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چکیده
کهن  که دارای قدرت تاثیرِی جهانی هستند، برخوردار از عناصر ساختاری مشترک و جهان شمولی تحت عنوان  داستان هایی 
کودکان اســطوره ای )رها شــده( پرداخته شده است.  که در آنها به مضامینی از جمله مضمون  الگوی ســفر قهرمان می باشــند 
که بارها و بارها مورد اســتفاده ِی هنرمندان  کتاب شــاهنامه فردوســی اســت. متنی جامع و سرچشــمه ای  مؤید این مطلب، 
گرفته اســت. بررســی موفقیت نگارگراِن این نگاره ها در بازنمایی مضمون فوق، هدف محوری  مختلف از جمله نگارگران قرار 
کودکان شــاهنامه انتخاب و  این پژوهش می باشــد. در همین راســتا مقاله ی حاضر، زال را به عنوان نمونه ی مورد مطالعه از 
کمپبل در نگاره ی »گفتار اندر داســتان ســام نریمان و زادن زال« از  عناصر ســاختاری داســتان زال را بر اســاس مراحل الگوی 
کالمِی  شــاهنامه طهماســبی، با اســتفاده از رویکرد بینامتنیت تطبیق می دهد. پژوهش با این روش، به رابطه ِی بین دو متِن 
که شــاهنامه طهماســبی، برخالف بسیاری  شــاهنامه و متِن تصویرِی )نگاره( می پردازد. فرض اساســی این مقاله بر آن اســت 
کید بر معانِی  از نســخه های تصویرِی شــاهنامه ها، با توجه به بافت فرهنگی مذهبی صفویه از عناصری نمادین و در جهت تا
کودکان اســطوره ای و همچنیــن اعتقاد مــردم دوره صفویه به  اســطوره ای باســتانی بهــره بــرده و موفق بــه بازنمایی مضمــون 

گشته است. متافیزیک و باورهای خرافی 
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مقدمه
که دارای شهرتی  شــاهنامه ی فردوسی، از مهم ترین متونی است 
جهانــی اســت، زیــرا برخــوردار از پربســامدترین مضامین در اســاطیر 
که در آن به »کودکان  کهن الگوی سفر قهرمان است  جهان از جمله 
کودکانی با تمایزاتی  اســطوره ای یا رها شــده«، پرداخته شده اســت. 
که برخوردار از دگردیســی هایی شــگفت  خــاص و پرورشــی نامتعارف 
گشــته و نهایتــًا بــه قهرمانانــی جنگجــو، پادشــاه و یــا قدیــس تبدیــل 
گــون از جمله  گونا گشــته اند. در واقــع ایــن اثــر ارزشــمند، بــه دالیــل 
که بارها بــه عنوان  برخــوردار بــودن از چنیــن مضامیــن مهمی اســت 
کار رفته است  گوِن هنری مانند نگارگری به  گونا منبع در زمینه های 
که در تایید این مطلب، کتاب شاهنامه ی طهماسبی، اثری از مکتب 
کباز،  تبریِز قرن دهم در میان نسخه های خطی ارزش زیادی دارد )پا
1379، ۸7(. اما آیا نگاره های این اثر نیز موفق در بازنمایی مضامین 
کودکان اسطوره ای بوده اند یا تنها  ارزشمند این اثر از جمله مضمون 
به مصورکردن صوری روایت بســنده شــده اســت؟ و از طرفی با توجه 
که معتقدند در شاهنامه ی  به نظر پژوهشگران در حوزه ی نگارگری 
طهماســبی، فرم و محتوی با چیره دســتی در هم تنیده شده است، 
گر مضامینشاهنامه ی فردوسی در این اثر بازنمایی شده باشند، با  ا
کدامین رویکردها و نظریه ها می توان از این  بازنمایی ها  اســتفاده از 

کرد؟ رمزگشایی 
در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش ها، مؤلفین ایــن نوشــتار، زال را به 
کودکان رهاشــده در شــاهنامه انتخاب و درصدد  عنــوان نمونــه ای از 
آننــد تــا عناصــِر ســاختارِی این داســتان را بــا عناصــر نــگاره ی »گفتار 
اندر داســتان ســام نریمان و زادن زال« از شــاهنامه ی طهماســبی با 
که حداقل  اســتفاده از رویکــرد بینامتنیت -رویکردی زبان شناســانه 
بــه رابطه ی بین دو متن می پردازد )نامور مطلق،1390، 11(- تطبیق 
دهنــد. زیرا بر اســاس نظریــه بینامتنیِت روالن بــارت )همان، 212(، 
کــه نــگاره بــه عنــوان متنــی  اولیــن فــرض در ایــن نوشــتار آن اســت 
کالمــی شــاهنامه و متن  تصویــری قلمــداد شــده، لــذا مــا بــا دو متن 

تصویــری نــگاره مواجهیــم و چــون طبــق ایــن نظریــه، »هیــچ متنــی 
مســتقل از دیگــر متــون نبــوده و هــر متــن بینامتنــی اســت برآمــده از 
که در متن های پســین نیز حضور خواهند داشت  متن های پیشــین 
)همــان(. لذا نگاره های ایرانی، چیزی جز نســبت بینامتنی تصویر با 
که  نوشتار نیستند« )احمدی، 13۸1، 226(. فرض دوم نیز آن است 
نگاره های شــاهنامه ی طهماســبی، متنی مســتقل نبوده و نشــان از 
پیوندهایی غیرقابل انکار با متِن بزرِگ شــاهنامه ی فردوسی و بافت 
فرهنگــی- مذهبــی دوره ی صفویه و خالقیت نگارگــر در بهره گیری او 
از عناصــری نمادیــن دارند. اما در این تطبیق چه چیزی می تواند به 

گرفته شود؟  عنوان میزانی جهت سنجش این بازنمود در نظر 
کــه مؤلفیــن ایــن مقالــه در حــد امکان  بــا توجــه بــه جســتجویی 
از  برخــی  مطالعاتــی  دســتاورد  می توانــد  میــزان  ایــن  داشــته اند، 
گوســتاو یونگ، نورتروپ فــرای و جوزف  کارل  پژوهشــگران از جملــه 
که  کمپبل )ووگلر، 13۸5، 36( و غیره در حوزه داستان نویســی باشــد 
کمپبل را برگزیده اند. زیرا  از این میان، مولفین، الگوی ســفر قهرمان 
که در  اواًل مجموعه عناصر ســاختاری مشترک و جهان شمولی است 
همه ی داســتان ها با قــدرت تاثیرجهانی باال، از جمله داســتان های 
کتابی  اســاطیری وجود دارد )همان، 16( و  شــاهنامهی فردوســی نیز 
اســاطیری اســت، ثانیــًا الگویــی انعطاف پذیر اســت )ووگلــر، 13۸7، 
گــون، قابلیت  گونا 36(، یعنــی مراحــل آن بــا توجــه به فرهنگ هــای 
کمپبل، هزار چهره  حــذف، تکرار و جابه جایی داشــته و لذا قهرمــان 

گرفته است )همان(.  نام 
 این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و دستیابی به اطالعات به 
روش اســتقرای علمی است؛ یعنی رســیدن به نتایج بر اساس تحلیل 
کتابخانه ای و  گردآوری اطالعات از طریق اسناد و منابع  موارد جزئی و 
اینترنتی و تجزیه و تحلیل اطالعات، از طریق تطبیق عناصر ساختارِی 
کمپبــل با عناصر  داســتان زال بــر اســاس مراحــل الگوی ســفر قهرمان 

موجود در نگاره و بر اساس نظریه بینامتنیت خواهد بود. 

پیشینه تحقیق

 پژوهش های بســیاری بر روی نگاره های شاهنامه ی طهماسبی 
به لحاظ بصری و فرمی صورت پذیرفته و در بسیاری از موارد، روایتی 
که بســیاری از  تاریخــی از هنرمنــدان بــه نــام آن داشــته اند. در حالی 
ایــن نگاره ها، متِن پژوهشــی بســیار خوبی جهت اســتخراج معانی و 
که ارتباط بینامتنی بــا نمونه ی مکتوب آن یعنی  مضامینی هســتند 
شاهنامه ی فردوسی و همچنین متون مکتوِب هم زمان با آن یعنی 
ســفرنامه ها دارنــد، در صورتیکه پژوهشــی از این نظر بــر روی آنان به 
که نگاره ی مورد نظــر در این پژوهش،  نــدرت صورت پذیرفته اســت 

یکی از این موارد است. 

چارچوب  پژوهش

کریســتوا. بــه   بینامتنیــت1، اصطالحــی اســت برســاخته ی یولیــا 
اعتقــاد او، همــه متــون ادبــی - اقتبــاس، تغییر خصوصیــات فرمی و 
معنایی و تلمیح- با هم ارتباط متقابل دارند. به اعتقاد او، هر متنی، 
تالقــی گاه متون بی شــمار دیگر اســت و صرفًا در ارتبــاط با متون دیگر 
که مفهوم متن  وجــود دارد )ایبرمــز، 13۸3، 447(. اما نظریه پردازی 
گســترش داده و در ایــن پژوهش، نظــرات او حایز  را بــه حــوزه ی هنر 
اهمیت اســت، روالن بارت نظریه پرداز فرانســوی است. از نظر او، هر 
گشــته و خود نیز نقاشی، موسیقی،  شــکِل بیانی می تواند متن تلقی 
تئاتــر، ســینما و غیــره را به عنوان متن، مورد بررســی قرار داده اســت 
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تحلیل بازنمود زال، کودک اسطوره ای)رها شده( در نگاره ی " گفتار اندر داستان 
سام نریمان و زادن زال" از شاهنامه طهماسبی با استفاده از رویکرد بینامتنیت

)روالن بارت به نقل از نامور مطلق، 1390، 212(.
که شامل: 1- مرگ  بارت دارای دو نظریه مهم در این حوزه اســت 
مؤلف و 2- بینامتنیت خوانشی است. او در مرگ مؤلف، بین متن و 
اثر تمایز قائل شــده، اثر را دارای یک معنای واحد و پنهان، و متن را 
لت پردازی  دارای معانی متکثر دانسته و علت تکثر معنا در متن را، دال
مخاطــب در پــی خوانــش متن دانســته اســت )همــان، 1۸9-1۸7(. 
وی در نظریــه ی بینامتنیــِت خوانشــی خــود، بــه مؤلــف و چگونگــی 
که به  که این خواننده است  کاری نداشــته و معتقد اســت  تکوین اثر 
معانــِی بالقــوه ِی نهفته در متن، فعلیت می بخشــد )همــان، 35۸(.
بــا این توضیحات مخاطب در مواجهه با یک نگاره از شــاهنامه ی 
طهماســبی بــا تداخل چندین متن رو بــه رو خواهد بــود.  یکی از این 
متن ها خود نگاره به عنوان یک متن تصویری است. متن دیگر، متن 
که  شــاهنامه ی طهماســبی و یا به عبارتی بافت دوره ی صفویه اســت 
خود در درون متنی بزرگ تر یعنی  شاهنامهی فردوسی قرار دارد و این 
که  به معنای برخوردار بودن این متن تصویری، از چندین الیه است 
صریح ترین نشانه ی آن می تواند حضور عناصر تصویری در کنار عناصر 

نوشتاری درآن باشد )حسنوند، سجودی و خیری، 13۸4، 9۸(. 
بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات، در ایــن پژوهــش، مســیر خوانــش 
کــه متــِن تصویری مقــدم بــر متِن  ایــن نــگاره بــه ایــن صــورت اســت 
گشــته و بــا توجه به نشــانه های  کالمــِی داســتان در شــاهنامه فــرض 
گرفته ســپس به بررســی  صریــح موجود در آن، خوانش اولیه صورت 
کــه در حال  نشــانه های موجــود در عناصر نوشــتاری پرداخته شــده 
کالمِی داســتان می باشــند و بعــد عناصر  ارجــاع بــرون متنی بــه متِن 
گشــته و  کمپبل مرتب  ســاختاری داســتان بر اســاس مراحل الگــوی 
نقاط مشــترک یافته شــده با نشــانه های متِن تصویری تطبیق داده 
می شــود. جهــت بررســی چگونگــی ایــن بازنمــود، تحلیــل بــا یافتــن 
تقابل هــای قطبــی2 و رابطــه ی بیــن آنهــا3 و تشــخیص قطــب غالــب 
شــروع شــده اســت. نشــانه های نمایه ای4 و شــمایلی5 را شناســایی 
کالن و ثابــت تابلــو دســت یافته و ســاختمان  کــرده، بــه نشــانه های 
لت های  پیچیــده ی تصویر ســاده می شــود تا خوانــش معناها یــا دال
نمادیــن7  نشــانه های  بن مایه هــای  ســپس  گــردد.  میســر  صریــح6 
لت های  بررســی و در محورهای همنشینی۸و جانشینی9 خوانش دال
ضمنی10یــا خوانــش ثانــوی در الیه هــای عمیق تــر صــورت می پذیرد. 

کــه در انتهــای ایــن مســیر، خوانشــی معناپذیرتــر از  فــرض آن اســت 
مضامیــن نهفتــه در متــن تصویری از جمله اســطوره ای بودن زال به 
کودک رها شده در شاهنامه بر اساس انطباق نشانه های  عنوان یک 

کمپبل به دست خواهد آمد.  آن با مراحل الگوی 

کمپبل تحلیل الگوی 

جوزف کمپبل )19۸7-1904 م( از جمله برجسته ترین پژوهشگران 
که تألیفاتــش، تأثیری غیرقابــل انکار بر  اسطوره شــناس معاصــر اســت 
کتاب »قهرمان  خلق آثار هنری و ادبی داشــته است. از مهم ترین آنها 
کــه در آن بــه الگوی ســفر قهرمــان پرداخته شــده  هــزار چهــره« اســت 
اســت.کمپل با دیدی روان شناســانه، معتقد به اســتحاله قهرمان در 
این سفراســت )ووگلر، 13۸7، 37-  36(. وی در شــرح آن می نویســد: 
» قهرمــان از زندگــی روزمــره دســت می کشــد و ســفری مخاطره آمیــز 
را بــه حیطــه ی  شــگفتی های ماوراءالطبیعــه آغــاز می کنــد. بــا نیــروی 
شگفت انگیز در آنجا روبه رو می شود و به پیروزی قطعی دست می یابد. 
هنگام بازگشــت از این ســفر پر رمز و راز، نیروی آن را داردکه به یارانش 
برکت و فضل نازل کند« )همان ، 40(. همه قهرمانان ممکن است تمام 
کنند. کنش  مراحل این الگو را سپری نکرده و یا با ترتیب متفاوت طی 
این قهرمانان می تواند با توجه به شرایط فرهنگی و زمانِی محیِط خود 
متفاوت باشــد پس با توجه به بایســته های یک داستان، مراحل این 
الگــو قابلیت جابجایی، تکــرار یا حذف دارند )همــان، 36()جدول 1(. 

کودکان اسطوره ای)رها شده(  تحلیل مضمون 
کمپبل در الگوی 

کاوش در ســیر زندگِی بســیاری از قهرمانان در داســتان ها اعم   از 
از اســطوره ها، قصه های پریان، فیلم ها و غیره، درمی یابیم بســیاری 
که به دالیلی از قبیل نقص عضو، جنسیت،  کودکانی هستند  از آنان 
عدم زیبایی و یا پیش بینِی مخاطره انگیز بودن، توسط والدین شان 
کــه اغلب از پادشــاهان، بزرگان یا ســران حکومــت بوده اند، از جامعه 
کثریــت  یــا خانــواده تبعیــد شــده اند )کمپبــل، 13۸7، 325(. یعنــی ا
کودکی  که ســفر معجزه آســایی را از دوران  کودکانی رها شــده اند  آنان 

گشتمرحله ی دوم: عبور یا تشرفمرحله ی اول: جدایی یا رها شدگی مرحله ی سوم: باز

امتناع از بازگشتجاده آزمون هادنیای روزمره

فرار جادوییمالقات با الهه یا خدابانودعوت به ماجرا

جزن افسونگررد دعوت دست نجات از خار

عبور از  آستانه یا بازگشت به دنیای عادیآشتی با پدرکمک فوق طبیعی

سرور دو جهانتقدس یافتنعبور از نخستین آستانه

دستیابی به آزادی یا برکت نهاییپاداششکم نهنگ

کمک فوق طبیعی

کمپبل. جدول1- مراحل الگوی سفر قهرمان 

ماخذ: )ووگلر، 1387، 37(
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کودکِی شــگفتی برخوردار بوده اند،  کرده و از  یا از همان بدو تولد آغاز 
ولــی نــه آنچنانکــه انتظــار می رفــت، با وجــود زندگــِی تنها در شــرایط 
ســخت و دور از جامعــه، داراِی صفــاِت اخالص در اعتقــاد، پهلوانی، 
گردیده اند )حمیدیان، 1372، 310(.  شــجاعت، خودســاختگی و ... 
گرفته بــود را به  کــه تقدیر برای آنــان در نظر  عــالوه بــر آن، وظیفــه ای 
بهترین شــکل ممکن انجام داده و نهایتًا توانســته اند بعد از به پایان 
رســاندن سفرشــان و طی مراحلی سخت، تبدیل به قهرمانانی بزرگ 
گشــته و  در نقــش جنگجــو، عاشــق، ناجــی جهــان، قدیــس و غیــره 
کودکان  گیرند. از جمله ی این  کودکانی اســطوره ای )رهاشــده( لقب 

کرد. در شاهنامه، می توان به زال اشاره 

داســتان زال در شاهنامه و تطبیق آن با الگوی 
کمپبل 

فردوســی در داستان زال در ســاختاری منسجم، به تولد شگفت 
او، ســفر معجزه آســایش، تبدیــل شــدنش بــه فرمانروایــی پهلــوان، 

ح چگونگی ازدواج زال و مشــاور و راهنمایی خردورز  همچنین به شــر
گشــتنش بــرای شــاهان ایــران پرداختــه و او را در شــمار بی مــرگان و 
کــه از مرگش در شــاهنامه  جاودانــان حماســه قــرار داده اســت. چــرا 
نشــانی نیســت )یاحقــی و براتــی، 13۸6، 6( و عناصر ســاختاری این 
کمپبل در جــدول 2، مورد  کامل بــا مراحل الگــوی  داســتان بــه طور 

تطبیق قرار داده شده است. 

کمپبل  تطبیق نگاره های داستان زال با الگوی 

نگاره هــای داســتان زال، از جملــه نگاره هــای محبــوب و رایج در 
ســنت مکتوب ایران به حســاب می آیند. مؤید ایــن مطلب می تواند 
کــه هر یک،  دانــش مــا از موجودیــت حداقل شــانزده نگاره ای باشــد 
کالمــِی ایــن داســتان، در  در حــال روایــت تصویــرِی بخشــی از متــن 
که قطعًا از این حیث حائز اهمیت اند.  شــاهنامه ی طهماســبیاند11 
امــا در بین این نگاره های رؤیت شــده توســط مؤلفین این پژوهش، 
که در راســتای  نــگاره ی مــورد نظــر )تصویــر1(، تنهــا نمونــه ای اســت 

کمپبل عناصر ساختاری داستان زالمراحل الگوی سفر قهرمان 

شرحی از داستان قبل از تولد زالدنیای روزمره

فرزند سام نریمان فرمانده سپاه ایرانفرزند بزرگان یا پادشاهان

برخوردار بودن از مو و ابروانی سپیدتمایزی خاص

اهریمنی پنداشته شدن توسط همگاندعوت به ماجرا

تصمیم سام مبنی بر از بین بردن زالجدایی از خانواده و اجتماع

کوه البرزعبور از نخستین آستانه حضور زال در دامنه ی 

کوه البرزشکم نهنگ

غ به زالکمک فوق طبیعی لطف خداوند درغالب ترحم سیمر

غمالقات با مرشد مالقات با سیمر

کهن الگوی مرشد کارکردهای  گشتن از  زنده ماندن،آموزش و پرورش، دریافت انگیزهبرخوردار 

ج کاروانیان جهت بازگرداندن زالدست نجات از خار آمدن سام و 

امتناع زال از بازگشت نزد سام و جامعه ی انسانیامتناع از بازگشت

آشتی با پدرآشتی با پدر

غلبهی زال بر ترس از بازگشتعبور از آستانه،یا بازگشت به دنیای عادی

مالقات زال با رودابهمالقات با االهه یا خدا بانو

عدم اهریمنی پنداشته شدن زال و پذیرفته شدنش در جامعه، ابراز عالقه ی رودابه به زال، پذیرفته شدن این عشق از تقدس یافتن
طرف باالترین نهادهای اجتماعی

آزمون موبدان از زال به دستور منوچهرشاهجاده ی آزمون ها

برخورداری زال از خردی ناب، پیروزی زال در آزمون موبدان و ازدواج با رودابه، تبدیل شدن زال به فرمانروایی مشاور و پاداش یا برکت نهایی
راهنمایی خردورز

برخورداری زال از عمری جاودانهسرور دو جهان

کمپبل با عناصر ساختاری داستان زال. جدول2-تطبیق الگوی 
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بارورکــردن مضمــون مــورد نظــر، بیشــتر تــن بــه تحلیــل و اســتخراج 
معانــی می دهــد؛ زیــرا برخــوردار از نشــانه های رهاشــدگی زال و علت 
که بازنمایی مهمی در راستای رمزگشایی از سایر  این رهاشدن بوده 
نگاره ها به حساب می آید. در عین حال، چهار نگاره ی دیگر نیز وجود 
که در قیاس با ســایر نگاره ها، بیشــتر در راســتای این پژوهش  دارند 
غ و زال« از آن  کاروانیان زال را« و »سیمر که نگاره ی »دیدن  هستند 
جمله اند12. با استفاده از سه نظام تصویری تقابل های قطبی، شکل 
باختگی و نظام اساطیری، و با توجه به قوانین نگارگری عصر صفوی 
همچون شکســت تصویر و اســتفاده از ســبک نقاشــی واق13 و عناصر 
نشــانه ای و نمادین بســیار دیگر، نــه تنها موفق بــه بازنمایی مراحل 
کمپبل و زیرمجموعه های  اصلی )جدایی، تشــرف، بازگشت( الگوی 
مرشــد14 یــا  اســتاد  الگــوی  کهــن  مضمــون  بلکــه  گشــته اند،   آنــان 
کرده انــد و در نــگاره ی »گفتــار انــدر  کارکردهــای آن را نیــز بازنمایــی  و 
کار رودابه«، با استفاده از نظام تصویری،  رای زدن زال با موبدان در 
تقابل هــای قطبی و با ارجاع برون متنی به بافت سیاســی، مذهبی، 
اجتماعــی عصــر صفویــه و غیــره، موفــق بــه بازنمایی پذیرفته شــدن 
گشــته و  زال در جامعــه و دگردیســی او بــه پهلوانــی مشــاور و خــردورز 
کابل برای ســور رودابه«،  در نــگاره ی »گفتــار اندر رفتن زال و ســام به 
گرفتــن  بــا اســتفاده از نظــام تصویــری تقابل هــای قطبــی و بــا بهــره 
از رابطــه ای بینامتنــی بــا متونــی از جملــه بافــت دوران فردوســی و 
دیــوان حافــظ و بســیاری از نشــانه های ضمنــی و تصویــری دیگــر، 
موفــق بــه بازنمایــی نظــام مادرســاالری، عــدم اهریمنی بــودن زال، 
پذیرفته شــدنش توســط افراد جامعــه، دریافت پــاداش زال در غالب 
 مالقات با خدابانو و ازدواج با او مطابق با الگوی کمپبل گشته است15.

تحلیل نگاره »گفتار اندر داســتان ســام نریمان 
و زادن زال«

نشــانه اِی  عناصــر  دارای  کالن  نــگاه  در  )تصویــر1(،  نــگاره  ایــن 
1-نوشتاری 2- تصویری می باشد. 

بررسی عناصر نشانه ای نوشتاری
 نشــانه های نوشــتاری این نگاره، ابیاتی از  شــاهنامهی فردوســی 
که  کــه در قســمت بــاال و پاییــن قــاب ایــن نــگاره قــرار دارند  هســتند 
کودکــی در هیاتی  بــه واســطه ی وجود نام ســام نریمان و زاده شــدن 
کالمی شــاهنامه مبنی بر آن دارند  شــگفت، ارجاع مســتقیم به متن 
که سام از فرماندهان سپاه ایران، پس از مدت های مدید از همسری 
در شبستانش صاحب پسری با چهره ای عجیب و نامتعارف یعنی با 
گشــته اســت اما چون باور و ســنت  مو و ابروانی ســپید16 به نام زال17 
کاهنــان و جادوگرانــی شــکل  جامعــه ی آن دوران بــا توجــه بــه نظــر 
که تولد چنین فرزندی را شوم شمرده، آن را  به چشم یک  می گرفته 
نقــص دیــده و با مســائل مرتبط با دیو و اهریمن پیونــد داده1۸و آن را 
کودک می انگاشتند،  گوار برای تبار و خاندان آن  نشانه ی پیامدی نا
کــه چنیــن  کســی توانایــی آن را نداشــت  لــذا در زمــان تولــد زال نیــز، 
کنــد19. تا اینکــه بعد از یــک هفته  خبــر شــومی را بــرای پــدرش  بازگــو 

گوش ســام رســانیده  پنهــان کاری، خبــر توســط دایــه ای توانمنــد به 
می شــود و ســام بــا وجود آنکه امید داشــت تــا ســنت پهلوانی اش به 
پســرش برســد، امــا بر اســاس نظرکاهنان، داشــتن چنیــن فرزندی را 
ننگ دانسته و دستور می دهد تا فرزندش را به قصد از بین رفتن، در 

کوه رها سازند. دامنه ی البرز 
که عناصر نوشــتاری، ارجاع به  گفت  بــا این توضیحــات، می توان 
کودک اســطوره ای دارند و آن،  مهم ترین نشــانه ی زال به عنوان یک 
ج  گر متِن مســتخر رهاشــدگی زال در پــی نقــص عضوش اســت. لــذا ا
کمک از اشــارات درون متنی و برون متنــِی خود، بتواند  از تصویــر بــا 
کمپبل  کودک را مطابق با مراحــل الگوی  اســتحاله و دگردیســی ایــن 
یعنی)عزیمت، تشــرف، و بازگشــت( نشــان دهد، پــس می توان تلقی 
که موظف به بازنمایی آن  که این نگاره، در حوزه ای فراتر از آنچه  کرد 

کارکردی موفق داشته است. بوده، 

بررسی عناصر نشانه ای تصویری
کنشــگران انســانی، عناصر طبیعت و معماری  این عناصر شــامل 
کار رفته در آن است.  هستند و تقابل های قطبی، نظام نشانه ای به 
که  از جمله روش های خوانش تصویر، یافتن قطب های اصلی است 
تصویر بر مبنای تعامل و تقابل آنها بنا شــده اســت )عباســی، 13۸5، 
که در حال  15۸(. در ایــن نــگاره، مــا دو قطب بــاال و پایین20را داریــم 
که زال متولد شده  بازنمایی دنیای عادی و روزمره ی زمانی هستند 

تصویر 1- منســوب به میرمصور و قاســم علی،گفتار اندر داستان سام نریمان و زادن زال، قرن 
دهم هجری قمری، مکتب تبریز صفوی، محل نگهداری: موزه هنرهای معاصر تهران.

ماخذ: )رجبی، 1392، 107(

تحلیل بازنمود زال، کودک اسطوره ای)رها شده( در نگاره ی " گفتار اندر داستان 
سام نریمان و زادن زال" از شاهنامه طهماسبی با استفاده از رویکرد بینامتنیت
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اســت؛ امــا با توجه به نظــر نامورمطلق در باب اهمیــت زمان و مکان 
کنشــگران در روایــت یــک داســتان )1390، 336(، ایــن دو قطــب  و 
بــه لحــاظ ایــن عناصر مهــم با یکدیگــر هم جهت نیســتند، بــه دلیل 
اینکــه قطــب باال زمانی قبل تر از قطب پاییــن را در اندرونِی عمارت و 
کنشــگراِن زن روایت می کند. ولی قطب پایین، مکان بیرونِی  توســط 
کنشگراِن مرد، در زمانی متاخرتر، حکایت می کند. عمارت را توســط 
کــردن ارتبــاط بیــن دو قطــب، دومیــن مرحلــه ی تحلیــل  پیــدا 
کــه در اینجــا از نــوع تناقــض اســت  می باشــد )عباســی، 13۸5، 159( 
که  و مهم تریــن نشــانه ی آن، دیــوار موجــود در میانــه ی تابلــو اســت 
کرده اســت. وســعت بیشتر باال،  آن را به نســبت ســه به یک تقســیم 
کــه در آن، در حال  کنشــی دارد  کنشــگران و  لــت بــر مهم تــر بودن  دال
وقوع است. بعد از این تحلیل ابتدایی از متن، مقابله ی بین فضای 
بیرونــی عمــارت بــا فضــای اندرونــی، مقابله ی مــردان و زنــان، حس 
اضطــراب و ترس، حس شــگفت زدگی، حیــرت و انتظار، می توانند به 

گیرند. عنوان خوانش ثانوی مورد تحلیل قرار 

بررسی قطب باال
 ایــن فضــا، بــه دلیــل داشــتن یــک اتــاق شــاه نشــین،21یک اتاق 
کوچک تــر و یــک راهــروی طویل22بــه مــوازات آنهــا، ارجــاع  معمولــی 
بــا  کــه  دارد  صفویــه  خانه هــای  اندرونــی  معمــاری  بــه  برون متنــی 
عنصرهایــی هماننــد یــک دیــوار بلنــد و طوالنــی، از فضــای بیــرون 

عمارت پوشیده و جدا می مانده است. 
کــودِک در  گــرد یک زن نشســته و یک  در قطــب بــاال، جمعــی زن 
رختخواب و زنانی در حال آمد و شد و برخی در حال حمل ظروفی23 
هســتند. مثــاًل چهارمیــن زن یک ابریــق،24 نفر پنجم و بیســت و یکم 
یک مشربه25یا گالب پاش،26ششمین زن یک بخوردان،27نهمین زن 
یک صندوقچه و در دســتان یازدهمین زن، یک ســینی ســیب و انار 
کاســه ای در دار است  و پرتقال و در دســتان نوزدهمین زن، احتمااًل 
گیرد. این  که قرار است محتویات آن مورد استفاده ی مادر نوزاد قرار 
ح  که شر که در هم نشینی با نشانه هایی  ظروف نشانه هایی هستند 
داده خواهد شــد، ارجاع برون متنی به فرهنگ پرستاری در دوره ی 

صفویه از زِن زائو و تولد نوزاد دارند.
نوزاد قنداقه پیچ، با نشــانه ی نمایه اِی مو و ابروان ســپید، طبق 
که در دوران صفویه رســم  بوده نوزاد را چه پســر و  نظــر هنــری ماســه 
کباز، 1392، ۸3 (، در اینجا دال  چــه دختر قنداقه پیچ می کردنــد ) پا
که تازه متولد شــده و چهره ِی  که او زاِل پیر ســری اســت  بر آن اســت 
که وارد داستان شده  کمپبل، پیکی است  نامتعارفش، طبق الگوی 
کودکی اسطوره ای، دعوت به ماجرایی بزرگ یعنی  تا  زال را در نقش 
کاماًل در مقابل اتاِق نشــیمِن شــاه، جایی  کنــد. از طرفــی  رهاشــدگی 
گشــته اســت.گویی نقاش  گرد  کــه نــوزاد حضور دارد، دیــواِر عمارت، 
عامدانه با اســتفاده از سیســتم مرکزی و دایره، بر محوریت صحنه ی 
اصلی – تولد زال- با ایجاد یک تورفتگی افزوده است. مضافًا آنکه زال 
و مادرش به دلیل قرارگیری در مرکز اتاق شاه نشــین در میان جمعی 
گشــته اند.  از زنــان )هفــت زن(، بــه نشــانه ی اهمیــت آنهــا متمایزتــر 
امــا طبــق نظــر هانری رنــه دالمانــی، در زمــان صفوی بایــد هفت زن 

بــه شــکل دایره نشســته و نوزاد را دســت بــه دســت می چرخاندند تا 
زائــو را از خطِر نیروهای شــیطانی و اجنه حفــظ نمایند )همان، ۸0 (؛ 
کــه می تواند ارجاعــی برون متنی به خرافاِت رایــج در عهد صفوی در 

کودک داشته باشد.  خصوِص تولِد 
که در  کــه در حال ســپردن نــوزاد به آغــوش زنی اســت  ندیمــه ای 
که  بســتر اســتراحت اســت، بدنــش زاویــه ای متمایــل به زمیــن دارد 
یــا زن  و  نــوزاد  زاِل  بــه  او  بــر ادای احتــرام و خضــوع  نشــانه ای دال 
نشســته در بســتر اســت. همچنین در بستِر اســتراحت بودن این زن 
که این زن، مادر  کنــار پیکــره ی زاِل نوزاد، نشــانه هایی دال برآنند  در 
که تاجی به نشــانه ی نمادیــن برتری  زال اســت و او تنهــا زنــی اســت 
گشــته  که باعث تمایز بیشــتر او از ســایر زنان  و علــّو مقــام بر ســر دارد 
که مادر  لت بر آن دارد  است.2۸هم نشــینی نشانه های برشــمرده، دال
زال، زائوِی در بســتر اســتراحت بعد از زایمان اســت. مادر زال به زنی 
کــه ایــن تکیــه دادن می توانــد نشــانه ای نمایه ای  مســن تکیــه داده 
دال بــر نزدیکــی بیشــتر زن مســن به آنها بــوده و همچنین نشــانه ای 
نمایه ای دال بر ناتوانی و تحلیل قوای بدنی زائو باشد. اما دال بر آن 
کودکش  که مادر نیز از دیدن چهــره ی نامتعارف  هــم می تواند باشــد 
کســی  یارای نشســتن نداشــته و می بایســت برای تحمل این رنج به 

که از او توانمندتر و مسن تر باشد. کند  تکیه 
مســن تر بــودن ایــن زن بــه لحاظ چهــره، نشانه ایســت نمــادی و 
کاردانی و تجربه بیشتر او. همچنین با توجه به نظر  نمایه ای دلیل بر 
گر او  دالمانی، در عهد صفویه، تا سه روز به زائو آب نمی دادند و حتی ا
از تشنگی می مرد، او را از قدیسان می پنداشتند )همان، 7۸(. در این 
نگاره نیز، زن مســن هم تکیه گاه زائو اســت و هم در حال پاسخ دادن 
که پشــتش نشســته اســت. اینگونه به  بــه زن جوان تــر از خود اســت 
گالب پاشی را  که زن جوان تر با دســت راست، مشربه یا  نظر می رســد 
کردن و یا درخواســِت  که می تواند تعارف  بــه این زن نشــان می دهــد 
گردد. یعنی نشانه ای  اجازه برای دادن محتویاِت آن به زن زائو تلقی 
نمایــه ای دال بــر آنکــه زن جــوان می بایســت از زن مســن تر مشــورت 
که به  که این دســت چپ زن جوان اســت  بگیــرد و نــه برعکــس. چرا 
که با توجه به  نشــانه ی صدا زدن بر روی شــانه ی زن مسن قرار دارد 
ک، در الیه های معنایی عمیق تر، می تواند به زایمان  نظر ادوارد پوال
نوزاد توســط زنان مســن و باتجربه به عنوان ماما با توجه به ضعف و 
کمبود علم پزشکی در عهد صفوی، اشاره داشته باشد )همان، 76(. 
پس می توان زن مســن تر را همان قابله ی زال دانســت و در الیه های 
کــه توانســته اســت خبر به  معنایــی عمیق تــر، همــان دایــه ای اســت 
دنیــا آمدن زال با آن چهره ی ظاهرِی عجیب را به ســام داده باشــد. 
در ایــن قطــب برخــی، مانند افــراِد اول، دوم، ســوم، شــانزدهم و 
هفدهــم، بــه ماننــد اغلب نگاره هــای مکتب صفــوِی تبریــز، ناظریِن 
کســانی  صحنه ای هســتند و مــی توان نفرات چهاردهم و پانزدهم را 
که به منظور اعطای چشم روشنی و عرض تبریک به حضور  کرد  تلقی 
مــادر زال رســیده اند و ندیمه هــا را نفــرات هجدهــم، بیســت و یکم و 
بیســت و دوم دانست و نهایتًا نفراِت چهارم، پنجم، ششم، هشتم ، 

کنیزاِن سرای سام تلقی می شوند. نهم و یازدهم هم، 
همچنین در قطب باال، لباس زنان نیز ارجاع برون متنی به دوره ی 
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صفویه دارد. زیرا با توجه به نظِر هازگو، زنان دوره ی صفویه،  پیراهنی 
که معمواًل قسمت جلوی سینه ی آنها باز بوده به  بلند با آستینی دراز 
که لباس های زیرین قابل دیده شدن باشد، می پوشیده اند و  شکلی 
زنان متمکن، چندین دست لباس را روی هم می پوشیده اند )هازگو، 
که همین پوشش در زنان این نگاره قابل مشاهده   ،)161-160 ،1353
اســت. همچنین، تاِج روی ســر، نشــانه ی زناِن خانداِن ســلطنت بود 
کوتاه  )همــان( ماننــد مــادر زال و بعضی یک دســتمال یا یک روســری 
کالهک مانندی می بســتند)همان(، ماننــد نفرات پنجم،  بــر روی یه 
هفتــم، هشــتم و ســیزدهم و در بســیاری از مواقــع، رشــته ای مرواریــد 
گلو  گلوبنــد می آویختند و اغلب یک رشــته مروارید هــم زیر  بــه عنــوان 
کثــر زناِن حاضــر در این نــگاره. همانند  می آویختنــد )همان(، شــبیه ا
که  نفرات دوم و هشــتم زن ها در عهد صفوی روســری به شکل مثلث 
گلو می بســتند، بر ســر می گذاشــتند و بعضــی از این زنان،  آن را بــه زیــر 
کمر می بستند )همان(،  گوشه ی سوم را مانند یک نوار از پشت به دور 
کرده  ماننــد نفــر هشــتم. همچنیــن برخــی دامن هــای خــود را جمــع 
کوتــاه و شــلوار زیر دامن آنها دیده می شــده اســت )همان(،  و پیراهــن 

مانند نفرات چهارم، ششم، هشتم و سیزدهم.
گوشــی هســتند و نفــر پانزدهم  برخــی از زنــان در حــال صحبت در 
کنارش ایســتاده و با دســِت  که در  کــردن نفری دارد  ســعی در نزدیــک 
دیگــرش بــه اتاق اندرونی اشــاره دارد و نفــرات اول، دهم، ســیزدهم و 
بیستم، انگشت دستشان را به نشانه ی تحیر بر دهانشان گذاشته اند 
و نفر اول، زاویه ی چشــم هایش به ســمت اتاق اندرونی است و نفرات 
کاماًل آشــکار، سرشان را به سمت اتاق اندرونی رو به  دهم و ســیزدهم، 
که تمامًا نشــانه هایی نمایه ای دال بــر حیرت آنها از  بــاال چرخانده اند 
نقص زال داشته و در الیه های معنایی عمیق تر، داللت ضمنی بر عدم 
کل نهاد جامعه و اهریمنی پنداشــتن او  و  پذیرش زال از طرف ســام و 
که  ارجاع برون متنی به بافت فرهنگی دوره ی صفویه دال بر آن است 

زنان آن دوره، اعتقاد به باورهای متافیزیک و خرافی داشته اند29. 

بررسی قطب پایین
کالهی قزلباشــی30 همراه با چندین پر، و بر   در این قطب، ســام با 
که نشــانه هایی نمایه ای دال  تن داشــتن جامه ای مجلل و زربفت31 
بــر علــّو مقام او می باشــد و ارجاع برون متنی به لبــاس رجال متمکن 
که پشــت دری ســیاه  دربــار صفویــه دارد، قابل شناســایی می باشــد 
و بســته نشســته اســت. نشــانه هایی دال بــر آنکــه او پدر زال اســت و 
کنــد، با اینکه او تنها محرم فضای  ُمِصــر اســت تا زودتر از این در عبور 
کنشــگران  کنِش  کرده و از  اندرونــی اســت، اما مؤکــدًا نباید از در عبور 

گردد.  فضای اندرونی مطلع 
در قطــب پایین، درب، عالوه بر ســیاه و بســته بودنــش، به دلیل 
که در این  برخــوردار بودنــش از دو دق البــاِب زنانه، نشــانه ای اســت 
کــه در دوره ی صفویه،  تحلیــل مضافــًا دارای اهمیــت می باشــد. چرا 
تفــاوت در شــکل و  بــه دلیــل  کــه  ابزارهایــی بوده انــد  دق الباب هــا 
صدایشــان، صاحب خانــه از محــرم یــا نامحــرم بودن مهمــان مطلع 
که زنانه ها ســبک  می شــده اســت و دو شــکل زنانه و مردانه داشــته 
بوده، دست های فلزی و صدای ظریفی داشته و مردانه ها سنگین تر 

کوبه و صدایی بم تر داشــته اند )محرابــی، 13۸3، 17(.  بــوده، شــکل 
کــه ایرانیــان در عهد صفوی، حتی به دالیل پزشــکی، حضور  از آنجــا 
مــردان را بــر بالیــن زنــان جایز نمی دانســتند، وجــود یــک درب با دو 
که مردان مجاز  لِت ضمنی بر نظر دالمانــی دارد  دق البــاِب زنانــه، دال
کباز، 1392،  بــه مشــارکت در امــر زایمان و مواظبــت از زائو نبودنــد )پا
که ارجــاع برون متنی بــه بافت فرهنگی  77(. یعنی نشــانه ای اســت 

مذهبی دوره ی صفویه، دال بر جدایی محرم از نامحرم دارد. 
در مقابِل سام، مردانی با جامه هایی شبیه به رجاِل متمکِن درباِر 
صفوی و با نشانه ی کنشی پچ پچ کردن درگوشی با یکدیگر ایستاده اند 
که مبادا سخنان  که نشانه ای نمایه ای دال بر هراس آنان از این است 
آنان را کسی بشنود. در عین حال برخی از آنان مثاًل نفر بیست و چهارم 
کند و این از  که خود را به دیگری نزدیک  و بیست و هفتم، سعی دارد 
کمر او برداشت می شــود. نفر بیست و ششم، عالوه  کشــیدن دست یا 
کــرده و نفر  بــر اینکه انگشــتان دســتش را می فشــارد، صورتش را جمع 
که  ســی ام، تــوام با صورتی فشــرده، دســت هایش را در هم می فشــارد 
نشانه ایست دلیل بر اضطراب و ترس آنها و نفر سی و دوم، انگشتش را 
بر روی دهانش قرار داده و ابروهایش را به باال می فشارد، نشانه ایست 
نمادین، دلیل بر شگفتی و حیرت او و نفر سی و سوم، با صورتی مات 
گذاشته، نظاره گر  که به نشــانه ی تاسف روی هم  و مبهوت و دســتانی 
کشــیده است. نشــانه ای دال بر آنکه، متاسف از صحنه ای  افراد صف 
کنار هم، دال  که در حال تماشــای آن اســت. این نشــانه ها در  اســت 
گوش ســام  که باید آن را به  گفتگوی آنان درباره ی حادثه ای اســت  بر 

برسانند ولی از عکس العمل سام هراس دارند.
سام در این نگاره همراه با مردی که مخاطب او است هر دو دارای 
محاسن اند و چون ریش و محاسن در دوره ی صفویه، دال بر مذهبی 
بودن و داشــتن دانش و خرد بیشــتر بوده اســت )شامیان ساروکالئی 
گی مشــترک ایــن دو را می توان تاویل  و دلپذیــر، 13۸9، ۸3(. لذا ویژ
که ســایرین او را خردمندتر دانســته و انتظار دارند تا او خبر  کرد  بر آن 
تولــد زال در هیاتــی شــگفت را بــه ســام برســاند. اما چــون او در حال 
پایین و باال بردِن دســتاِن خود در هواســت، با نشانه ای از مستًاصل 
کمر راست شده و  کنشــی  بودن نمایانده شــده و ســام با نشــانه های 
کالفه گی او  کرده، دال بــر عصبانیــت و  دســت هایی بــه حالت مشــت 
که  گفتگو و با توجه به امتداد زاویه ی چشــم هایش  از محتــوای ایــن 
کشیده اند، می توان  که در مقابلش صف  ناظر و متوجه نفراتی است 
که این فرِد مذهبی تر نیز،  ناتوان در رســاندن  این خوانش را داشــت 
خبِر تولد شــوم زال به سام بوده اســت و در الیه های معنایِی بیشتر، 
که به پیران شبیه است از طرِف  دلیلی اســت بر پذیرفته نشــدن زالی 
افراد جامعه و شــیطانی دانســتِن او و همچنین در الیه های معنایِی 
کشــورِی عهد صفوی، و  ژرف تــر، دلیلیســت بر آنکه مرداِن لشــکری و 

حتی پادشاه باید به باورهاِی خرافی و ماورایی معتقد باشند32. 

عناصر طبیعت
گل هــا و بوتــه در اتــاِق   عناصــر طبیعــت شــامل درختــان، ابرهــا، 
لت دارند.  که به وضوح به سرسبزی )فصل بهار ( دال شاه نشین است 
لتیســت ضمنی بــر اینکه تولد  امــا در الیه هــای معنایــِی عمیق تر، دال

تحلیل بازنمود زال، کودک اسطوره ای)رها شده( در نگاره ی " گفتار اندر داستان 
سام نریمان و زادن زال" از شاهنامه طهماسبی با استفاده از رویکرد بینامتنیت
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کالم آنکــه در ایــن پژوهــش، بــا متنــی تصویــری روبــه رو   حاصــل 
کنــار عناصــری تصویــری قرار  کــه در آن، عناصــر نوشــتاری در  بودیــم 
کــه در بیــرون  کنــاِر بــاِر روایتــی  کــه ایــن بــاِر نوشــتاری در  گرفتــه بــود 
متــن و جــزو روابط بینامتنی آثار محســوب می شــد، این اثــر را دارای 
که برای خوانش آن، می بایســت  کرده بود  الیه بندی هــای متفاوتــی 
دســت بــه نشانه شناســی یک یک ایــن الیه هــا و تعامل بیــن آنها زد. 
ک و خوانش  لــذا بــا بهره گیری از رویکــرد بینامتنیت، پا را فراتــر از ادرا
بــا توجــه بــه روابــط بینانشــانه ای و  گذاشــته و  نشــانه های صریــح 
ارجاعــات درون متنی و برون متنِی این نگاره، از نظام رمزگان موجود 
کــرده و در اثــر خوانش هــای ثانــوی، بــه چگونگــِی  در آن رمزگشــایی 

کودکان اســطوره ای یا رهاشــده منطبــق با مراحل  بازنمــوِد مضموِن 
کمپبل در الیه های معنایی عمیق تر پی ببریم.  الگوی ســفر قهرمان 
که بــا توجه به نظام نشــانه ای تقابل های قطبــی، قوانین  مضمونــی 
نگارگری دوره ی صفویه، نظام نشانه ای اساطیری و بافت فرهنگی- 

گردیده بود.  سیاسی و مذهبی دوره ی صفویه، محقق 
از نشــانه ها و  نــگاره، برخــوردار  ایــن  کــه  گفــت  تــوان  حــال مــی 
لت های صریح و ضمنی دال بر چرایی بدشــگونی تولد زال، عدم  دال
اهریمنــی بودن تولدش، برخــورداری او از عمری جاودانه و چگونگی 
کمپبل، مانند:  تقدس یافتنش بوده و به بازنمایی مراحلی از الگوی 
دنیــای روزمــره زال، عزیمت او، چگونگی دعــوت به ماجرایش و عبور 

نتیجه

زال در شمایلی شگفت انگیز، بدشگون نیست زیرا باز بودن چشمان 
که نوزاد است33 - بر خالف اعتقاداِت رایج در دوره ی صفویه- و  زالی 
با  امتداِد زاویه ی نگاهش، با وجود اینکه زال در حال ســپرده شــدن 
بــه آغوش مادر توســط ندیمه اســت، امــا نگاهش و جهت ســرش به 
کامل معطوف  جای مادر، یا ندیمه های اتاِق نشــیمِن شــاه، به طور 
بــه نــوِر بیــرون و طبیعــت اســت و نشــانه ای دال بــر آنکــه زال بــا نور و 
طبیعت، مانوس تر از انسان ها است و در الیه های معنایِی عمیق تر، 
نشــانه ای دال بــر آنکــه زال در آینده، به جای آغوش مــادر، در دامن 
طبیعت پرورش و رشد می یابد. لذا هم نشینی این نشانه ها، اشاره ی 
ضمنــی به رهاشــدگِی زال بــه عنوان یکی از مهم تریــن عوامِل مطابق 
کمپبل دارد و اشــارهی ضمنی به شــکم نهنــگ یا قلمروی  بــا الگوی 
گذاشــت و چون ســبز  کــه زال در آن پــای خواهــد  ناشــناخته ای دارد 
لــِت ضمنی بر عبــور موفقیت آمیز زال از  و خــرم بــه تصویر درآمده، دال
کمپبل را  شــکم نهنگ یا عبور او از نخســتین آستانه مطابق با الگوی 
نیز دارد و همچنین برخی از درختاِن نگاره به واسطه ی بن مایه های 

کیدی مؤکدتر دارند. نمادینشان، بر این سرسبزی تا
که بســته به  ایــن درختــان، ســرو، صنوبــر و بیــد مجنون هســتند 
خصوصیــات آنهــا: مثمر یــا بی ثمر بــودن، سرســبزی، زیبایــی ...، با 
بعضــی از مفاهیــِم مخصــوِص در آمیــزِش بــا فرهنگ ایرانــی، به نماد 
که در عربی به آن شجره ی حیات  تبدیل شــده اند. مثاًل درخت سرو 
که  گفته و در عثمانی درخت حیات می نامند، درخِت مقدسی است 
از دیرباز عالمت خاص ایرانیان بوده و به ارزش همیشه سبز بودنش، 
بی خــزان و نمــاد زندگی و حیات نوین اســت )یاحقی، 1369، 245(. 
»درخــت ســرو نمــاد جاودانگــی پــس از مــرگ اســت« )هــال،13۸3، 
لت ضمنی  که می توانند دال 293(؛ لذا نشــانه های نمادینی هســتند 
که در فرهنگ های  بر بی مرگِی زال و عمر جاودانه واِر او داشته باشند 

گونی دارند. گونا فارسی، انواع 
درختــان ســرو ایــن نــگاره، می بایســت ســرو آزاد یا راســت قامت 
فارســی،  فرهنگ هــای  در  آنــان  انــواع  بــه  توجــه  بــا  زیــرا  باشــند. 
کــه شاخه هایشــان راســت ُرســته  مشــخصه ی بارزشــان آن اســت 

غ اســت و در  کجــی و پیوســتن بــه شــاخ درختــان دیگر فار و از قیــد 
کنایه از  اســاطیر، رمــزی از آزادی و آزادگــی بــوده و در مــوارد بســیار، 
ایــن  در  و چــون   )245  ،1369 )یاحقــی،  قامــت معشــوق هســتند 
کــه زال در آنجــا حضــور  نــگاره، در اتــاِق اندرونــی و جایــی هســتند 
دارد، لــذا چنیــن حضــوری را می تــوان نشــانه ای نمادیــن مبنــی بر 
که در محور جانشینی استعاره هایی از پدر و  زوجیت شــان انگاشت 
گلــی نیز در میانه ی آنها روییده  مادر زال هســتند و چون درخِت پر 
کــه بــه دلیِل پیچــِش برگ هــا و شــاخه هایش در این ســروها، باعث 
کنشــگری اســت  پیونــد و اتحــاد بیشــتر آنهــا شــده و چــون زال تنها 
کــه نزدیک تریــن فاصله را بــا این درخت دارد، می تــوان وجود زیبا، 
که از این دو  پربرکت و شــکوفای آن را، نمادی از وجود زال دانســت 

درخت ســرو به وجود آمده است. 
آســمان نیز می تواند مانند درختان ســرو، نشانه ای از اسطوره ای 
که بخش وسیعی از طبیعت را به  بودن زال داشــته باشد. این عنصر 
که در نگارگری عهد صفوی  خود  اختصاص داده، بر اساس قوانینی 
که  دیــده می شــود، طالیی رنگ اســت. آن نیز نشانه ایســت نمادین 
بــه وضــوح دلیل بر روز دارد. با این حال رنــگ طالیی با توجه به نظر 
مختــاری، دلیلی نمایه ای بر زمانی جاویدان و ازلی اســت )مختاری، 
1369، 10۸(. لــذا در اثــر هم نشــینی بــا ســایر نشــانه ها در الیه هــای 
لتی اســت ضمنی بر اینکه قلمروِی ناشــناخته ای  معنایِی ژرف تر، دال
کــه زال در آینــده در آنجا رها خواهد شــد، برخــوردار از وجوهی ماوراء 
کیفــی اســت یعنی  طبیعــی و اســاطیری اســت. »در اســاطیر، مــکان 
که بین  محتــوا از محــل جــدا نبــوده و نمی تــوان ارتبــاط جوهــری ای 
کیفیت خــود مکان هســت را، از هم تفکیک  شــی ء واقــع در مــکان و 
کــرد« )مختــاری، 1369، 10۸(. لذا آســمان هم می تواند نشــانه ای بر 
دلیِل ضمنی بر بی مرگی و جاویدان بودِن زال باشد و باز در الیه های 
کودکی  که زال به عنوان  لت ضمنی بــر آن دارد  معنایــی عمیق تر، دال
که او را برخوردار از  اســطوره ای، در آینده در طبیعتی رها خواهد شــد 
کرد و آن برخــورداری زال از یک زندگی  قداســتی خدای گونه خواهــد 

راز وار و جاودانه است.
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پی  نوشت ها

1  Intertextuality.
کــه آن را به دو  2 از جملــه نظام هــای نشــانه ای جهت خوانش تصویر اســت 
کالن و ثابت تابلو مشــخص شــده، نشــانه های  کرده، نشــانه های  قطب تجزیه 
فرعــی دور یکــی از قطب هــای اصلی جمع و هر نشــانه بر اســاس پیوند با قطب 
خودی و در تقابل با قطب دیگر معنا پیدا می کند )عباسی، 13۸5، 174- 175(.
3 رابطــه ی بین دو قطب شــامل ســه حالت تناقــض، دیالکتیکی، و یا از نوع 

پیوند یا ارتباط است )همان(.
4   در این نشــانه، رابطه ی بین نشــانه و موضوعش فیزیکی یا مبتنی برعلت 

است )سجودی، 13۸7، 31(.
5 در ایــن نشــانه رابطــه ی بیــن نشــانه و موضوعــش مبتنی بر تشــابه اســت 

)همان، 31(.
لت اســت و معنای مبتنی بــر دریافت عام از  لــت، مرتبه ی اول دال 6 ایــن دال

نشانه است )همان، 77(.
کاماًل قراردادی اســت  7 در ایــن نشــانه، رابطــه ی بیــن نشــانه و موضوعــش 

)همان، 31(.
۸ در محور هم نشینی یا مجاز در اثر هم نشینی معنایی، نشانه های تصویر، 
کامل به نشــانه ای دیگر منتقل می شــود و این نشانه در معنای تازه ای  به طور 

کار رود )صفوی، 13۸3، 247(. به 
9 محور جانشینی یا استعاره به معنای هم پوشانی دو تصویر بر یکدیگر یا به 
که از فهم یک تصویر ایجاد می شــود )نجومیان،  معنای ارجاعات موازی اســت 

   .)106 ،13۸7
لت اســت و معنایی با توجه به تداعی های  لــت، مرتبه ی دوم دال 10 ایــن دال
اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی، عاطفی و غیره است )سجودی،13۸7، 7۸(.
11 ده نگاره از این داستان، در مجموعه ای در موزه ی هنرهای معاصر تهران 
کتاب شــاهنامه ی  کنــار هــم در  نگهــداری می شــود و چهــارده نــگاره ی آن، در 
طهماسبی، چاپ فرهنگستان هنر قابل رؤیت است )رجبی، 1392، 140-106(.
12 به تفصیل در پایان نامه ی نگارنده به تحلیل این دو نگاره پرداخته شده 

است.
13 ســبک نقاشــی واق یکی از اصول هفت گانه ی نقاشی ایرانی است. طبق 
این اصل نگارگر با توجه به ذوق و قریحه اش ابتدا پیچک ها و ساقه های عناصر 
نامــی را بــه صورت صورتک هایی از انســان ها و یا حیوانــات طراحی می کرد. اما 
گــذر زمان و تحــول این اصل، در دوره ی صفویه این صورتک های انســانی و  بــا 
حیوانــی از عناصــر نامی به عناصرجمادی یعنی به صخره ها و ســنگ ها منتقل 

شدند )آژند، 1393، 179(.
14 کهن الگوی استاد یا مرشد، شخصیتی انسانی و یا حیوانی است که برخوردار 
کودکان بعد  از نیرویــی مــاوراء الطبیعی بــوده )حمیدیــان،1372، 310( و از این 
کارکردهای  کرده، سبب زنده ماندن آنان شده و دارای  از رهاشدگی محافظت 
آموزش، هدیه بخشــی و یا ایجاد انگیزه در آنان می باشــد )ووگلر، 13۸7، 72 (.
15   در پایان نامــه ی نگارنــده به تفصیل به تحلیل این دو نگاره نیز پرداخته 

شده است.
کی و یــا بیانگر معانی مثبتی  16   »بســیاری رنــگ ســفید را مظهر خلوص و پا

چــون، قداســت، معصومیــت و روشــنایی دانســته« )اســماعیلپور، 13۸7، 22( 
»و برخــی ســمبل تقــدس و نــور الهــی می داننــد« )دی و تیلــور، 13۸7، 16(. اما 
این رنگ در برخی موارد، می تواند معانی منفی داشــته باشــد و آن زمانی است 
کم بر جامعه باشــد. آن وقت حضور این  کــه در تضــاد بــا باورها و ســنت های حا

ک باشد. سپیدی در عنصری مثاًل چهره ی زال می توانسته هراسنا
17 »ریشــه این نام در اوســتا Zar به معنای پیر شدن است.که در فارسی )ر( 
که مانند افراد  کســی  به )ل( بدل شــده اســت« )تبریزی، 1342، 99۸(. »یعنی 
پیر اســت. زال در شــاهنامه دارای اســامی فراوانی از جمله بچه دیو و افســونگر 

نیز می باشد« )رستگار فسایی، 13۸۸ ،495-494(.
کباز می گوید: »در دوره ی صفویه، باور مردم آن  1۸  هنری ماسه به نقل از پا
که مادر به هنگام  گر بچه ای زشت به دنیا آید نتیجه ی توهینی است  که ا بوده 
گرفته اند«  کرده اســت و در عوض جن ها از بچــه انتقام  بــارداری در حق جن ها 

کباز، 1392، ۸0(. )پا
19  در دوران صفویه آنقدر رســاندن خبر به دنیا آمدن پســر به پدر مهم بوده 
که ایــن خبر را به پدر برســاند  کســی می شــد  کــه تمــام ملبوســات پدر، مژدگانی 

)رضائی، 1390، 177(.
 )directional opposition( 20  تقابــل بــاال و پایین از انواع تقابل های جهتــی

می باشد )صفوی، 13۸3، 11۸ - 119(.
21  اتــاق شاه نشــین: بــه اتــاق پنج دری یا هفــت دری، بهتریــن و بزرگ ترین 
کــه مخصــوص پذیرایی از  گفته می شــده،  اتــاق هــر ســرایی در دوره ی صفویــه 

میهمانان بوده است )ولیزاده اوغانی، 1393، 57(.
اتــاق  بــه  را  آشــپزخانه  راهرویــی  همیشــه  صفویــه  معمــاری  در  راهــرو:   22
کمتریــن زمــان و بــه  شاهنشــین وصــل می کــرده، تــا پذیرایــی از میهمانــان در 

بهترین نحو ممکن انجام پذیرد )همان(.
کشــیدن ظــروف ایــن نگاره، از رنگ نقره اســتفاده شــده، لذا به مرور  23  در 

گشته اند.  زمان سیاه 
کثر اوقات همراه با  که ا 24  ابریــق: در زمــان قدیم به آفتابه ابریق می گفتنــد 
گودتر می ساختند و از آن جهت حمل  که قســمت وسط آن را  یک ســینی بوده 

آب و شستشو استفاده می کردند.
چ های آب امروزی در اندازه های  25  مشــربه: وســایلی بوده اند شــبیه به پار
از  پذیرایــی  و  گــون  گونا نوشــیدنی های  حمــل  جهــت  معمــواًل  کــه  متفــاوت 

میهمانان در تمامی مراسم ها استفاده می شده است. 
گالب، مشــک، عنبر و ســایر  گالب پاش هــا ظروفــی بوده اند جهت حمل    26

گیاهان خوشبو. 
27  بخــوردان: بــه ظــروف و ابــزار مخصــوص ســوزاندن صمغ هــای خوشــبو 
کــه در زمان هــای مختلــف نــه تنهــا دارای اســم های  گفتــه می شــده،  گیاهــان  و 
گونــی همچــون آتش دان، بخورســوز، بوی ســوز، عطرســوز، عود ســوز و غیره  گونا
بوده انــد، تنوع شــکلی نیز داشــته اند. به عنــوان مثال نمونــه ی موردنظر در این 
گنبدی  کالهکی  که اســتوانه ای شکل، نســبتًا بلند، دارای  تصویر از نوعی اســت 
شــکل و ســوراخ دار، همراه با پیکره ی پرنده ای کوچک در رأســش اســت و دارای 
کثرًا به شکل پای حیوانات ساخته می شده اند.  چهار پایه است.که این پایه ها ا

از نخســتین آســتانه، مراحل رخنه و تشــرف بوده اســت و به واســطه 
چیره دســتی نگارگــران آن و برخــوردار بــودن آنها از هــوش و خالقیتی 
سرشــار در اســتفاده از عناصــری نمادیــن، برخــی از عناصــر تصویری 
کالمی داســتان فراتر رفتــه و موفق  کار بــرده شــده، از حــد روایــت  بــه 
بــه بازنمایی بافت فرهنگــی، مذهبی زمان خــود، )صفویه( در غالب 
کشــوری اش بــه  اعتقــاد زنــان و مــردان آن و حتــی ســران لشــکری و 
باورهای متافیزیک و خرافات در ارتباط با تولد نوزاد و مراقبت های از 

کارکردی  گشــته بودند. یعنی عناصر موجود در این نگاره، دارای  زائو 
کنار هــم نیامده بودند. لذا می توان  کنش منــد بوده و از ســر اتفاق در 
که در  کودکی اســطوره ای  که این نــگاره، در بیان زال به عنوان  گفــت 

کارکردی موفق داشته است. آینده نقش پهلوانی خردمند را دارد، 
در اینجــا بــه پژوهنــدگان در حــوزه ی نگارگــری ایرانــی، بررســی و 
مطالعه ی تطبیقی بین نگاره های این اثر نفیس با نگاره هایی از سایر 

شاهنامه ها با استفاده از رویکرد بینامتنیت، پیشنهاد می گردد.

تحلیل بازنمود زال، کودک اسطوره ای)رها شده( در نگاره ی " گفتار اندر داستان 
سام نریمان و زادن زال" از شاهنامه طهماسبی با استفاده از رویکرد بینامتنیت
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2۸  در زمــان صفویــه، زنان خاندان ســلطنت تاج بر ســر می گذاردند )هازگو، 
.)161 ،1353

29  در دوره ی صفویه، فرهنگ اخباری بر تفکر اصولی و اجتهادی ارجحیت 
داشــته و آنــان بســیاری از اعمــال و آییــن هــای غلــط را معــرف دیــن و مذهــب 
می دانســتند. مهــم آنکــه زنــان عصــر صفــوی از ایــن رویکــرد بیشــترین تاثیــر را 
که این باورهــا در خانه ها و در  گرفتــه و نقــش مهمی در تداوم آن داشــتند؛ چرا 
کرده و به آن دامن می زدند  میان زنان، پرورانده شــده و مردان از آن اســتفاده 

)جعفری،1390، 13۸(.
کاله  که به آن  30  در دوره صفویــه، اغلــب مردهــا عمامه بر ســر می گذاشــتند 
کاله معمولی استفاده  گفته می شد و فقط مستخدمین از  دوازده ترک قزلباشی 
کاله های دوازده ترک قزلباشــی، اغلب عمامه های ســفیدرنگی  می کردنــد. این 
که آنها را به دور یک تکه چوب نســبتًا بلند می بســتند. تا اینکه در اواخر  بودند 

کلی آن را می پوشاند )هازگو، 1353، 161(. قرن )11 ه ق (، عمامه به 
که اغلب جلوی  31  در دوره صفویه، مردان پیراهنی بلند با آستین های دراز 
ســینه ی آن باز بود و لباس های زیر آنها دیده می شــد، می پوشیدند. اما رجال 
دربــاری و ایرانیــان متمکــن، چندین دســت لبــاس بر روی هم می پوشــیدند و 
کمر می بســتند.  گوهرنشــانش می کردند، به دور  که  کمربندی از پارچه و یا چرم 
که تا زانو و یا قدری بلندتر بود  بر روی این پیراهن، نیم تنه ای نیز می پوشیدند 

کوتاه و یا بلند داشت )همان، 160(. و آستین های 
گســترش خرافــات به دلیل  گی هــای دوره ی صفویه، رشــد و  32  یکــی از ویژ
گاهی جامعه،گرایش افراطی اغلب شاهان  پایین بودن سطح عمومی دانش و آ
که موجب ترویج و تقویت  صفوی و وجود مقامی به نام منجم باشی دانسته اند 
خرافــات در دربــار و جامعــه می شــده اســت )جعفــری و رضایــی، 1391، 39(.
که در دوره ی صفویه، اعتقاد بر آن  کباز می گوید  33  هنری ماسه به نقل از پا
که چشمان بچه را می بایست با دستمالی برای مدت ده تا پانزده روز اول  بوده 
که این عمل، بچه را از اضطراب  که اینگونه می پنداشتند  به سختی بست. چرا 

کباز، 1392، ۸3(. دیدن نور برای اولین بار حفظ می کند )پا
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