــازیی برنشســ ــی تــ  یکــ
 

معنای دارندة  اسب نر سیاه است. اسب به syavarsanصورت به اوستاسیاوش در 
ست. جدا از این نکته، رنگ انام دارد که البته سیاه« شبرنگ بهزاد» شاهنامهسیاوش در 

ی فردوسی و شاهنامه ترین نمادهای فرهنگی هندواروپایی درعنوان یکی از مهماسب به
 خوبی نمود پیدا کرده است: خصوص در داستان سیاوش بهبه

ترین شواهدی که به مسئلة اسب و آب در فرهنگ ایران باستان اشاره دارند، کهن
آوری با دیو عنوان نماد بارانسان اسب بهر بهدر ا ر تیشت 08ـ48در تیشتر یشت/ 
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کشد و ابتدا روز طول میسالی است. نبرد نخست آنان سه شبانهاپوش نماد خشک
دهد گاه در نبردی دیگر تیشتر او را شکست میشود. آناپوش بر او چیره می

 (.006: 0394)مختاریان، 

آوری این داستان نمایش باران طور که اشاره شد، نکتة مهم دربه این ترتیب، همان 
ای مایهشود؛ یعنی همان بندر سیمای اسب است که گذر از آتش توسط آن انجام می

گیاهی درمقابل دیو بازدارندة  آب و عنوان ایزد آبیکه در نبرد سیاوش و افراسیاب، به
  .کنیمسالی مشاهده مینماد خشک

و روی به ناخن خراشیدن و گریه ـ حضور سودابه در ایوان  عمارت و موی کندن 
 کردن در نظام کالم و تصویر 

ــنید     ــوداوه آوا شـ ــت سـ ــو از دشـ  چـ

 

ــد    ــش بدیـ ــوان  و آتـ ــه ایـ ــد بـ  برآمـ

 

ــی ــو  همـ ــم مـ ــوداوه از خشـ ــد سـ  ک نـ

 

ــی  ــی هم ــت آب و هم ــت روریخ  خ س

 

معمونً هر خدای نباتی زوجی در کنار خود دارد که الهة باروری است. این زوج 
واهر و گاه معشوقة خدای نباتی بوده و زمینة مرگ خدای نباتی را هموار گاه مادر و خ

شده های فراوان باعث رستاخیز خدای نباتی و طبیعت میکرده و سپس با مویهمی
است؛ چراکه مرگ خدای نباتی با مرگ طبیعت و قطع باروی و رستاخیز خدای نباتی 

توان به آفردویت در کنار ونه میبا حیات طبیعت و شرو  باروری همراه است. برای نم
آدونیس، اینانا در کنار دوموزی و ایزیس در کنار اوزیریس اشاره کرد 

توان سودابه را همچون الهة (. از این رو می8: 0391زاده، ارژنه و گلیدشت)رضایی
 شود. باروری در کنار سیاوش تجسم کرد که باعث مرگ سیاوش می

 گر ماجراـ جمعیت نظاره
 تا او ز آتش کی آید برون که 

 که آمد ز آتش برون شاه ن و
 

 یک دشت بـا دیـدگان پـر ز خـون     
ــو   ــت غ  ــد برخاس ــو او را بدیدن  چ

 

گر ماجرا هستند، بیانگر آن است که سرها و پیکرهایی که اینجا و آنجا و متعجب نظاره
ارة چرایی توجه نبوده است. با این حال، در تحقیقاتی که دربنگارگر به این مسئله بی

سیاه بودن چهرة کیکاووس در این نگاره انجام شد، پاسخی قطعی دریافت نشد. هرچند 
شماری داشته است. بنابراین، صفت است و کردارهای منفی بیپادشاه بدسیرت و زشت
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عنوان حضوری در چهره و سیرت کیکاووس، بهتوان به همآسانی نمیاین مسئله را به
  موردی مشترک، یاد کرد.

 تر بودن  مین ا  آسمان ـ روشن
ــد ز دود  ــیه شـ ــدن، سـ ــتین دمیـ  نخسـ

 

 زبانـــــه برآمـــــد، پـــــس از دود زود  

 

 تــر از آســمان زمــین گشــت روشــن  

 

ــان      ــش دمـ ــان و آتـ ــانی خروشـ  جهـ

 

تصویر درآوردن کوه گزینی آبی و جایگشت آن درمقابل رنگ خاک در بهنگارگر با رنگ
  و دشت به این نکته اشاره کرده است. 

 های داستان و نگارهتفاوت ـ
، سیاوش هنگام گذر از آتش کالهخودی طالیـی بـه سـر دارد؛    شاهنامهدر متن شعری 

 (.3درحالی که در نگاره چنین کالهخود طالیی تصویر نشده است )شکل 
ــر   ــه س ــاده ب ــن نه ــودت زرنی  یکــی خد

 

 ســیاوش بیامـــد بــه پـــیشِ پـــدر   
 

. 
 « گذر سیاوش بر آتش »تش در نگارة . پوشش سر سیاوش هنگام گذر از آ3شکل 

 (006: 0398تبار، )منبع: زاویه، داداشی، مافی

 . نتیجه6
شد ها در مقام متن تصویری به متن نوشتاری افزوده میدر سنت نگارگری ایرانی، نگاره

تنها در شکل ظاهری، بلکه گو نهوحضوری ایجاد شود. این تعامل و گفتتا رابطة هم
درعین « گذر سیاوش بر آتش»ها نیز وجود دارد. نگارة نهانی نگارههای پدر نیه

وفاداری به متن ادبی و اصل شعر، از آگاهی خاص نگارگر یا نگارگران به داستان 
توان در لحظة طور اسطورة سیاوش خبر دارد. این نکته را میفردوسی و همین
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رابطة میان این دو متن،  .گزینی مشاهده کردتصویرگری عناصر موجود در نگاره و رنگ
متنی ، نوعی رابطة بیش«گذر سیاوش بر آتش»و نگارة  شاهنامهیعنی داستان سیاوش در 

متنیت شود. نزم است یادآوری شود این رابطة برگرفتگی برپایة بیشخلقی محسوب می
متن ـ و در اینجا دریافتی استوار نیست؛ زیرا نگارگر و مخاطب، هر دو، اگر با پیش

ترتیب به ایجاد رمزگان و طورة سیاوش نیز مدنظر است ـ آشنا نباشند، هرگز بهاس
ای از متن داستان در ترجمة بینانشانهشوند. نگارگر رمزگشایی از رمزگان نائل نمی

، طهماسبی شاهنامةدر « گذر سیاوش بر آتش»ی فردوسی به نگارة شاهنامه سیاوش در
حضوری رابطة آتش الهی، رنگ سیاه اوش، همبازتاب جامة سپید سیهمانندسازی  به

اسب سیاوش، حضور سودابه در ایوان  عمارت و تغییر رنگ کالهخود سیاوش پرداخته 
 است.
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Abstract  
The illustration “Siyavash Passing across the Fire” is one of the ancient 

Iranian stories which has entered the world of painting and has various 

versions illustrated beautifully. It is the only illustration in the Iranian 

painting history which has been illustrated several times. In the Iranian art of 
painting, speech and image are defined as independent and distinct texts, but 

intertextuality creates an inner dialogue between them. Investigating the 

intersemiotic relations between two different systems in one place (speech 
and image) and, as Gerard Genette stated, converting the semiotic system of 

a literary text into image, which falls into transposition category of 

hypertextuality studies, can be considered as a kind of intersemiotic 
translation. This paper attempts to place emphasis on studying intertextuality 

in the relationship between speech and image of the illustration “Siyavash 

Passing across the Fire” in terms of the interaction between texts. It also 

aims at investigating Siyavash as a myth from Dumezil’s perspective; three 
actions of monarchy, gallantry, and fertility not only can be scrutinized in 

the myth of Siyavash as the most mysterious one, but also it can be analyzed 

with regards to the three characters of Siyavash, Soudabeh, and Keykavous 
in the mentioned illustration. Accordingly, two mythological and semiotic 

approaches are used to study this illustration. They are to crystallize the fact 

that the illustrator is a kind of translator, as he/she converts a text into an 
illustration knowing the hypo-text, and in adaptation process, transforms the 

erbal sign system within a certain type of narrative translation into the visual 

sign system. 
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