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چکیده

پیوند دگردیسی و آیین  تشرف از جمله موضوعاتی است که در متن کالمی و متون هنری برگرفته از شاهنامه به ویژه در 
هفت خان ها بازتاب یافته است. هدف از این پژوهش، شفاف سازی پیوند میان دگردیسی مشابه در خان چهارم از هفت خان 
دو قهرمان بنیادی شاهنامه »رستم« و »اسفندیار« با آیین های تشرف و رویارویی خیر و شر در حوزۀ بینامتنی متن کالمی و 
تصویری با رویکرد ترانشانه ای1 است. در این راستا دگردیسی های کالمی و نوشتاری بررسی شده و جهت خوانش برخی نگاره  
از ریخت شناسی2 استفاده شده است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و تطبیقی بوده و اطالعات به صورت مطالعات کتابخانه ای 
گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کارکرد دگردیسی در خان مشابه )خان چهارم( از هفت خان ها، آزمونی بوده و 
در سخت ترین مراحل گذار قهرمانان صورت پذیرفته است. دگردیسی مشابه در این خان، یکی از مهم ترین دگرگونگی های نیروی 
شر در راستای نیل به هدفی خاص است که با پیروزی قهرمان و نائل آمدن وی به واالترین مرتبة آیین های تشرف منجر می شود. 
این دگردیسی دربارۀ نگاره های برگرفته از آن نیز صادق است. علی رغم اینکه نگارگران در راستای نشان دادن دگردیسی و پیوند 
آن با آیین های تشرف اهتمام ورزیده اند، اما تصویر، مستقل از متن کالمی و بدون بهره مندی از روابط بینامتنی3 قادر به انعکاس 

پیش متن کالمی نیست. 
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مقدمه
آیین  مسئلة  به  به  وفور  مختلف،  ادیان  و  جوامع  فرهنگ های  در 
تشرف4 یا مناسک گذار5   پرداخته  شده که این مناسک از تولد تا مرگ 
با زندگی انسان همراه بوده است. موضوع همة این آیین های تشرف، یکی 
بوده و عبارت است از سپری کردن مراتب زندگی با پشتیبانی مهرورزانه 
گروهی به منظور دست  یابی به هدفی ویژه. اما این آیین  در هفت خان ها، 
کارکردی خاص پذیرفته است. آزمون های دشوار در این مسیر که برای 
نیل به مقصودی خاص صورت می پذیرد و سعادت جمعی را در پی دارد، 
با ویژگی های خاص را می طلبد و قهرمان، راه خطیری را در  افرادی 
پی دستیابی به این مهم بر می گزیند. یکی از متون مهم ادبی فرهنگ 
ایران که در بردارنده آیین مذکور می  باشد شاهنامه است که همواره 
الهام  بخش هنرمندان بوده و هنرمندان هر دوره سعی در مصورساختن 
بخش  هایی از این اثر ادبی داشته اند. ارتباط و پیوند میان دگردیسی و 
آیین  تشرف از جمله موضوعاتی است که در متن کالمی و متون هنری 
برگرفته از شاهنامه به ویژه در هفت خان ها نمود یافته است. با توجه به 
اهمیت آنچه بیان شد، نقطه عزیمت پژوهش حاضر، شفاف سازی پیوند 
میان دگردیسی مشابه در خان چهارم از هفت خان دو قهرمان بنیادی 
شاهنامه »رستم« و »اسفندیار« با آیین های تشرف و رویارویی خیر و شر 
در حوزۀ بینامتنی متن کالمی و تصویری با رویکرد ترانشانه ای   است. در 
این راستا دگردیسی های کالمی و نوشتاری مورد بررسی قرار می  گیرد 
و جهت خوانش نگاره های منتخب از ریخت  شناسی   استفاده می  شود. 
ضرورت انجام پژوهش، تحت الشعاع اهمیت تشرف به مقام پهلوانی و 
گذار قهرمانان از هفت خان است. عدم توجه به پیوند دگردیسی و آیین 
تشرف در خاِن چهارم و رویارویی نظام مند خیر و شر در متن کالمی 
شاهنامه و به ویژه متون تصویری ملهم از آن، نگارندگان را به پژوهش در 

این حوزه، وا داشته  است.

اهداف پژوهش
 هدف از این پژوهش، بررسی دگردیسی و چرایی استفاده از آن در 
خان مشابه از هفت خان رستم و اسفندیار و چگونگی نشان دادن پدیدۀ 
دگردیسی در نظام تصویری شاهنامه است. همچنین تحلیل نشانه  های 
به کاررفته در نگاره  ها در جهت نمایاندن رویارویی نیروی خیر و شر و 

پیروزی قهرمان هدف دیگر این پژوهش می  باشد.

پرسش  های پژوهش
1. دلیل استفاده از دگردیسی مشابه در خان چهارم هر دو قهرمان 

چیست؟
رویارویی  نمایاندن  نشانه هایی جهت  از چه  نگارگر،  هنرمند   .2

نیروی خیر و شر و پیروزی قهرمان سود جسته است؟
 3. آیا پیوند آیین تشرف و دگردیسی در نگاره های برگرفته از این 

روایت، مشهود است؟

 روش پژوهش
 روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و اطالعات ضروری و 

مورد نیاز به صورت مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است.

پیشینه پژوهش
علیرضا نبی  لو در مقاله »بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت  خان 
رستم« )1390( داستان هفت  خان رستم را از منظر ساختارگرایان بررسی 
کرده و به شناخت سازه  های داستانی و روابط حاکم میان اجزای روایت 
پرداخته است. محمود آقاخانی بیژنی، اسحاق طغیانی و محسن محمدی 
نگاره  های هفت  خان  نمادشناسی  تحلیل  و  »بررسی  مقاله  در    فشارکی 
رستم« )1397( نمادهای نگاره  های مربوط به هفت  خان رستم را تحلیل 
کرده  اند. منصور رستگار فسایی در کتاب پیکرگردانی در اساطیر )1389( 
به صورت کلی به دگردیسی های شاهنامه، اشاره نموده است. نویسندگان 
مختلفی نیز دربارۀ آیین های تشرف در شاهنامه، آثاری منتشر کرده اند 
که در متن پژوهش از آن ها استفاده شده است؛ اما آنچه این پژوهش را 
از سایر پژوهش های صورت پذیرفته، متمایز می دارد، تأکید بر کارکرد 
دگردیسی در خان مشابه و پیوند آن با آیین تشرف، بررسی این مهم در 
متون تصویری برگرفته از اصل روایت و تحلیل نگاره هاست. خأل موارد 
پیش گفته در پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، مستوجب ضرورت 

انجام این پژوهش گردیده است.

مبانی نظری پژوهش
رویکرد انجام پژوهش، چگونگی تبدیل کالم »پیش متن« به تصویر 
بیش متن6  بر طبق پیوندهای بینامتنی و در روشمندی ژرف  نگر، ترانشانه ای 
بر پایه رابطه برگرفتگی می  باشد. بر این بنیاد می  توان گفت متن  ها پیوسته 
وارث متن  های قبل از خود بوده و هر متن جدید بر پایه یک یا چند متن 
پیشین شکل گرفته است. این ارتباط بینامتنی از جمله مسائلی است که 
با موج ساختارگرایی، توجه محققانی چون ژولیاکریستوا7، روالن بارت8، 
مایکل ریفاتر9 و ژرار ژنت10 را به خود جلب کرده است )گراهام، 
1385: 129(. ژولیا کریستوا در دهة 1960 برای اولین بار واژه بینامتنیت 
را در راستای هرگونه پیوند میان متن  ها به  کار برد. سپس ژرار ژنت با 
بسط دیدگاه  های ژولیا کریستوا این روابط بین متون را ترامتنیت11 نامید و 
آن را به بینامتنیت، سرمتنیت12، پیرامتنیت13، فرامتنیت14 و بیش متنیت15 

طبقه  بندی کرد )نامورمطلق، 1386: 97-96(.

آیین تشرف در هفت خان
آیین تشرف در ُبعد پهلوانی و قرارگرفتن در دل خطر به قصد رسیدن 
به جایگاهی معنوی، درون  مایه ای مهم و تکرارپذیر است که در اساطیر 
ملل مختلف به صورت های متنوع مشاهده می گردد. اساطیر ایرانی، نه تنها 
در این امر متفاوت از اساطیر دیگر نیست، بلکه دارای آیین  و آداب 
بسیاری در این مقوله است. آیین های تشرف در شاهنامه براي نائل آمدِن 
افراد به پایگاه پهلواني، پادشاهي و جاودانگي و درواقع مراسم تشرف به 
بلوغ روحانی در سطح برتر، و تشرف به بلوغ، ازدواج و غیره در درجات 
به مراتب کم اهمیت تر اجرا می گردد. اما بزرگ ترین و دشوارترین آزمون 
پهلوانان، گذار از موانع و به اصطالح خان هایی است که سختی و دشواری 
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دگردیسی در هفت خان
 دگردیسی به معنای تغییر و دگرگونی در ظاهر یا باطن شخص و 
یا شیئ است که با مددجویی از نیروهای متافیزیکی، صورت یا هویت 
دیگری می یابد، به گونه  ای که با صورت یا هویتی دیگر شناخته شود. 
رستگار فسایی در این خصوص بر این باور است که در چنین شرایطی 
شخص یا شی تغییر شکل یافته و از شکلی به شکلی دیگر تبدیل شده که 
این تغییر یا محسوس و ظاهری بوده یا در باطن تغییر بنیادی به همراه دارد. 
هرچند اساسًا همان است که قباًل بوده، ولی تغییراتی که در ظاهر و باطن 
او رخ داده که شکلي نو و رفتارهای ویژه و دیگرگون به همراه داشته 

است )رستگارفسایی، 1389: 16(.

هفت خان  ها در شاهنامه
هفت خان  ها در شاهنامه به نوعی تقلید از یکدیگر هستند. »هفت خان 
رستم تقلیدي از هفت خان اسفندیار است و آن نیز خود از افسانه  هاي 
کهن الهام گرفته است« )نولدکه، 1327: 97(. کریستین سن20 نیز هفت خان 
رستم و فتح دژ توسط رستم را تکرار هفت خان اسفندیار و فتح دژ رویین 
توسط اسفندیار مي  داند )کریستین سن، 1355: 95(. با این همه ریشه  های 
هفت خان رستم به اساطیر و فرهنگ عامه بر می  گردد   و هفت خان 
ارتباط دارد  نیز  اسفندیار، عالوه بر اساطیر عامیانه به عالقة خواص 
)سرامی، 1363: 1025(. در خان دوم، مقاومت، در خان سوم، زورمندي، 
در خان چهارم، تأیید ایزدي، در خان پنجم، تدبیر و چاالکي و در خان 
ششم و هفتم، دوباره زور بازو و جسارت رستم درگیر شده و منجر به 
پیروزی او می  شود )اسالمی ندوشن، 1384: 319(. اما در پژوهش حاضر، 
خان چهارم هر دو قهرمان که جلوۀ پیوند دگردیسی و آیین تشرف است، 

بررسی شده است. 

پیوند دگردیسی و هفت خان  رستم و اسفندیار
در خان چهارم هر دو قهرمان بنیادی شاهنامه »رستم و اسفندیار«، 
صورت  فریبکاری  و  اغواگری  به منظور  جادوپیشه  زن  دگردیسی 
می پذیرد. در اسطوره متن شاهنامه، مقابِل دیوان که موجوداتی شریر بودند، 
گروهی شریر مؤنث نیز وجود داشتند که پئیریکا  21   نامیده می شدند. پریان 
با هیئت های مختلفی ظاهر می شدند؛ به عنوان مثال می توانستند به شکل 
موش یا ستاره دنباله دار درآیند و گاهی اوقات خود را زیبا می کردند 
تا انسان ها را اغوا کنند و به آن ها زیان برسانند )کرتیس وستا، 1373: 
116-117(. از این مسئله چنین استنباط می  شود که درواقع دگردیسی 
مقصود مشخص  و  با هدف  تغییر ظاهری موجودات  امکان  ایجاد  با 
این امکان را به آن  ها می  دهد که خود را از ظاهر اصلی دور نموده و 
به صورتی دگردیسی یابند که افراد نتوانند ماهیت اصلی آن ها را بشناسند. 
حضور این نوع نیروی شر مؤنث، در خان میانی قهرمانان، مهم ترین و 
نمادینه ترین خان قهرمانان را به وجود می آورد. پهلوانان که سه منزل 
را پشت سر گذاشته و سه منزل در پیش رو دارند، در قلب هفت خان 
به زن جادوگر برمي خورند و باید او را از سر راه بردارند تا به منزل 
دیگر برسند. حضور عنصر مادینه در خان چهارم، به اسطوره شناسی اعداد 
مربوط می گردد. عدد چهار عددی کامل و مادینه است و نمایندۀ ساحت 

گذار از آن ها، نشانگر میزان تقّرب به آن مقام واال است. در این مرتبت 
سیر و سلوکی، فردی که همة بالها و مصیبت ها را به جان می خرد، 
قهرمانی است که نماد شیفتگی و دلدادگی برای تشرف به واالترین مقام 

و مرتبت است.

قهرمان نمادین
 »قهرمان نمادین« جهت نیل به کمال ملکوتی و نمایش استحقاق و 
لیاقتش، با تجربه امتحانی سخت به پیشواز مخاطرات رفته و سفرهاي 
نمادیني را با اتفاقات مهیب شروع می  کند. از نگاهی دیگر، گشتگاه معین 
پیشامد اسطوره  اي قهرمان، بزرگ  نمایي است که در »آیین گذار« بیان 
می  گردد؛ یعني جدایي، تشرف )آشناسازي( و بازگشت که مي  توان از آن 

به تک اسطوره  16   تعبیر کرد )ویلفرد ال و همکاران، 1370: 179(.

خان ها در آیین گذار
در آیین گذار، اصلی  ترین نقش مربوط به خان هایي است که یک 
قهرمان باید آنها را سپری کرده و این طی و طریق، در هجرتی دنیوي 
و مینوي روي مي  دهد که برای نمونه می توان به »هفت خان رستم و 
اسفندیار« اشاره کرد. نوع و تعداد خان  ها در اساطیر و افسانه  هایی که با 
اساطیر سایر ملل در ارتباط بوده، بعضًا گوناگونی  هایی داشته اما خصلت 
ذاتی  شان، نمادین بودن آنها می  باشد که در هر اسطوره و افسانه  اي به 

طریقی محقق می  شود )واحددوست، 1386: 292(.
در اساطیر ایران ماجرای عبور پهلوان از چند مرتبه بغرنج و صعب 
جهت نیل به منظوری مشخص، از یک بن مایة باستانی هندواروپایي اخذ 
شده که الگوی هفت/چند خان نام دارد. بنیاد اساطیري  -  آیینِي بن مایه 
مذکور، تشرف/ آشناسازي دالور نوبرنا و تأیید رشد و کمال پهلواني او 
می  باشد )سرامی، 1363: 996(. خان  هاي قهرمان  های پژوهش حاضر یعنی 
رستم و اسفندیار  17  ، ویژگي هاي وابسته به سرشت اساطیر داستاني ایرانی 
را داراست. دشواری مسیر در این مناسک، اواًل رهایي کاووس سبکسر 
و سپاهیان از بند دیوان و نجات دستگاه پادشاهي و کشورداري ایران، و 
دومًا براي آزادي خواهران اسیر در دست دشمن است. به همین مناسبت 
هفت خان  ها، با آیین ایزدي و ارزش هاي اخالقي حماسه انگیزه همساز 
داشته و پهلوان در مسیری شایسته تالش می  کند تا برازنده و درخور نام 

بلندی که ایدئال زندگی و درگذشت اوست، باشد. 

ویژگی هفت خان
هفت خان هم  چون هفت مرحله آیین مهر  18  ،   هفت مقام و گذر است 
که به مراتب گذاری که سبب رازآموزی و روشن شدگی تدریجی سالک 
می  گردد، داللت دارد. در شاهنامه مراتب گذر قهرمان با قصد و نیت 
ویژه انجام شده که به پیش متون اسطوره ای شاهنامه برمی  گردد. شایان 
ذکر است که مناسک تشرف، پس از اثر سترگ فردوسی، در متون 
عرفانی همچون تصوف، فتوت و جوانمردی نمود یافتند.  19   منطق گریزی، 
شورش بر علیه ترس و  نقش فاعلی قهرمان در مقابل نقش انفعالی دیگران 
 :1386 )واحددوست،  می باشند  هفت خان ها  ویژگی های  مهم ترین  از 

.)295-293



نشریه رهپویه  هنر/  هنرهای تجسمی   دوره 5  شمارۀ 4  زمستان 1401
منصور مهرنگار و همکاران18

نگارندگان این نوشتار، از هر روایت، دو نگارۀ قابل توجه را گزینش 
نموده اند که ابتدا به تحلیل نگاره های مربوط به خان چهارم رستم و سپس 

خان چهارم اسفندیار پرداخته خواهد شد. 

تصویر )1( 
سال  به   مصّورشده  و  85 ×160       میلی متر  ابعاد  با  ممتاز  نگارۀ  این 
1330   م./731      ه.ق، مربوط به شاهنامه ای مصّور از مکتب شیراز است. 
این شاهنامة مصّور دارای 286 صفحه در ابعاد 291×377 میلی متر بوده 
و اکنون تعداد 95 صفحة مصّور آن موجود است. آرایش صفحات و 
 Norgen & David,( جدول کشی به صورت 6 ستون در 34 ردیف است

.)1972: 51

از ویژگی های نگاره های این شاهنامه    که به وسیله قوام الدوله، والدین 
یکی از وزرای حاکم آل اینجو سفارش داده شده  بود، بی دقتی در استفاده 
از قلم و قلم مو است که در مقایسه با نگاره های سایر مکاتب، از دقت 
قیافه ها  و  چهره ها  تنها  و  می کند  حکایت  مصّورسازی  در  کم تری 
نشان دهندۀ حرکت و احساسات هستند. درواقع نگاره های این کتاب 
وابستگی  عدم  بر  نشانه ای  این خود  و  بوده  غیردرباری  کاماًلً  مصّور، 

هنرمندان شیرازی به دربار است )کنبای، 1389: 38-37(.
نگارۀ منتخب از این شاهنامه، یکی از بهترین نگاره هایی است که 
برگرفته از روایت خان چهارم از هفت خان رستم است. در این نگاره، زن 
جادوگر هم در حین دگردیسی و هم در صحنة پس از دگردیسی مصّور 
گردیده  است؛ به طوری که اگر با یک خط فرضی تصویر را از محور 
طولی به دو نیمة راست و چپ تقسیم نماییم، صحنة پیش از دگردیسی 
در نیمة چپ و صحنة پس از دگردیسی در نیمة راست نگاره قرار دارد. 
به  عبارتی دیگر در این نگاره، نمایش هم زمان دو صحنه از یک روایت 
صورت پذیرفته  است. زن دگردیسی یافته، در هیئت زیبارویی در سمت 
چپ نگاره به صورت نشسته، مصّور شده و در حال نگریستن به رستم 
است و نیز جامی از شراب در دست دارد. در این بخش، هنوز رستم از 
ماهیت زن آگاهی ندارد و کاماًلً مجذوب عشوه گری و زیبایی های وی 

تاریک و ناخودآگاه روان که ترکیب عدد سه و چهار به عدد هفت 
)هفت خان( که تمامیت است، نائل می گردد )یاوری، 1374: 120-115(.

رستم و اسفندیار در خان سوم هر یک اژدهایي را کشته  اند، از مهلکه 
تندرست بیرون آمده اند و خسته از جنگ و خطرهاي ناگاه، در آرزوي 
آسودگي، شادي و مي گسار به چشمه سار، درختان و گلستاني چون بهشت 
مي  رسند و در دامن زیباي طبیعتي مهربان، از ناکامي خود و بی مهری 

روزگار مي  نالند. 
در روایت مربوط به رستم، هنگامی که نالة رستم و زخم رود به 
گوش زن جادوگر رسید، او همان دم به هیئت زن جواني زیبا در آمده، 
در کنار رستم مي  نشیند و با او از درِ گفت وشنود بر مي  آید. رستم که از 
زیبایي او در تحّیر است، ساغري بدو تقدیم نموده و از خدا به نیکي یاد 
مي  کند. اما زن جادوگر به محض شنیدن نام یزدان به چهرۀ اصلي خود، 
یعني به شکل عجوزۀ زشتي درمي آید. پهلوان چون درمي  یابد که او داراي 

قدرتي شیطاني و ناپاک است، کمر به نابودیش مي بندد. 
همان نالة رستم و زخم رود بگوش زن جادو آمد سرود 

وگر چند زیبا نبودش نگار ...  بیاراست رخ را بسان بهار 
دگرگونه تر گشت جادو بچهر چو آواز داد از خداوند مهر 

زبانش توان ستایش نداشت روانش گمان نیایش نداشت 
تهمتن سبک چون درو بنگرید22  سیه گشت چون نام یزدان شنید 

)شاهنامه، بخش پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران: 140(
در خان چهارم اسفندیار نیز، زن جادوگر خود را به شکل پري روي 
زیبایی که در حقیقِت امر، پتیارۀ سپید موي سیاه رو و شیراندام پري نما 
است، ظاهر می سازد که اسفندیار به واسطة زنجیر فوالدي  23   او را مي  بندد 
دو  قهرمان،  این  چهارم  خان  در  مي  کند.  برمال  را  او  جادویي  نهاد  و 
دگردیسی صورت می پذیرد. ابتدا، زن خود را به هیئت زیبارویی درآورده 
و پس از برمالشدن رازش به هیئت شیری در می آید که توسط قهرمان 
نابود می گردد و سپس به هیئت اصلی خود که پیرزنی اهریمنی است، باز 
می گردد )حمیدی، 1373: 691-693(. در خان چهارم هر دو قهرمان، 
برمالشدن راز زن جادو با تکیه بر منبع معنوی، صورت  پذیرفته که 
پس ازآن زن به ماهیت حقیقی خود تبدیل شده و مورد حملة قهرمان 

قرار گرفته است.  24  
چو بشنید شد چون گل اندر بهار زن جادو آواز اسفندیار 

چنین گفت کآمد هژبری بدام  ابا چامه و رود و پرکرده جام ... 
یکی نغز پوالد زنجیر داشت   نهان کرده از جادو آژیر داشت

به بازوش در بسته بود زردهشت     بگشتاسپ آورده بود از بهشت ... 
بدان سان که نیرو ببرد از تنش بینداخت زنجیر در گردنش  

جهانجوی آهنگ شمشیر کرد... زن جادو از خویشتن شیر کرد 
 بزنجیر شد گنده پیری تباه  سر و موی چون برف و رنگی سیاه25
)شاهنامه، بخش هفت خان اسفندیار: 694(

بررسی متون تصویری خان چهارم رستم
 نگاره های برگرفته از روایت هفت خان هر دو قهرمان، از تنوع و 
تعدد بسیاری برخوردار می باشند و تقریبًاً در تمامی شاهنامه های مصّور و 
نگاره های مجزا در مکاتب مختلف، نسخه ای از این روایت موجود است. 

تصویر 1. نگاره از مکتب شیراز با موضوع کشتن رستم زن جادو را.
 www.shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/cellustratin( :منبع
 Turkey,Topkapi Sarayi Muzesi :7391833279:(، محل نگهداری

Kutuphanesy
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کارکرد دگردیسی در هفت خان  رستم و اسفندیار با رویکرد ترانشانه ای

)با تأکید بر خان چهارم(

پراکنده شده  است و امروزه در موزه های مختلف دنیا نگهداری می شود. 
این شاهنامه دارای 258 صفحه با ابعاد 280×371 میلی متر بوده که اکنون 
78 نگارۀ مصّور آن موجود است. آرایش صفحات و جدول کشی آن 
 Dickson & Welch,( به صورت 4 ستون در ردیف های مختلف است
و  هرات  سبک  ظرافت  شاهنامه،  این  نگاره های  در   .)1981:   189

با هم ترکیب  نقاشی های ترکمنی  رنگ های شادی آفرین و زنده انگار 
شده اند. در این اثر، انسان و طبیعت با هم توازن دارند و هنرمندان این 
شاهنامة مصّور معمواًل فضاسازی صخره ها، درختان و آسمان را در یک 

گونة تخیلی ارائه داده اند )کنبای، 1389: 82-81(.
 این نگارۀ منتخب، صحنة پس از دگردیسی را به نمایش می گذارد 
که البته دانستن آن تنها با رجوع به روایت ممکن است. آنچه در تصویر 
مشاهده می شود، زن سیاه زشت رویی است که در مرکز نگاره ایستاده 
است. کمند رستم برگردن زن و شمشیرش بدن وی را به دونیم کرده  
است. محل قرارگیری زن، هم از محور تقارن عرضی و هم از محور 
تقارن طولی در مرکز قرار گرفته  که بیشترین توجه را به خود جلب 
می نماید. بدن زخمی و از میان به دونیم شدۀ زن، شمشیرزنی قهرمان، 
آشفتگی عناصر، ابهام فضا و حضور ناظران دیو مانند در بخش فوقانی 
نگاره که با آشفتگی به مرکز نگاره می نگرند، فضایی بسیار آشفته و 

اضطراب آور را به نمایش گذاشته است. 
تیرگی و گرفتگی رنگ ها و حالت درختان نیز به آشفتگی فضا 
کمک نموده است. همچنین روشنی زمینه ای که دو کنشگر اصلی بر 
روی آن مصّور شده اند، در تضاد و تقابل با تیرگی بدن زن، پلیدی سیرت 
وی را دوچندان نموده است. تمامی عناصر نگاره در یک چینش متقابل 
و متضاد گرد هم آمده اند و نگاره، سرشار از حس شرارت و آشفتگی 
است. اما ریخت پیروزمندانة قهرمان با لباس و کالهخود جنگی از جمله 
نمادهای مثبت در نگاره است. شایان ذکر است، اسِب قهرمان در تصویر 
)1( در حالتی کاماًلً منفعل و بی تفاوت تصویر شده، درحالی   که در تصویر 
)2(، اسب به پیروزی قهرمان و شکست نیروی شرور می نگرد. ادوات 
و ابزار شور و مستی نیز در حالی که گویی دیگر کارکرد خود را در 
فریفتن قهرمان از دست داده اند، به سویی پرتاب شده اند. حضور همان 
ادوات و ابزار موسیقی و زنی زشت روی که در نگارگری ایران در نهایت 
زیبایی تصویر می گردد، مخاطب را به شگفتی وا می دارد و وی را متوجة 
حادثه ای از پیش صورت گرفته می نماید. نگارگران در هر دو نگاره از 
نهایت توانایی خود در نشان دادن دگردیسی سود جسته اند. اما پی بردن به 
آیین تشرف و آزمونی  بودن این دگردیسی در نگاره ها، تنها با رجوع به 
روایت ممکن است و نگاره ها از استقالل در روایتگری برخوردار نیست 

و در ترکیب با آستانه  29  های نگاره قابل خوانش هستند.

بررسی متون تصویری خان چهارم اسفندیار
اکنون به تحلیل دو نگاره از خان چهارم اسفندیار پرداخته خواهد 

شد.

تصویر )3( 
این نگاره با ابعاد 43 ×124 میلی متر و مربوط به سال 1300    م./701 

شده  است. اما پیوستگی به دنیا، ادوات شور و سرمستی و سایر عناصر 
موجود هیچ یک نشانی از ماهیت اهریمنی زن ندارد و مخاطب، در اینجا 
بدون ارجاع به روایت نخواهد دانست که این زن، در حقیقت همین 
زیباروی خرامان است یا ُگنده پیری سیاه و زشت! کنشگر دیگر در این 
نگاره، »رستم« با پوشش ویژۀ خویش ببر بیان  26    است که در نیمة چپ 
نگاره در حال سرمستی و شادی هم نشین زن جادوگر است. اما نیمة 
راست نگاره با عناصر و فضاسازی متضاد و متقابلی مصّور شده  است. در 
اینجا رستم دچار تغییر حالت و ریخت شده و ُکنشی متفاوت از وی ارائه 
گردیده و در حال کمنداندازی به گردن زنی سیاه و زشت روی تصویر 
شده  است. زن جادوگر نیز پس از برمال شدن راز دگردیسی اش، با رویی 
زشت و سیاه متناسب با ذات اهریمنی خویش تصویر شده است. دگردیسی 

وی کاماًلً موقتی است.  27   
تیرگی که در تقابل با روشنی بدن و روی قهرمان است، به صورت 
نمادین در بدن و روی زن جادوگر به  کار گرفته  شده است. حتی ادوات 
موسیقی به کمند و ابزار خشونت، تبدیل شده و همة این ها حاصل پی 
بردن قهرمان به چیستی زن و با مددجویی از منبع معنوی است. زن 
جادوگر بارزترین نماد شر و در مقابل، پیروزی قهرمان در برابر اغوای زن 
جادوگر بارزترین نمود و نماد خیر حقیقی است. در این نگاره، دو فضای 
آرام و سرشار از نمادهای مثبت و فاقد اضطراب در هم نشینی با فضای 
ناآرام و سرشار از نمادهای خشن و اضطراب آور قرار دارد و به طور دقیق 

نشان دهندۀ چینش متقابل نیروی خیر در مقابل نیروی شر است.

تصویر )2( 
این نگاره با ابعاد 170×270 میلی متر و مربوط به سال 1533م./934 
ه.ق و مکتب تبریز دوم، برگی از شاهنامة مشهور شاه طهماسبی است. کار 
بر روی این اثر از دوران شاه  اسماعیل آغاز شده و با حمایت شاه طهماسب 
به پایان رسید. اما این نسخه، بعدها توسط آرثر هوتون28 خریداری و 

تصویر 2. نگاره از مکتب تبریز )شاهنامه شاه طهماسبی( با موضوع کشتن 
www.shahnama.caret.cam.ac.uk/new/( : رستم زن جادو را. منبع

 USA, Newyork, :محل نگهداری ،)jnama/cellustratin:1260472048
Metropolitan Museum of Art
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این نگاره با ابعاد 170×147میلی متر و مربوط به سال 1591 م./992 
ه.ق و مکتب قزوین و برگی از شاهنامة مشهور به شاهنامه »قوام الدین 
ابن محمد شیرازی« است که به حمایت »بایسنقر« در قزوین مصّور شده 
 است. این شاهنامه دارای 586 صفحه با ابعاد 325 ×460 میلی متر بوده و 
اکنون 38 نگارۀ مصّور آن موجود است. آرایش صفحات و جدول کشی 

به صورت 4 ستون در 22ردیف است )شریف زاده، 1370: 183(.
آنچه در نگاره مشاهده می شود، نابودی زِن زشت سیاه روی به دست 
قهرمان است. موجودات دیو ماننِد سیاه روی با حالتی بسیار آشفته در حال 
تماشای صحنة نابودی زن توسط قهرمان می باشند و نیز یکی از آن ها 
بسیار وحشت زده در حال فرار و باال رفتن از درخت مصّور شده  است. 
در مقابل، انسان ها بسیار موّقر و پیروزمندانه در حال تماشای صحنة 
پیروزی قهرمان بر زن سیاه زشت روی می باشند که بر اساس روایت، 
همراهان و مالزمان قهرمان هستند. زن، در حال سقوط به تصویر کشیده 
شده که این سقوط با بهره جویی از نشانه های منفی و اضطراب آور در 
نگاره تشدید گردیده  است. آشفتگی خود زن جادوگر و یارانش، شمشیر 
واردشده بر بدن و زنجیر آویخته بر گردن وی و تیرگی نیروهای منفی، 
همه و همه در مقابل نمادهای خیر قرار دارند. یکی از مهم ترین عناصر 
نمادین در نگاره، خورشید وارونه ای است که سرشار از روشنی و لبخند 
پیروزمندانه است و نگارگر، به خورشید چهره ای انسانی بخشیده  است. 
از ویژگی های دیگر این نگاره، تنوع و سرزندگی رنگ هاست که در 
بهترین شکل ممکن ارائه گردیده  است. پرچم های با افتخارِ یاران قهرمان 
که حضور آن ها نشان از این است که اسفندیار برخالف رستم در پیمودن 
مسیر هفت خان تنها نیست، از دیگر نمادهای پیروزی نیروی خیر است. 
وجود حاضران و ناظران غیرانسانی در نگاره، برای تشدید تقابل فضای 
خیر و شر طراحی شده و از دخل و تصرفًات نگارگر در اصل روایت 
است. در این روایت نیز قهرمان با زنجیر بهشتی که زرتشت به وی هدیه 
داده بود، راز زن را برمال نموده و این نکته نشان دهندۀ تکیة قهرمان به 

ه.ق و مکتب بغداد و برگی از شاهنامه مشهور به شاهنامة کوچک 
است. این شاهنامه یک نسخة قدیمی مصّور پراکنده است که دارای تعداد 
نامشخصی صفحه با ابعاد 132×190 میلی متر بوده که اکنون 84 نگاره 
مصّور آن موجود است. آرایش صفحات و جدول کشی به صورت 6 ستون 
در 29 ردیف است )Robinson,1967: 39(. علی رغم اندازۀ کوچک 
نگاره ها، خصوصیات صورت و پیکره ها و سایر جزئیات با منتها درجة 
دقت ترسیم شده اند. این نگاره ها مربوط به اقوامی مهاجر چون ایلخانیان 
بوده و شاید دلیل انتخاب ابعاد کوچک این کتاب نیز همین  است )کنبای، 

.)31 :1389
این نگارۀ مصّورشده، نگاره ای بی نظیر از دگردیسی اولِ زن جادوگر 
به هیئت شیری است که بدون ارجاع به روایت، خوانش آن امکان پذیر 
نیست. تقریبًاً تمامی نگاره های مربوط به خان چهارم اسفندیار، شامل 
صحنة کشته شدن و یا اسیرشدن زن جادوگر به دست اسفندیار است. در 
این نگاره زن جادوگر پس از این  که رازش برمال می گردد به هیئت 
شیری در می آید، اما توسط اسفندیار اسیر شده و مغلوب می گردد. عناصر 
کنشگر موجود در نگاره، »قهرمان« و »شیر« می باشند که قهرمان زنجیر 
فوالدی به گردن شیر آویخته و شیر در حال نگاه کردن به قهرمان، مصّور 
گردیده اند. حالت پاهای شیر به گونه ای طراحی شده که مغلوب  شدنش 
توسط قهرمان را نشان می دهد. از دیگر عناصر این نگاره، چشمة آب 
روان در پشت سر قهرمان، پیاله و جام شراب، تیر و کمان قهرمان و غیره 
است. اسب، در حالتی منفعل و پشت به حادثة اصلی تصویر شده است. 
تمامی عناصر در نگاره، تضاد و تقابل میان نیروی خیر و شر را نشان 
می دهند و ریخت پیروزمندانة قهرمان، نشان دهندۀ پیروزی نیروی خیر 
بر شر است و حتی بدون ارجاع به روایت نیز قابل مشاهده است. اما این 
نکته بارز و مسجل است که بدون استفاده از روابط بینامتنی، پی بردن به 
پیروزی قهرمان در آزموِن تشرف و چیستی شیر و چرایی تبدیل شدن زن 

جادو به آن امکان پذیر نیست.

تصویر )4( 

تصویر 3. نگاره مربوط به مکتب بغداد با موضوع کشتن اسفندیار زن
www.shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/( :جادو را. منبع

 Ireland, Dublin, The Chester :محل نگهداری ،)cellustratin:1245475268
 Beatty Library

تصویر 4. نگاره مربوط به شاهنامه مصّور مشهور به قوام الدین
با موضوع کشتن اسفندیار زن جادو را. منبع: )لوح فشرده حاوی

نگاره های نسخ مصّور مشهور تهیه شده در فرهنگستان هنر(
محل نگهداری: موزه رضا عباسی، تهران، ایران.
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کارکرد دگردیسی در هفت خان  رستم و اسفندیار با رویکرد ترانشانه ای

)با تأکید بر خان چهارم(

تصویر سایر زناِن شاهنامه است. در اثر وقوع این دگردیسی، یک کنشگر 
منفی و یک کنشگر مثبت در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند و این 
تقابل حتی در جزئی ترین عناصر بصری رعایت می گردد. بیشتر نگاره های 
برگرفته از خان چهارم هر دو قهرمان، صحنة پس از دگردیسی و برمال 
شدن راز زن جادوگر را در ساختاری تنش آمیز با چینش عناصر و نمادها 
به صورت متقابل می نمایانند که این خود نشان از وفاداری نگارگر به 

پیش متن )متن کالمی شاهنامه( دارد.

پی نوشت ها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Trans-Semiotic.  2. Morphology.
3. Intertextualite.

initi-( 4. اصطالح تشرف در متون علوم اجتماعی در برابر اصطالح انگلیسی
ation( در نظر گرفته شده و به معنا و مفهوم یک تحول ذاتی در شرایط هستی 
انسان نوآموز و برآمدن او پس از آزمون با وجودی کاماًلً متفاوت از پیش است 
)الیاده، 1368: 10 (. بنابراین آیین های گذار یا تشرف از منظر کارکرد و هدف 

یکسان هستند.
5. مناسک گذار، نوعی از آیین های عبادی هستند که دوره ای از زندگی یک 
فرد را نشان می دهند. این گذار و عبور از یک مرحله به مرحلة دیگر با یکسری 
آزمون های ورودی سخت همراه است که در تجربیات فرهنگی و اجتماعی 
همچنین در سرنوشت بیولوژیکی فرد تأثیر دارند )الیاده، 1368: 121(؛ همچنین 
برای آگاهی بیشتر )ر.ک: فکوهی، 1386: 260-261؛ رنجبر و دیگران،1380: 

.)156-154
6. هر رابطه ای که موجب پیوند متنی )ب( با متن پیشین )الف( شود، به 
گونه ای که این پیوند تفسیری نباشد )نامور مطلق، 1386: 131(. بر این اساس 
متن اولیه و پیشین »پیش متن« )hyper text( خوانده می شود و متن پسین و جدید 

را »بیش متن« )hypo text( می نامند.
7. J. Kristeva.  8. R. Barthes.
9. M. Rifater.  10. J. Genette.
11. Transtextualite.  12. Arcitextualite.
13. Paratextualite.  14. Metatextualite.
15. Hypertextualite.

16. بر اساس الگوي تک اسطوره  اِي جوزف کمپل، مراحل گذار قهرمان 
به این صورت است: الف( عزیمت: فراخواني به ماجرا، خودداري از پاسخ به 
فراخواني، کمک فراطبیعي، گذار از اولین خان و شکم نهنگ، ب( تشرف 
)آشناسازي(: جاده آزمون ها، دیدار با ایزد بانو، زن وسوسه گر، آشتي با پدر، 
فرار جادویي،  بازگشت،  از  امتناع  بازگشت:  اکسیر حیات، و پ(  و  عروج 
نجات از بیرون، گذار از اولین خان بازگشت و سرور و آقاي دو جهان )ر.ک: 

کنگرانی، 1388: 74-91(.
17. هفت خان رستم به ترتیب شامل: کشتن شیر، گذار از راه گرم و دشوار، 
کشتن اژدها، کشتن زن جادوگر، گذار از سرزمین تاریکی، کشتن ارژنگ دیو و 
کشتن دیو سپید است. هفت خان اسفندیار نیز به ترتیب شامل: کشتن گرگ ها، 
کشتن شیرها، کشتن اژدها، کشتن زن جادوگر، کشتن سیمرغ، گذار از برف و 

سرما و گذار از دریا شب هنگام است.
18. هفت پله مهري: مقامات هفتگانه سالک در آیین مهري: 1. کالغ، پیک، 
نماد عنصر باد، حامي آسماني: عطارد، 2. همسر، ازدواج معنوي با ایزد مهر، نماد 
آب، حامي آسماني: زهره، 3. سرباز، سرباز ایزد مهر، نماینده خاک، حامي 
آسماني: مریخ، 4. شیر، مظهر آتش، حامي آسماني: مشتري، 5. پارسي، نگهدار 
میوه، رویاننده گیاه، حامي آسماني: ماه، 6. پیک خورشید، نماینده خورشید، 
حامي آسماني: خورشید، و 7. پیر، نماینده ایزد مهر در زمین، حامي آسماني: 
زحل )مسکوب، 1374: 56(. همچنین برای آگاهی بیشتر )ر.ک: ورمارزن، 

.)167-162 :1372

منبع معنوی )زرتشت( است. اما در این نگاره نیز مستقل از متن و صرفًاً با 
تکیه بر تصویر، نمی توان دگردیسی و دالیل وقوع آن را دانست. 

در این نگاره ها، بیشتر زن جادوگر را در حالی نشان می دهد که 
مغلوب قهرمان است و قهرمان در تمام نگاره ها به شکل پیروزمندانه 
به تصویر درآمده است. به سبب رخ دادن دگردیسی در روایت، نگرش 
غالب در متون تصویری نیز خیالی نگاری  30   است. در بیشتر نگاره های 
مشاهده شده در این موضوع، تنها دو کنشگر اصلی خیر و شر در حالت 
کشمکش با هم مصّور شده اند. اما در نگاره )2( و نگاره )4( حاضرین و 
ناظرینی از جنس انسان یا غیر انسان مشاهده می شوند که از برمالشدن 
راز زن جادو بسیار متعجب و آشفته می باشند. شایان ذکر است که 
خود قهرمانان نیز، پس از گذراندن آیین تشرف که با استفاده از قدرِت 
دگردیسی نیروهای خیر و شر تحت دشوارترین آزمون ها قرار می گیرند، 
به نوعی استحالة رواني دست یافته و نه از منظر ظاهر، بلکه از حیث 

معنوي دچار دگرگوني مي  گردند.

نتیجه گیری   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاهنامه مملو از آیین هاي تشرف به صور گوناگون است که در 
پي نائل آمدن به مقصودي خاص صورت مي گیرند. با استناد به مهم  ترین 
آیین  هاي گذار و پیوند دگردیسي  هاي موجود، این نکته اثبات گردید که 
دگردیسی در خدمت مهم ترین مراحل گذار در هفت خان رستم و اسفندیار 
جهت تشرف قهرمان به مقامي واال صورت گرفته است. به طورکلی دو 
عامل در تعیین دگردیسی های خیر و شر تأثیرگذار هستند: 1. هدف 
دگردیسی، و 2. ماهیت و ذات شخص یا شی ای که دچار دگردیسی شده  
است. عامل دگردیسی با توجه به اینکه با چه ساختاری و به دنبال رسیدن 
به چه قصدی دچار دگردیسی شده  است، در حوزۀ دگردیسی خیر یا شر 
قرار می گیرد. با توجه به تقسیم بندی تمامی دگردیسی ها به دو نوع کلی 
»خیر« و »شر« که هدفی جز این هم نمی توانند داشته  باشند، تمامی عناصر 
در نگاره ها نیز به دو مقولة خیر و شر تقسیم می گردند. دانستن خیر و 
شربودن این عناصر تا حدودی بر اساس تحلیل نگاره ها بارز می گردد، اما 
درک دقیق آن ها، بسته به متن کالمی است و به خودی خود از استقالل 
مفهومی برخوردار نیستند. موضوع همه نگاره ها، دگردیسی زن جادوگر 
در هیئت یک زن زیبا جهت اغوانمودن و فریب  دادن قهرمان نمادین 
جامعه در مسیر تشرف است. گرچه دگردیسی نیروهای اهریمنی با 
اما  است،  روایت  اصلی  درون مایة  اهورایی،  آفریده های  نابودی  هدف 
با هدف آزمونی صورت پذیرفته  است و می توان آن را نوعی دگردیسی 
تشرفی دانست. همچنین اقدام قهرمان در نابودسازی زن جادوگر نتیجة 
آزمون را تا حدی منعکس می گرداند، اما نمایاندِن پیوند دگردیسی و آیین 
تشرف صرفًاً با تکیه بر نظام تصویری ممکن نیست و درک چگونگی 

و چرایی دگردیسی تنها با رجوع به پیش متن کالمی قابل درک است.
عامل دگردیسی در خان چهارم رستم و اسفندیار، »زن جادوگر« 
و هدف وی اغوانمودن قهرمانان است. زن جادوگر در تمام نگاره ها 
به صورت زشت رویی سیاه و دیو اندام مصّور گردیده و این خود تالش 
نگارگر در فهماندن ذات نامقدس این عنصر مادینه و تفاوتش نسبت به 
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است، بررسی گردیده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسیـ 
آلن، گراهام )1385(، روالن بارت، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.

آیدنلو، سجاد )1385(، بار دیگر رستم و اسفندیار، جهان کتاب، سال یازدهم 
)5-7(، صص 15-14.

اسالمی ندوشن، محمد )1384(، زندگی و مرگ پهلوان در شاهنامه،  تهران: 
انتشارات انجمن آثار ملی.

الیاده، میرچا )1368(، آیین ها و نمادهای آشناسازی، ترجمة نصراهلل زنگویی،  
تهران: نشر آگه.

امیدساالر، محمود )1362(، ببر بیان، نشریه علوم انسانی )نامه ایران(، شماره 
3، صص 458-447.

بهرامی، ایرج )1385(، رویین تنی و جاودانگی در اساطیر، تهران: نشر زوار/
ورجاوند.
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زرین و سیمین.

حمیدی، بهمن )1373(، تأملی بر خان چهارم، چیستا، شماره 108 و 109، 
صص 695-688.

حمیدیان، سعید )1386(، شاهنامه ابوالقاسم فردوسی )متن کامل بر اساس 
چاپ مسکو(، تهران: نشر قطره.

خالقی مطلق، جالل )1386(، شاهنامه فردوسی )به تصحیح و بازنویسی جالل 
خالقی مطلق(، تهران: مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی.

دبیرسیاقی، محمود )1380(، برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر، 
تهران: نشر قطره.

رزمجو، حسین )1381(، قلمرو ادبیات حماسی ایران، ت ه ران : پ ژوه ش گ اه  ع ل وم  
ان س ان ی  و م طال ع ات  ف ره ن گ ی ؛ م ش ه د: س خ ن گ س ت ر.

رستگارفسایی، منصور )1389(، پیکرگردانی در اساطیر، ت ه ران : پژوهشگاه 
علوم انسانی.
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