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چکیده
نمادگرایی در تفکرات و رؤیاهای نژادهای مختل ،بشری وجاود دارد و انساان را باه گساترة تفکار
بدون گفتار رهنمون میکند .شاهنامه از دیرباز مورد توجه مردم ایرانزمین بودهاست که با توجه به بافت
داستانی این اثار ،ارتبااط نزدیکای باا آن برقارار مایکردناد .در دورة صافویه ،نقااالن در قهاوهخاناههاا،
داستانهای شاهنامه را با پردهخوانی و آرایش صحنهها برای سرگرمی شرح مایدادناد .ایان پاژوهش باه
بررسی و رمزگشایی نمادها در نگارههای مربوط به هفت خاان رسات ،در شااهنامة فردوسای مایپاردازد.
رست ،برای نجات کیکاوس و تشرف به پایگاه قهرمانی ،آزمون هفت خان را پشات سار مایگاذارد .هار
خان نمادی از تقابل با موجودات نهفته در ناخودآگااه بشاری اسات کاه وی را در رسایدن باه کماال باا
دشواری روبهرو میکند .رست ،در خان اول با شیر (نماد غرور و نیروی اهریمنی) ،در خان دوم با تشنگی
و گرما (نماد قدرت بدون شکل و روح و نیز انگیزة پنهان و ناشناختة آن) ،در خان ساوم باا اژدهاا (نمااد
خشکسالی) ،در خان چهارم با زن جادوگر (نماد آنیمای منفی) ،در خان پنج ،با اوالد دیو (نماد نگهباان
آستانه) ،در خان شش ،با ارژنگ دیو (نماد یاریگر صدقهرمان) و در خان هفت ،با دیو سرید (نماد مرگ و
خون او نماد زندگیبخشی) روبهرو میشود .هدف ایان پاژوهش ،تحلیال نمادهاا در نگاارههاای مصاور
مربوط به هفت خان رست ،در شاهنامة فردوسی است .روش پاژوهش حاصار ،توصایفی ا تحلیلای اسات.
نتیجة آن نیز این است که در همة نگارهها ،نمادهای موجود در داستان هفت خان رسات ،در شااهنامه ،در
تصاویر ارائه شدهاند و رابطة بین تصویر و متن اصلی را برای مخاطب معنادار کردهاست.

واژگان کلیدی :نما شناتی ،شاهنامد فر غتی ،نگانگری ،هف تان ،کهنالگو.
E-mail: aghakhani46@yahoo.com
(نویسندة مسئول) E-mail: etoghiani@yahoo.com
E-mail: fesharaki311@yahoo.com
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مقدمه
نماد ،بیانگر کلیات و مفاهی ،بزرگ از طریق موصوعات جزئی است .اما این تصااویر و
موصوعات جزئی چنان زنده و جاندارند که ذهان را تساخیر مایکنناد و اشایاء فقاط شایء
نیستند ،بلکه نمادهایی از شاکلهاای آرماانی هساتند کاه در پاس آنهاا پنهانناد .در واقاع،
«نمادگرایی ،رویگردانی از ساحت بدیهیات و ادراک عامیانه و گرایش به خصوصیساازی
ادراک و میل باه اماور دور از دساترس و هادفهاای دشاواریاب اسات» (فتاوحی:6839 ،
616ا.)618
داستانگویی از شاهنامه با تاریخ قهوهخانه توأم است .این داستانها به وسیلة درویشهاا
به طور خاصی در قهوهخانهها اجرا میشد و رس ،خاصی داشت که تقریباً از میان رفتهاست.
اما «پردهخوانی ،هنری است که قصهخوان و افسانهگو نقل خویش را باا توسال باه تصااویر
نقاشیشده بر پردههایی کاه در زماانی مناساب "از طلاوع آفتااب تاا دم غاروب" بار دیاوار
شکستة گذرگاهی روستایی ،کن میدانی یا گوشة مقبرهای میآویختند ،عرصه مینمودند»
(ناصربخت .)3 :6877 ،روی پرده هاای نقااالن ،تصااویری نماادین مرباوط باه داساتانهاای
شاهنامه نقش میبست که هر یک از این تصاویر سعی در باه نماایش گذاشاتن ماتن اصالی
داشااتهانااد .هاار یااک از تصاااویر مرباوط بااه داسااتان هفاات خااان رساات ،،بیااانگر موجااوداتی
عجبالخلقه هستند که رست ،در آزمون هفت خان باا آنهاا روباهرو مایشاود .رناگهاای
تصاویر نیز سعی در بیان و القای محیطی خاص و متناسب با متن اصلی داستان دارند.
از صرورت های ایان پاژوهش ،انجاام نشادن پژوهشای باا محوریات تحلیال نمادهاا در
نگارههای مصور مربوط به هفت خاان رسات ،در شااهنامة فردوسای و برقاراری پیوناد میاان
تصویر و معنای نمادین آن است .در این راستا ،پاسخگویی به فرصیات مطارح زیار ،اسااس
پژوهش حاصر است:
ال )،تحلیل نمادین نگارههای هفت خان رست ،،بیانگر ارتباط میان شااهنامه ،تصاویر و
نقد کهنالگویی است.
ب) میان روایت فردوسی از هفت خان رست ،و نگارههاای مصاور از منظار نمادشناسای
ارتباط عمیقی وجود دارد و نگارهها به متن اصلی وفادار بودهاند.
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هدف این پژوهش ،بررسی مکاتب نگارگری در ایران و تحلیل نگارههاای هفات خاان
رست ،بر اساس این مکاتب نیست ،بلکه مه،ترین اهداف این پژوهش عبارتند از:
ال )،آشنایی با نمادشناسی و ارتباط آن با نقد کهنالگویی با توجه به نگارههای مصاور
هفت خان رست ،در شاهنامة فردوسی.
ب) تحلیل کیفیت ارتباط میان تصویر و روایت شاهنامه با توجه به نگارههای هفت خان
رست.،

پیشینة پژوهش
ا کاظمی ( )6866در پژوهش خود با عنوان «مطالعة تطبیقی ساختار بصاری نگاارههاای
نبرد فریدون و صحاک در مکاتب دورة صفوی» بدین نتیجه رسیده که میان نگاارة مرباوط
به دورة صفوی و مکاتب اصفهان ،تبریز و شیراز به لحا مضمونی نقااط اشاتراک بسایاری
وجود دارد.
ا مافیتبار ( )6833در پژوهش خود با عنوان «تعامال نقاشمایاههاا و ویژگایهاای هنار
مکاتب نگارگری ایران با نظری به نگارههای گذر سیاوش از آتش» بدین نتیجه رسیده کاه
گذر سیاوش از آتش ،بیشترین نگارهها را به خود اختصاص دادهاست و شااهنامة فردوسای
بیش از هر کتاب دیگری نگارش و تصویر شدهاست.
ا زاویه و همکاارانش ( )6836در پژوهشای باا عناوان «تحلیال مضامونی چناد نموناه از
نگارههای گذر سیاوش از آتش در شااهنامة فردوسای» بادین نتیجاه رسایدند کاه میاان باه
تصویر کشاندن بنمایه ،جوهر و مفهوم داستان گذر سیاوش از آتش بار اسااس نگاارههاا و
متن اصلی شاهنامه رابطة معناداری وجود دارد.
با وجود این ،با بررسی دربارة این پژوهش در مجالت و سایتهای معتبر علمی ،تاکنون
پژوهشی دربارة تحلیل نمادین نگارههای مربوط به هفت خان رست ،صورت نگرفتهاسات و
این پژوهش درصدد بررسی نمادین این نگارهها از منظار نمادشناسای و نقاد کهانالگاویی
است .این پژوهش به شکل بنیادی بر پایة مطالعات کتابخانهای و به روش توصیفی ا تحلیلی
انجام شدهاست.
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 .1بحث و بررسی
شاهنامه یکی از مه،ترین مواریث معنوی ،فرهنگی و شاهکار اندیشه و هنر ایرانی است.
این اثر بزرگ بازتابدهندة فرهنگ ،آیین و رسوم ،نظامهای کشوری ،لشاکری ،باورهاا و
ارزش های اقوام مختل ،ساکن در گساترة وسایع کشاور ایاران اسات .باه تصاویر کشایدن
داستانها و مضامین بلند شااهنامه میاان هنرمنادان رواج داشاتهاسات تاا «بادانجا کاه تعاداد
صحنههای مصاور از شااهنامه را بایش از دههازار تصاویر دانساتهاناد» (گرابار.)67 :6838 ،
قابلیتهای تصویری و نوع پرداخت روایتهای اسااطیری شااهنامه در کناار مضاامین بلناد
حماسی زمینهساز آن شد تا این اثر یکی از مه،ترین متون ایرانی برای تصویرگری بهشامار
آید .به همین دلیل ،پاس از فردوسای ،در دورة حیاات نگاارههاا ،نگاارگری و تصاویرهای
فراواناای از داسااتانهااای حماسااة ملّاای ،تاازیین صاافحات خطاای شاااهنامه شااد .نگااارگر،
زیباییآفرین بود و نگارهساز به مقتضای شرایط اجتمااعی زماان از حماساة ملای و رساالت
پهلوانی ،درک ویژهای داشت کاه «نقاشاان چیارهدسات قهاوهخاناهای روایاات ماذکور در
شاااهنامه را مطااابق بااا روایاات نقااالی آن ماایکشاایدند» (آیاادنلو .)86 :6833 ،در بیشااتر
قهوهخانهها ،نقالی خوشبیان با صدایی ب ،و زنگدار با توسل باه پاردهخاوانی (نگاارههاا)،
داستانهایی از شاهنامه را با شا و برگ نقال مایکارد .بعضای از نقااالن در ایجااد هاوای
قهرمانی و تفسیر پندهای انسانی فردوسی هنگامه میکردناد (ر.ک هماان .)38 :اساتفاده از
پردهخوانی و نگارگری ،به مدابة یکی از وسایل تأثیرگذار ارتباط جمعی سنتی بارای تهیای
احساسات ایرانیان و هدایت آن در راستای تفریح سال ،و رواج فرهنگ بهکار گرفته شد.
پردهخوانی ،هنر زبان گشودن تصاویر ،نقل و انتقال فکاری از صاحنهای باه صاحنههاای
گوناگون است که از ترکیب نقاشی ،تعزیه ،خیالپاردازی ،خیاالساازی و بدیهاهگاویی باه
وسیلة استادانی عامی ،اما ساخنسان و مناسابخاوان ارتبااطی مساتقی ،باا مخاطباان ایجااد
میکند (ر.ک ناصربخت .)1 :6877 ،اینک به تحلیل نمادشناسی نگارههای مربوط به هفت
خان رست ،میپردازی.،
نکتة اساسی که باید در رجوع به نمادشناسی نگارههاای اسااطیری هفات خاان رسات ،و
تطبیق آن در متن شاهنامه رعایت شود ،این اسات کاه ایان نگاارههاا در هماة ماوارد نقاش
نمادین و کهنالگویی را بازی نمیکنند و با کمک خود متن شاهنامه است که در برداشاتی
نمادین و کهنالگویی معنا پیدا میکنند .بنابراین ،در این پژوهش ،کلّ ماتن اثار را باه طاور
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منطقی در مقایسه با نگاره تجزیه و تحلیل میکنی ،و میخواهی ،ببینی ،که نگاره تا چاه حاد
به متن اصلی وفادار مانده است و در شناخت روایت ،تصویر هر خان چه میزان بار مخاطاب
تأثیر میگذارد و صحنة روایی را ملموس جلوه میدهد.

 .2نمادشناسی نگارههای هفت خان رستم
در شاهنامه ،آزمون ها برای تشارف باه پایگااه پهلاوانی ،پادشااهی ،اثباات بایگنااهی و
جاودانگی گوناگون است (ر.ک مساکوب .)88 :6836 ،یکای از مها،تارین آزماونهاای
قهرمانان حماسه و اساطیر برای تشرف به پایگاه قهرمانی ،آزمون گذر از هفت خاان اسات.
در این آزمون ،قهرمان برای دستیابی به هدف ،راهی سفر میشود که ارزشی بنیادین دارد و
معموالً هدف یا آرمان قهرمان ،نجات شاه (یاا شااهزاده) از دسات دشامن اسات .بناابراین،
آنچه زندگی را برای او معنادار میکند و سبب میشود تا برای دستیابی به آن قباول رنا و
زحمت کند ،داش تن هدف و معنا در آزماون اسات .پاس وجاود معناا و هادف در آزماون،
مساوی با رن کشیدن است و به شرطی که معناا و مقصاودی در آن رنا باشاد و باا درک
ارزش هدف و معنا ،آرامشی درونی به قهرمان دست دهد که رن خود را برذیرد و آن را به
دوش بکشد .این عوامل باعث میشوند تاا قهرماان آزماون خاود را در برابار وصاعی معاین
انتخاب کند و راه خود را برگزیند (برای مطالعة بیشتر ،ر.ک فرانکال39 :6868 ،اا .)31در
شاهنامة فردوسی ،قدرت و زور پهلاوانی رسات ،هماراه باا چاارهاندیشای در لحظاات بسایار
دشوار از طریق این آزمون ارزیابی میشود .اگرچاه تماام قهرماناان شااهنامه زور و باازوی
خاصی دارند ،اما رست ،عالوه بر قدرت فوقالعاده ،نیروی فرّ پهلوانی و حمایات خداوناد را
نیز با خود دارد و به همین سبب ،هفت خان دشواری را پشت سر میگذارد.
هدف رست ،در هفت خان ،نجاات کیکااوس اسات .او در لشکرکشای باه مازنادران باا
جادوی دیو سرید اسیر میشود .زال ،رست ،را برای رهایی او راهای مازنادران مایکناد .وی
برای رسیدن به هدف ،دو راه پیش رو دارد ،اما راه دوم ،یعنی دشوارترین و کوتاهتارین راه
را انتخاب میکند «زیرا خویشکاری مرد در خطر کردن است و پهلوان حماسه برای پیروز
شدن بیتاب و شتابزده است» (مسکوب.)89 :6836 ،

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،77پاییز 7937
 

271

2ـ .1تحلیل نمادشناسی خان اول
رست ،در خان اول ،با نیروی اهریمنی شیر روبهرو میشود .به موجاب نمادشناسای ،شایر
نماد «غرور و درندهخویی مخرب» (هال )18 :6868،و نمودی از قدرتهای دوزخی اسات.
پیروزی قهرمان بر آن ،بیانگر پیروزی روح انسانی بار طبیعات حیاوانی اوسات کاه نماودی
گسااترده در اساااطیر خاادایان و پهلوانااان افسااانهای یافتااهاساات (ر.ک سااتاری.)16 :6833 ،
همچنین ،گفتهاند:
«شیر مقتدر ،سلطان ،نماد خورشید و باه غایات درخشاان ،سالطان حیواناات و
سرشار از فضایل و رذایل ناشی از مقامش است که هرچند مظهار قادرت ،عقال و
عدالت است ،اما در یک نمادشناسی منفی ،نشانة خودپرستی و غرور اسات کاه از
شدت قدرت میدرخشد و از نور این درخشش کور شدهاست .از آنجا که خود را
حامی میداند ،تبدیل به یک جبار مستبد میشود» (شوالیه.)666 :6833 ،

شیر به عنوان نمادی کهنالگاویی ،برخاساته از ساایة رسات ،در عرصاة ناخودآگااهی او
ظاهر شدهاست و می کوشد تا خودآگاه خفته و غافل قهرمان را از پای درآورد .ایان سابب
میشود تا مانع دستیابی قهرمان به الیة آنیماایی ناخودآگااهی خاود شاود و راه رسایدن باه
فردیت را بر او سد کند .چون رست ،را خفته مییابد ،نخست قصد کشتن مرکَب او و آنگاه
خود او را دارد ،اما پیش از آنکه به سوار دست یابد ،به وسیلة اسب وی به هالکت میرسد.
حیوانات در اسطورهها ،چهرهای نمادین و در بردارندة راز و رمزهای اساطیری هستند .اسب
یکی از جانوران نمادین است کاه در شااهنامه ارزش بنیاادینی دارد .از ساویة کاردار ،گااه
همچون انسان رفتار می کند و زبان دارندة خویش را دارد (آنجا که رست ،در خان دوم با او
صحبت میکند) (ر.ک فردوسی .)683 :6868 ،از سوی دیگر ،در اسطورههای ملاتهاای
دیگر نیز حضور دارد:
«اسب به گونهای شگفتآور ،ذهن اقوام هند و اروپاایی [اقاوام آریاایی] را باه
خود مشغول داشتهاست و در افسانههای هندواروپایی از اسب به عنوان نشاان ویاژة
ایزد آفتاب ،ماه و بااد ساخن رفتاهاسات .در راه بعضای ایازدان [= پیشاگاه خادای
خورشید و بارای تاداوم گاردش خورشاید در آسامان] اساب قرباانی مایکردناد»
(واحددوست.)886 :6837 ،
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نقش برجستة رخش در این خان و خانهای دیگار ،نشاان از اهمیات حضاور او در ایان
سفر دارد .به همین دلیل ،فردوسی به منظور تأکید گذاشتن بار اهمیات ایان اساب ،از او باه
عنوان رخش رخشان یاد می کند که طنین عناوان پهلاوان پهلواناان رسات ،اسات .همچناین،
«روانکاوان اسب را نماد روان ناخودآگاه یا روان غیربشری میدانند» (هماان .)618 :رخاش
در یک ارزشگذاری نمادین و اهمیت آن در پیروزیهای رست ،در راه نیاک و نجاات شااه
ایران که صاحب فرة ایرانی و کیاانی اسات (ر.ک آموزگاار ،)83 :6868 ،مایتواناد نمااد
اهورایی ( /اهریمنی) باشد .با توجه به مطالب قبل ،نقش رخش در تقابل با شیری که تجلای
سویة اهریمنی رست ،است ،نقشی مدبت و اهورایی اسات .رخاش باا رنگای روشان ،بخشای
جدایی ناپذیر از رست ،و نمودار غریازة مهارشادة وی و نیاز تجلای صاوری نیروهاای مدبات
ناخودآگاهی اوست که در این عرصه جوالن میدهد و شیر را از پاای درمایآورد (ر.ک
نصراصفهانی و جعفری .)686 :6833 ،بر همین اساس ،رست ،نمادی از خودآگااهی و عقال
است که تنها در صورت خفته بودنش ،ناخودآگاهی با تمام نیروهای خیر و شر کاه در ایان
خان ،شیر و رخش تمدل آن است ،مجال بروز مییابد .در نگارة زیر (تصویر  )6کاه متعلاق
به یک شاهنامة مصور مربوط به قرن  68هجری قمری است و خان اول رست ،را باه نماایش
میگذارد ،این موصوع بهخوبی تصویر شدهاست .در این نگااره ،رسات ،در قسامت روشان
صحنه خفته است که نمادی از خودآگاهی است .این قسمت نگاره به رنگ آبی نشاان داده
شده که روشن و نشاندهندة ثبات و آرامش است (ر.ک لوشر ،)83 :6833 ،در حالی کاه
رخش در بخش تاریک تصویر که سمبل نیروهای ناخودآگاهی و اهریمنی است ،در حاال
مبارزه با شیر است .شیر با رنگ زرد ک،رنگ نشان داده شده کاه نمااد نااتوانی ،خساتگی،
غمزدگی و شهوات انسانی است (ر.ک همان .)38 :در مقابل ،رخش با رنگ روشن نشاان
داده شده که نماد نیروی پاک ،طراوت و زندگی است.
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تصویر  :3نگارة خان اول و نبرد رخش با شیر نسخة قرن  68ها.ق .کتابخانة مجلس (حسنی،
)638 :6839

2ـ .2تحلیل نمادشناسی خان دو
در خان دوم که مباارزه باا تشانگی و گرماسات ،مقاومات رسات ،باه آزماایش گذاشاته
میشود .در این خان ،تشنگی و گرما ،رست ،و رخش را از پای درمیآورد ،اما رست ،دسات
به نیایش خداوند برمیدارد و هیچ گاه او را از یاد نمیبرد« :وی همواره بر این اعتقاد اسات
که برای نیکی و در راه حق شمشیر میزند و این اعتقاد ،او را به پشتیبانی پروردگار مستظهر
میدارد .وی از جانب خدا خود را دارای مأموریتی برای دفاع از نیکای مایداناد» (اساالمی
ندوشن .)883 :6873 ،پس همواره از او یاد میکند و زور ،فر و هنر خود را از او مایداناد.
به همین دلیل است که ناگهان میشی فربه از جلوی او میگذرد:
«همانگااه یکاای ماایش نیکوساارین
بر آن غارم بار ،آفارین کارد چناد

بریماااود پاااایش تااااهمتن زمیاااان
که از چر گاردان مباادت گزناد»
(فردوسی.)683 :6868،

میشی که خداوند در این مرحله از سفر به عنوان راهنمایی برای رساندن رست ،به چشمه
آب میفرستد ،کهنالگوی پیک و نمادی «از لط ،و بخشش الهی و نیز ظهور محساوس و
رؤیتشدنی فرّة ایزدی است» (رستگار فساایی )16 :6833 ،کاه در برابار صابر بار تشانگی،
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توسل به خداوند و پیروزی در مرحلهای دشوار به رست ،داده مایشاود .باه هماین دلیال ،در
نگارة زیر (تصویر  )8به رنگ قهوهای ،زرشاکی و کِرِمای باه تصاویر کشایده شادهاسات و
نشان دهندة استواری و مقاومت است .قوچ ،حیوانی وابسته باه زایاش و بارورکنناده ،ساتبر،
فربه و مناسب قربانی در بسیاری از ادیان است (ر.ک مصطفوی )39 :6816 ،و به عنوان فرّ
و نمادی از لط ،الهی در داستان ذبح حضرت اساماعیل(ع) و نیاز در داساتان اردشایر نماود
یافتهاست .در نگارة زیر ،درخت خشک و بیبرگ و نیز رنگ کِرِم ،نشاندهندة بیابان است
و نقاش به متن اصلی خان دوم در شاهنامه وفاادار باودهاسات و باهخاوبی آن را باه نماایش
گذاشتهاست .در این نگاره ،رست ،با لباسی آراسته و به رنگ سبز و آبی ،رخش باا افساار و
زین به رنگ آبی و نیز چشمه به رنگ آبی به تصویر کشیده شده که «رنگ آبی و سبز نماد
آرامشبخشی و زندگیبخش است» (لوشر .)86 :6833 ،در واقع ،نقاش در تالش بودهاست
تا نشان دهد که رست ،پس از نیایش خداوند و رسیدن به چشامة آب ،دوبااره باه زنادگی و
آرامش رسیدهاست که متن اصلی داستان را در ذهن خواننده متبادر میکند.

تصویر  :2نگارة رست ،در خان دوم با رخش و میش (بهادری)888 :6871 ،

رست ،پس از رسیدن به چشمه و بعد از نیایش خداوند ،در آن تن میشوید ،چاون آب،
نماد «تطهیر و نوزایی است و جنبة حیاتبخشی دارد» (هال )669 :6868 ،و «وسیلة تزکیاه و
مرکز زندگی دوباره است چراکه آب ،فضیلتی تزکیهکننده و قدرتی رستگاریبخش دارد
و موجب باززایی میشود .به عالوه ،سمبلی از نیروهای ناخودآگاه و قادرت بادون شاکل،
روح و انگیزة پنهان و ناشناختة آن است» (شوالیه.)888 :6833 ،
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2ـ .3تحلیل نمادشناسی خان سو
در این خان ،رست ،با اژدهایی بزرگ مباارزه مایکناد اژدهاایی کاه انتظاار قهرماان را
میکشد تا با او نبردی جانانه داشته باشد .بعد از دو بار که اژدها از دید رست ،ناپدید میشود
و رست ،بر رخش خش ،میگیرد به سبب اینکه او را بیهوده از خواب بیدار مایکناد ،در باار
سوم ،با توجه به نیروی فره و لط ،ایزدی به رست ،،اژدها دیگر نمیتواند در زمین فارو رود
و از دیدگان رست ،پنهان بماند و اینجاست که نبرد آغاز میشود .رست ،نیروی فوق انساانی،
پیکر و جدهای غیرعادی دارد .وی به کمک رخش ،نیاروی یااریدهناده ،اژدهاا را از پاای
درمیآورد .اژدهاکشی یکی از دشواریهای آزمون قهرماان و از کهانالگوهاای مشاترک
بشری است یعنی:
«همان عملی است که در آغاز اساطیر هند و ایرانی انجاام شادهاسات .اینادرا،
خدای جنگاور و برکاتدهناده هنادی ،اژدهاایی باه ناام "ورتاره" را کاه آورنادة
خشکی است ،میکُشد .در پی این الگو ،نخساتین شااهان و پهلواناان آن را تکارار
میکنند .گرشاسب ،رست ،،اسفندیار و دیگر قهرمانان باید اژدهاکشای کنناد تاا در
ازلی قرار گیرند که مایة سعادت مردمان باشند» (واحددوست.)863 :6837 ،

اژدهایی که رست ،در این خان با آن روبهرو میشود ،صاحب چشمة خان پیشاین اسات.
پس خشکی و بیآبی که رست ،در خان دوم با آن روبهرو میشود ،امری مسلّ ،اسات زیارا
اژدها نماد خشکسالی و آب در تملک آن است .به همین دلیل است که رست ،بعد از کشتن
آن به آب دست مییابد و در آن تن میشوید و شکر خدا را به جای میآورد:
«تهماااتن از او در شاااگفتی بماناااد
به آب اندر آمد سار و تان بشسات

هماای پهلااوی نااام یااازدان بخوانااد
جهان جز به زور جهانباان نجسات»
(فردوسی.)638 :6868،

مضمون نگهبانی اژدهاا از آب و زنادگی در چشامههاا ،از بانمایاههاای فولکلوریاک/
عامیانة جهانی است که در بسیاری از اساطیر و افسانهها میتوان نشان آن را بازیافات .اژدهاا
به عنوان نماد شیطانی با مار همسان است که «با پوستاندازی ادواری خود ،تجدیاد حیاات
میکند .بنابراین ،نماد مرگ و تولد دوباره است .همچنین ،مار و درخت به ترتیب با ه ،نار
و ماده هستند و نماد حاصلخیزی زمین است» (هال68 :6868 ،ا .)66به همین دلیال ،رسات،
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در خان سوم در بیشهای در بیابانی خشک با اژدهایی پتیاره روبهرو مایشاود کاه در نگاارة
زیر (تصویر  ،)8دشت خشک و کوههای بیدرخت گویای این مطلب است .در این نگاره،
نقش رخش در کمک و یاری رساندن به رست ،،صربه زدن رست ،به سرِ اژدها و بریادن آن،
پوشش به شکل خالدار رست( ،پلنگینهپوش /ببر بیان) بهخوبی تصویر شدهاست و وفاادار باه
متن اصلی خان سوم شاهنامه است و داستان این خاان را باا تصاویر بارای خوانناده روایات
میکند .کالهخود رست ،و آسمان به رنگ آبی است که مظهر آرامش ،امید و زندگی است
(ر.ک لوشر .)83 :6833 ،در واقع ،نقاش با هماهنگی رنگ در تالش بودهاست تا امیاد باه
زندگی و پیروزی رست ،را در ذهن مخاطب تصویر کند .پیراهن رست ،به رنگ کِارِم اسات
که نمایانگر پایداری و ایستادگی در برابر اژدهای غولپیکر است .رخش به رناگ قهاوهای
که نماد پایداری است ،دیده می شود و قسمت پیشانی و سرِ او با رنگ سافید کشایده شاده
که نشاندهندة ذهنیت و درون پاک و معصوم اوست.

تصویر  :1نگارة رست ،و نبرد او با اژدها نسخة قرن  66ها .ق .کتابخانة ملّی ایران (حسنی:6839 ،
)633

نقش رخش به عنوان نیروی یاریدهنده در این خان نیز بسیار مه ،مینمایاد و رسات ،باا
یاری اوست که اژدها را شکست میدهد .از دیگر مفاهی ،نمادین در ایان خاان ،خاودداری
اژدها از گفتن نامش به رست ،است (ر.ک فردوسی.)686 :6868 ،
اژدها طفره میرود و از رست ،میخواهد که خود را معرفی کند و رست ،چنین مایکناد.
علت طفره رفتن اژدها از گفتن نام خویش را بایاد در تفکار اساطورهای جساتجو کارد کاه
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«خویشتنِ یک شخص با نام او همبستگی ناگسساتنی دارد و ازایان رو ،دانساتن ناام کسای،
برابر با تسلط یافتن بر اوست زیرا نام بخشی از دارایی شخص به شمار میآید که میتواناد
در فرد مقابل هراس ایجاد کند» (واحددوست .)818 :6837 ،اما رست ،نام خاود را بار زباان
میآورد تا در دل اژدها هراس بیافریند و وحدت و بیهمتایی خود را نشان دهد:
«چنااین داد پاسااخ کااه ماان رسااتم،

زِ دساااتان و از ساااام و از نیااارم»،
(فردوسی.)638 :6868،

در جریان فردیتیابی ،نبرد با اژدها دساتاوردی برجساته بارای قهرماان دارد چناانکاه
رست ،پس از شکست آن تن میشوید و به ستایش یزدان پااک مایپاردازد .در روانشناسای
یونگ که گارایش باه ساوی تمامیات و کماال دارد و یکای از اساسایتارین ویژگایهاای
ساختاری روان به شمار میرود ،رهایی از سویههای کودکانه به عناوان پایششارط تشاکل
خود و استقالل از دیگران اهمیتی ویژه دارد (ر.ک یونگ .)37 :6836 ،اژدهایی که رست،
در این خان ناگزیر به رویارویی و نبرد با آن میشاود ،در اصال نماادی از ایان پایششارط
است «و درگیر شدن باا وجهاة درونایشادة ارزشهاای پادر و ماادر و رهیادن از بنادهایی
کودکی است که بر بزرگ شادن و اساتقالل از دیگاران مایبنادد» (یااوری)688 :6873 ،
چراکه زال او را راهی سفر میکند و قهرمان در این سفر دشاوار اسات کاه از خاانواده بااز
شناخته میشود و به فردیت قهرمانی خود دست میی اباد .باه هماین دلیال اسات کاه عناوان
«تاجبخش» را از کیکاوس دریافت میکند .همچنین ،در نبارد باا اسافندیار ،رسات ،یکای از
افتخارات خود را گذر از هفت خان برمیشمارد که به نوعی در تکامل شخصایت قهرماانی
او نقش بسزایی داشتهاست.

2ـ .4تحلیل نمادشناسی خان چهار
رست ،نه تنها پهلوان رزم ،بلکه مرد بزم نیز هست و در این هنر ،سارآمد دیگاران اسات
زیرا یکی از ویژگیهای پهلاوان حماساه ،باادهنوشای و خاوراک بسایار اسات .وی در هار
فرصتی به بزم مینشیند و در می خوردن کسی نمیتواند با او برابری کند .به همین دلیل ،در
خان چهارم ،زن جادوگر برای به دام انداختن او بزمی آراسته است.
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چهارمین مرحله از آزمون رست ،،رویارویی با زن جادوگر است که نماد آنیماای منفای
به شمار می رود .در نمادشناسای ،عادد چهاار نمااد جنسایتی مادیناه اسات .در روانشناسای
یونگ:
«ناخودآگاه ،گذشته از تجربههای زیستی هر فارد ،باه الیاههاای ژرفتاری از
روان می رسد که بین هماة افاراد بشار مشاترک اسات .او نمادهاا را شاکل آشاکار
کهنالگوهای پنهان و رؤیای عمیق ،و آفارینشهاای ادبای و هناری را زمیناههاای
بازیابی و تجلی آنها میداند .وی دریافت که ناخودآگاه جمعی انسانهاا ،حااوی
مفاهی ،بسیار مه ،و مشترکی است که در صورت ناهوشیاری در خواب و اساطوره
بروز مییابند .از این رو ،اسطورهها بیانگر کهنالگوها هستند و باا رؤیاهاای انساان
نیز ارتباط دارند» (یونگ.)876 :6836 ،

یکی از این کهنالگوها ،آنیماست:
«آنیما (عنصر مادینه) تجس ،تمام گرایشهای روانی زنانه در روح مرد اسات و
میتواند جنبة مخرّب و منفی یا سازنده و مدبت داشته باشد و شاید باه هماین دلیال
است که نمادهای زنانه در دو نقش متضاد و با خویشکاریهای کامالً متعاارض در
اسطوره ظاهر شدهاست» (همان.)873 :

وجود زنان نمادین در آثاار ادبای و هناری و اساطوره از یاک ساو آفرینناده ،زایناده و
سازنده ،و از سوی دیگر ویرانگر ،کشنده و مخرّب است .یکی از جنبههای کاارکرد آنیماا
در روان ناخودآگاه جمعی ،یعنی اسطورههای بشری ،وجود زنانی است که با چهرهای پلید
و فریبنده ،مانند «زنان جادوگر ظاهر می شاوند کاه باا نیروهاای مرماوز (یاا ناخودآگااه) در
ارتباط هستند» (همان )876 :و توصیفاتی که از آنها ارائاه مایشاود ،باهخاوبی بیاانگر ایان
موصوع است:
«ندانست کو جاادوی ریمان اسات

نهفتاه برنااگ انادر اهااریمن اساات»
(فردوسی.)638 :6868،

این زنان نمود آنیمای منفی و مخربی هستند که ساعی در گمراهای یاک مارد دارناد و
عمدة تالش آنها ،برانگیختن حس و میل جنسی در قهرمان اسات .باه هماین دلیال ،تاالش
میکنند تا ذهن قهرمان را از راه بردن به ارزشهای عمیق درونی بازدارناد (ر.ک یوناگ،
.)837 :6877
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تصویر  :4نگارة رست ،و زن جادوگر (بهادری)883 :6871 ،

در نگارة فوق (تصویر  )3نقاش برای ملموس کردن صحنة اصلی خاان چهاارم ،عاالوه
بر ترسی ،بیشه ،آتش ،درخت شکوفهدار ،آالت رزمی و بزمی ،زن جادوگر را باهخاوبی باه
نمایش گذاشتهاست .در این نگاره ،رنگ ها غالبا ًا آبای تیاره و روشان اسات کاه دو معناای
متقابل دارد :یکی آرامش و امید ،و دیگری احساس سردی ،پوچی و بیهودگی که در بیشتر
نقاشیها در معنای اولیة آن استفاده میشود (ر.ک لوشر .)73 :6833 ،در این نگاره ،رناگ
آبی احاطهشده در اطراف زن جادوگر نشاندهندة زیبایی بیهوده و پاوچ اوسات کاه رسات،
تنها زیبایی ظاهری زن را میبیند و به همین دلیل ،زن جادوگر در پیش رست ،چهرهای زیباا
و فریبنده دارد:
«برِ رست ،آماد پُار از رناگ و باوی

بررسااید و بنشساات نزدیااک اوی»
(فردوسی.)638 :6868،

همچنین ،شکوفههای درخت به رنگ آرامشبخش صاورتی اسات کاه نمااد طاراوت،
سادگی و سرزندگی و نیز مناساب یاک بازم اسات و در رناگ آبای غالاب در نگااره گا،
شدهاست .آتش به رنگ قهوهای تیره به تصویر کشیده شده که این رنگ نشاندهندة هاوی
و هوس و امیال نفسانی انسان است (ر.ک لوشار .)76 :6833 ،زن جاادوگر از میاان آتاش
بیرون آمده که خود به همان رنگ تصویر شدهاست .اما آنچه سبب میشاود تاا رسات ،را از
شرّ جادو و اسیر شدن در دام او برهاناد ،بار زباان آوردن ناام خداوناد (= حمایات ایازدی)
است:
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تهمااتن ساابک چااون درو بنگریااد
پُرآژنگ و نیرنگ و بناد و گزناد»
(فردوسی.)636 :6868،

به همین دلیل ،الیاه هاای درونای ،صاورت جاادوگری و چهارة مخارب و ویرانگار زن
جادوگر در نگاره به خوبی تصویر شده کاه بیاانگر هماین موصاوع اسات .همچناین ،چهارة
اصلی زن جادوگر در نگاره ،فضایی تیره ،تاریک و مبه ،دارد و تصاویری کاه از آن ارائاه
می شود ،فضای یأس و ناامیدی است زیرا آنیما در جهان ناشناخته است و ارتباط باا آن باه
صورت دره ،و بره ،است .دلیل دیگر اینکه آنیماا باه لحاا طبیعات ،مرماوز ،ناشاناخته و
مربوط به عوال ،تاریکی است و به همین دلیل است که زمینه و فضای باالی تصویر ،تیاره و
دره ،است .همچنین ،دو چهره از زن جادوگر در نگارة فوق باه تصاویر کشایده شاده کاه
اولی نشاندهندة نقابی است که زن جادوگر به چهره زدهاست و دومی که به صورت دره،
تصویر شده ،نشاندهندة سایه یا قسامت پسات شخصایت زن جاادوگر اسات کاه «جنباهای
وحشیانه ،نامناسب و ناپسند دارد» (یونگ .)68 :6877 ،سایه ،نقطة مقابال نیکای اسات و باه
همین دلیل ،زن جادوگر در مقابل رست ،نمودار میشود.

2ـ .5تحلیل نمادشناسی خان پنجم
رست ،در مرحلة گذار در سه خان بعدی با دیوان روبهرو میشاود .باه موجاب شااهنامه،
دیااوان موجااوداتی پلیااد و اهریمناای هسااتند کااه مبااارزه بااا آنهااا نمااودی چشاامگیر دارد و
«سرچشمة آنان معموالً شمال اسات» (کارتیس .)88 :6868 ،حضاور ایان موجاود زشات و
پتیاره در آیینهای گذر ،حضوری قابل پیشبینی و ناگزیر است زیرا نمادی از آیاین گاذر
است .دیو معموالً نگهبان آب ،گن  ،موانع و مشکالتی است که فرد باید پشت سر نهد تا به
هدف خود دست یابد .به همین دلیل و با توجه به بینش اساطیری ،دیوان معموالً با جادو در
پیوندند .بنا بر همین ویژگی ،وقتی رست ،به اوالد نزدیک میشود ،او با نیروی جاادو هاوا را
تاریک میکند تا از چنگ رست ،بگریزد.
در خان پنج ،،رست ،ابتدا رخش را در دشتی رهاا مایکناد و خاود باه خاواب مایرود.
دشتبان اوالد بر رست ،خش ،میگیرد و رست ،دو گوش او را میکَنَد .دشتبان باه پایش اوالد
میرود و نبارد رسات ،و اوالد آغااز مایشاود .رسات ،اوالد را اسایر مایکناد و باه او وعادة
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حکومت مازندران را در ازای همکاری مایدهاد .اوالد مایپاذیرد و جایگااه دیاو سارید و
کیکاوس را به رست ،میگوید .شخصیت اوالد در این روایت از منظار اساطورهای ،یاادآور
کهنالگوی «نگهبان آستانه» است .نگهبان آستانه «در سطح عمیقتر روانی ،نمایندة اهاریمن
درون ،یعنی روان رنجوری ،زخ ،عاطفی ،صع ،و ...است که مانع تکامل و رشد میشاود»
(وگلر .)73 :6868 ،اوالد به عنوان نگهبان آستانه ،ابتدا در مقابل رست ،مقاومات مایکناد و
عالوه بر تاریکی هوا ،با او به تندی سخن میگویاد یعنای چهارهای خشامناک باه قهرماان
مینمایاند:
«عنااااان را بتابیااااد بااااا سرکشااااان

بدان سو کاه باود از تهماتن نشاان»
(فردوسی.)638 :6868،

اما اگر بهدرستی شناخته شود ،می توان بر او چیره شد و مغلوبش ساخت ،یاا حتّای او را
به پشتیبان تبدیل کرد .اما در ادامه ،با گذاشتن شارط ،او را اسایر کارده ،راهنماای خاود در
رسیدن به جایگاه دیو سرید میکند (تصاویر  .)9در ایان مرحلاه ،اوالد باه عناوان قاائ،مقاام
شخصیت شرور و یا مزدوری است که مانع دسترسی به مرکز فرماندهی رئیس میشاود .باه
همین دلیل ،رست ،با دادن وعدة پادشاهی ،او را از کنشگر صادقهرمان باه شخصایت مقابال
تبدیل می کند زیارا صادقهرمان اصالی (دیاو سارید) را بهتار و برجساتهتار نشاان مایدهاد.
همچنین ،راز پیروزی بر دیو سرید را چنین برای رست ،بازمیگویاد :عاادت دیاو سارید ایان
است که وقتی آفتاب پهن میشود ،به خواب میرود و به جز اندکی از نگهبانانش ،همگای
به خواب میروند .در نگارة زیر ،نقاش به متن اصلی خان پنج ،در شاهنامه وفادار بودهاست
و خواننده را بهخوبی درگیر روایت می کناد .در ایان نگااره ،هار رناگ بیاانگر مفهاومی از
روایت است :بند سفیدی که بر دساتان اوالد بساته شاده ،نشااندهنادة اساارت او و نیاروی
راهنمایی رست ،است .ببر بیان (لباس جنگی رست )،به رنگ قهوهای ،نمااد پایاداری (ر.ک
لوشر )69 :6833 ،و پیروز شدن رست ،بر اوالد است .رخش به رنگ قهوهای روشان و نمااد
استواری است .برگستوان (= پوشش جنگی رخش) به رنگ قرمز و نارنجی اسات کاه ایان
رنگها نشاندهندة شور و هیجان رخش برای رسیدن به دیو سرید برای نبرد با اوست .لباس
اوالد به رنگ آبی تیره است که بیاانگر یاأس ،ناامیادی و شکساتش در برابار رسات ،اسات.
پسزمینة این بخش از نگاره بهوصوح به رنگ سبز است که نماد زندگی ،حیات و آراماش
است (ر.ک همان )38 :و نشاندهندة دشتی است که رست ،در متن اصلی شااهنامه باا اوالد
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روبهرو میشود .پس وجود رنگ سبز ،بیانگر همخوانی تصویر با متن اصلی است و نقاش با
نشان دادن این رنگ ،سعی کرده است تاا پیاروزی رسات ،بار اوالد را باهخاوبی باه تصاویر
بکشاند.

تصویر  :1نگارة رست ،و اوالد دیو (بهادری)888 :6871 ،

2ـ .6تحلیل نمادشناسی خان ششم :نبرد با ارژنگ دیو
در خان شش ،،رست ،با کمک نیروی اسیرشده (= اوالد) ،بر ارژنگ دیو تسلط ماییاباد.
عالوه بر فرّه ،وجود ببر بیان (جامة آسیبناپذیر) او که نه در آتش میسوزد و نه در آب تر
میشود ،او را در چیرگی بر دشمنان یاری میکند (ر.ک فردوسی.)638 :6868 ،
ارژنگ دیو ،نگهبان آب است و رست ،برای گذر از آب باید آن را شکست دهاد .آب
نماد و رمز حیات است و آزمون گذر از آن ،نمادی از مرگ و تولد دوباره میباشد یعنای
مردن از صورتی کهنه و زندگی یافتن در صورتی تازه که در قالب گذر از دریا و رودخانه
جلوهگر میشود و انسانی که از این خاان مایگاذرد ،از مرحلاهای از زنادگی ماادّی پاا باه
مرحلهای از حیات معنوی میگذارد .در این آزمون و طی آن« ،منِ انسان در اعماق تاریک
صمیر ناخودآگاه جمعی ،ظهور مجدد یا تولد دوبارهای را در قالب بازگشتی کمالیافتاه باه
خودآگاهی از سر میگذراند» (یونگ .)63 :6836 ،گذر از رودها و دریاها و دسات یاافتن
به آنها یکی از مشکالت همیشگی انسانها بودهاست و «سبب پیدا شدن اسطورههایی چون
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خدایان دریاها و ایزدان توفاان و صااعقه ،پاری دریاایی و ...شادهاسات» (رساتگار فساایی،
 .)683 :6833در اساطیر ایرانی ،همة فرهمندان بهسادگی از آب مایگذرناد و گاذر از آب،
نمادی اساسی از حمایت یزدانی قهرمانان ایرانی است .در خاان ششا ،،رسات ،بارای نجاات
کیکاوس از بند دیو سرید ،از رودی میگذرد (ر.ک فردوسی .)638 :6868 ،در این خاان،
رست ،با وجود فرّ و ببر بیان ،ارژنگ دیو را شکست میدهاد و سارانجام ،باه خاان هفات ،راه
مییابد .در نگارة زیر (تصویر  ،)1نقاش بستهشدن اوالد به درخت را در پشت رسات ،،یعنای
دور از میدان مبارزه به تصویر کشیدهاست که گویای وفاداری تصویر به متن اصالی اسات.
عالوه بر کوهها که نشاان دهنادة گاذر رسات ،در مازنادران اسات ،دیاوان را موجاوداتی باا
شکلهای غیرانسانی ،عجیب و غریاب نشاان مای دهاد کاه رسات ،وقتای بار ارژناگ پیاروز
میشود ،بقیة دیوان میگریزند که در تصویر زیر بهخاوبی باه نماایش گذاشاته شادهاسات.
دیوان به رنگهای آبی تیره ،سفید و نارنجی تصویر شدهاند و دو دیو بزرگ به رنگ آبی،
بیانگر قدرت پوچ و بیثمر و نیز روحیة ناامیدی و یأسی است که آنها در برابر رست ،دچار
شدهاند .رنگ سفید به دو معناست :یکی نماد پاکی و معصومیت و دیگری ترکیبی از تماام
طی ،رنگهای سیاه ،قرمز ،آبی و زرد است (ر.ک لوشر .)37 :6833 ،در این نگاره ،دیاو
سفید نمایانگر آن است که او تمام پلیدیها ،زشتیها ،شهوتها و همة ویژگایهاای زشات
انسانی را دارد و کوهها به رنگ خاکستری و قهوهای هستند که نمااد اساتواری و اساتحکام
آنهاست (ر.ک همان.)79 :

ا
تصویر  :7نگارة نبرد رست ،با ارژنگ دیو نسخة قرن  66ها.ق ،.کتابخانة ملّی ایران (بهادری)881 :6871 ،
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2ـ .7تحلیل نمادشناسی خان هفتم :نبرد با دیو سپید
عدد هفت ،نماد «کمال و نمایانگر کلّ جهان در حال حرکت است .این عدد با عدد سه
(نماد آسمان) و چهار (نماد زمین و چهار جهت اصالی) در ارتبااط اسات .همچناین ،پایاان
یک دوره و آغاز دورة بعدی است» (شوالیه ،ج  .)973 :6833 ،9هفت مرحلة تغییر در سافر
قهرمان (= رست ،)،نشانگر تالشی برای رساندن حکومت به نظ ،مطلاق (گذشاته) و بااززایی
آغاز دوره ای جدید است که کیکاوس (= نماد حکومت و قدرت) با ایان هفات مرحلاه از
شرّ تیرگی سایه نجات مییابد.
در خان هفت ،،رست ،با دیو سرید مبارزه میکناد .ایان دیاو در مازنادران رئایس و مهتار
دیوان شاه مازندران است .فردوسی دیوها را موجودات شروری برمیشامارد کاه در مقابال
پروردگار ناسراسی کردهاند و آنها غالباً تجس ،اهریمن یا ابلیس توصای ،شادهاناد (ر.ک
کرتیس .)98 :6878 ،همچنین« ،پیشاینة آناان باه عناوان عاصایان شکساتیافتاه یاا خادایان
پیشآریایی است که به زمینهای از بدی منسوب میشاوند» (هیلناز .)613 :6868 ،باه هماین
دلیل ،در سراسر شااهنامه  ،موجاودات شار در قالاب دیاو و نیروهاای صادقهرمان در مقابال
پادشاهان و پهلواناان ایازدی ظااهر مای شاوند .برخاورد و نبارد باا دیاوان باه دوران پادشااه
اسطورهای کیومرث ،نخستین پادشاه سلسلة پیشدادی بازمیگردد.
رست ،پس از نبردی سهمگین ،دیو سرید را شکست میدهاد و جگرگااه او را مایدرد و
جگرش را بیرون میکشد (ر.ک فردوسی .)631 :6868 ،چکاندن خون جگر دیو سرید در
چشمان کیکاوس و سراهیانش را باید در اسطورة خون (کهنالگوی باززایی) تحلیال کارد.
خون در باورهای باستانی و اساطورهای ،نمااد «زنادگی ،بااروری و تجدیاد حیاات دانساته
ماایشااد و از همااین روی بااود کااه نوشاایدن آن یااا گذشااتن از روی آن را مایااة توانااایی
میپنداشتند» (هال .)838 :6868 ،همچنین ،نگهداری آن باعث مصاونیت در برابار حاوادث
است و چکاندن آن در چشمان شاه ایران به منظور خندی کردن شار و بادی و از باین باردن
جادو بودهاست:
«به چشمش چو اندر کشیدند خون

شد آن دیادة تیاره خورشایدگون»
(فردوسی.)631 :6868،

این عمل همانندیهای اعتقادی یا داستانی دیگاری نیاز دارد «ازجملاه آغشاتگی پیکار
برخی پهلوانان روایات هند و اروپایی به خون جانوران» (آیدنلو ،)76 :6866 ،قربانی کاردن
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اعراب جاهلی یکی از زیباروترین اسیران جنگی را در برابر بُت قبیلة خود و مالیدن خون او
بر سر و چهره برای استمرار پیروزی در نبرد ،نشان گذاشتن با خاون قرباانی جاانور (گااو و
گوسفند) بر پیشانی شخص یا بخشی از جایی که قربانی برای او صورت گرفتهاسات (بارای
مطالعة بیشتر ،ر.ک مصطفوی .)39 :6816 ،سرانجام ،رست ،کیکاوس را نجات میدهد و از
این آزمون سربلند بیرون میآید .در نگارة زیر (تصویر  ،)7نقاش بهخوبی تالش کردهاست
تا خواننده را با متن روایت به کمک تصاویر هماراه کناد .در ایان نگااره ،پادشااه باا لبااس
قهوهای که نماد قادرت ،اساتحکام و اساتواری اسات ،نشاان داده شادهاسات .همچناین ،از
قسمت سیاهی غار که نماد شر ،بدبختی و مرگ است ،نجات یافته ،به قسمت سرسابز و پُار
از درخت که با رنگ سبز نشان داده شده ،قرار گرفتهاست که این رنگ نشاندهندة حیاات
و زندگی دوباره به پادشاه است .دیو به رنگ سفید نشان داده شده که در تحلیال تصاویر 1
به آن اشاره شدهاست .بهعالوه ،در این نگاره ،وجود کوههاا نماادی از مازنادران باه شامار
میروند .غار که به رنگ سیاه نشان داده شده ،مسکن دیو سرید است و وجود لکة خاون باه
رنگ قرمز در پهلوی آن و نیز لباس جنگی رست =( ،ببر بیان) و دیگر سالحهای او بهزیبایی
به نماایش گذاشاته شاده اناد و رابطاة باین تصاویر و ماتن اصالی را بارای مخاطاب معناادار
کردهاست.

تصویر  :7نگارة نبرد رست ،با دیو سرید نسخة قرن  66ها.ق .کتابخانة ملّی ایران (حسنی)696 :6839 ،

هفتخانرستم/محمود آقاخانی بیژنی و ...
نگارههای 
بررسیوتحلیلنمادشناسی 

297

نتیجهگیری
تمام نگارههای هر هفت خان رست ،،عالوه بر توصای ،داساتان در قالاب تصاویر ،هماة
جنبههای نمادین آنها را نیز به نمایش گذاشتهاناد .در واقاع ،نقااش ایرانای داساتان را تنهاا
تصویرسازی نمیکند ،بلکه بنمایه ،جوهر و مفهوم داستان را تأویل و با روحای معناوی باه
تصویر میکشد تا با هنر خود ،همگان را از درک آن آگاه ساازد و باهخاوبی نمادهاا را باه
نمایش بگذارد .همچنین ،با ایجاد رابطه میان تصویر و روایت ،به متن اصلی وفادار بماند.
بر اساس نمادشناسی ،هر نگاره بهخوبی توانساتهاسات باا ماتن و فضاای داساتان ارتبااط
معناداری پیدا کند .در خان اول ،در حالی که رست ،در قسمت روشن صاحنه کاه نماادی از
خودآگاهی است ،خفته است ،رخاش در بخاش تاریاک تصاویر کاه سامبل ناخودآگااهی
است ،در حال مبارزه با شیر است .استفاده از دو رنگ سفید و سیاه بر نمادین بودن و ارتباط
عمیق و معنادار با متن اصلی حکایت میکند .در نگارة خاان دوم ،نقااش باا رناگآمیازی،
عالوه بر نشان دادن بیابان که باا درخات خشاک و رناگ روشان بارای شانهاا نشاان داده
میشود ،به میش فربه ،چشمة آب (= کهنالگوی باززایی) و نیایش رست ،نیز اشاره میکند.
در نگارة خان سوم ،دشت خشک و کوههای بیدرخت در پسِ اژدها ،گویای وجود بیاباان
در متن اصلی شاهنامه است .در این نگاره ،نقش رخش در کمک و یاری رساندن به رست،،
صربه زدن رست ،به سرِ اژدها و بریدن آن ،پوشش خالدار رست =( ،ببر بیان) بهخوبی تصویر
شدهاست و وفادار به متن اصالی خاان ساوم شااهنامه اسات .در نگاارة خاان چهاارم ،بارای
ملموس کردن صحنة اصلی متن شاهنامه ،عالوه بر ترسی ،بیشه ،آتش ،درخات شاکوفهدار،
آالت رزمی و بزمی ،زن جادوگر را در دو چهرة زیبا (کهنالگوی نقاب) و زشات و پتیااره
(کهنالگوی سایه) و الیههای درونی ،صورت جادوگری و نیز چهرة مخرب و ویرانگر زن
جادوگر در فضایی تیره ،تاریک و مبه ،بهخوبی تصویر شدهاسات .در نگاارة خاان پانج،،
پسزمینة آن بهوصوح به رنگ سبز است و نشاندهندة دشتی است که رست ،در متن اصالی
شاهنامه با اوالد (کهنالگوی نگهبان آستانه) روباهرو مایشاود و وجاود رناگ سابز بیاانگر
همخوانی تصویر با متن اصلی است .همچنین ،نقاش ،اسیری و نیاروی راهنماایی اوالد ،ببار
بیان ،برگستوان (= پوشش جنگی رخش) و دیگر سالحهای رست ،را به نمایش میگذارد و
خواننده را بهخوبی درگیر روایت میکند .در نگارة مربوط به خان شش ،،نقاش بساته شادن
اوالد به درخت را در پشت رست ،،یعنی دور از میدان مباارزه باه تصاویر کشایدهاسات کاه
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گویای وفاداری تصویر باه ماتن اصالی اسات .عاالوه بار کاوههاا ،دیاوان را موجاوداتی باا
شکلهای غیرانسانی نشان میدهد که با پیروزی رست ،بر ارژنگ ،بقیة دیوان میگریزند که
در تصویر بهخوبی نشان داده شدهاست .در نگارة خان هفت ،،غاار کاه باه رناگ سایاه ،دیاو
سرید به رنگ سفید و وجود لکة خون به رنگ قرمز در پهلوی آن (= کهنالگوی بااززایی)
آمده ،نشاندهندة پیروزی رست ،بر دیو سرید و دستیابی به داروی شافابخش اسات .در هماة
نگارهها نمادهای کهنالگوی موجود در داستان هفت خاان رسات ،از شااهنامه ،در تصااویر
ارائه شدهاند و رابطة بین تصویر و متن اصلی را برای مخاطب معنادار کردهاست.
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