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چکیده

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

حماسـی و عاطفی شـاهنامه بـه مخاطب، موفق عمـل کرده اند.
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