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ـد شـد. وی دارای مـدرک 
ّ
فاطمـه مـاه وان در سـال 13۶2 در مشـهد متول

كارشناسـی، كارشناسی ارشـد و دكتـری زبـان و ادبّیات فارسـی از دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد اسـت و در سـال 139۵ از رسـالۀ دكتـری خـود بـا عنوان 
نگارگـری  )قابلّیت هـای  نگاره هـا  از  اسـتفاده  بـا  شـاهنامه  »متن پژوهـی 

به منزلـۀ منبعـی در متن پژوهـی(« بـا درجـۀ عالـی دفـاع كـرد.
ت یـک سـال بـرای فرصـت مطالعاتـی در دانشـگاه لیدن 

ّ
 همچنیـن بـه مـد

دورۀ   139۶ سـال  در  و  به سـربرد  انگلسـتان  كمبریـج  دانشـگاه  و  هلنـد 
پسـادكتری را در دانشـگاه فردوسـی به پایان رسـاند. این پژوهشـگر نزدیک 
ت علمـی- پژوهشـی، دانش نامه هـا، همایش هـای 

ّ
بـه ۵۰ مقالـه در مجـال

داخلـی و خارجـی ارائـه كـرده اسـت و نیـز انجـام طرح هـای پژوهشـی و 
پایان نامـۀ  انتخـاب  تألیـف كتـاب در كارنامـه پژوهشـی وی وجـود دارد. 
كارشناسی ارشـد بـه عنـوان اثـر برگزیده »جایزه فردوسـی« در سـال 139۰ 
و همچنیـن بـه عنوان اثـر برگزیـده »جایزه پرویـن اعتصامـی« )جایزۀ ادبی 
زنـان( در سـال  1391 و نیـز انتخـاب رسـالۀ دكتـری بـه عنوان اثـر برگزیدۀ 
»دوازدهمیـن همایـش انجمن ترویج زبان و ادب فارسـی« در سـال 139۶ 

از جملـه جوایـز و افتخـارات وی اسـت.

درباره پژوهشگر

عـای اصلـی ایـن رسـاله، پیشـنهاد رویکـردی تطبیقی بـرای بررسـی رابطۀ وجـوه ادبی متن شـاهنامه بـا نگاره های آن اسـت. 
ّ

مد
ی داسـتان را درنظرگرفتـه و به خصایـص و ویژگی های 

ّ
 مفهـوم كل

ً
پژوهش هـای پیشـین در بررسـی رابطـۀ متـن و تصویـر، معموال

ادبـی متـن توّجـه اندكـی نشـان داده اند. به همیـن دلیل، پژوهـش حاضر قصـد دارد از طریـق نگاره ها بـه برخی از دشـواری های 
متنـی شـاهنامه پاسـخ گویـد تـا از ایـن طریق بـه تنقیح متن شـاهنامه مدد رسـاند. بـه این منظـور برخـی از دشـواری های متنی 
شـاهنامه، نظیـر ضبط هـای چنـد گانـۀ نسـخه بدل ها، معنـای واژه هـا و ابهامـات دسـتوری، را بـا نگاره ها انطبـاق داده تـا روایت 
تصویـری را بـرای درک بهتـر متـن بـه سـایر امکانـات بی فزایـد. روش پژوهـش بر مبنای سـنجش میـزان انطبـاق نظام نشـانه ای 
تصویـری و نظـام نشـانه ای متنـی اسـت. در ایـن پژوهـش از روش آماری بـا توّجه به دو شـاخصۀ زمـان و مکان بهره گرفته شـده 
ـت و اطمینـان بیشـتری برخـوردار باشـد. ایـن پژوهـش را می تـوان بـه چنـد بخش تقسـیم كـرد: در 

ّ
تـا یافته هـای پژوهـش از دق

یـک بخـش به این سـؤال پاسـخ داده شـده كـه چگونـه می تـوان از نگاره ها بـرای تصحیـح و گزینش ضبط 
صحیح تـر بهـره گرفـت؟ در بخـش دیگـر بـه ایـن پرسـش پرداخته شـده كـه چگونه تصویـر می توانـد افق 
معنایـی متـن را گسـترش دهـد؟ واپسـین مبحـث ایـن پژوهـش، قابلّیـت منابـع تصویـری را برای بررسـی 
سـایر متـون مصـّور نشـان داده و آن را بـه عنـوان راهـکاری بـرای پژوهش هـای آینده پیشـنهاد كرده اسـت. 
حاصـل پژوهـش قابلّیت هـای جدیـد نگاره هـا را بـرای رفـع برخـی از دشـواری های متنی شـاهنامه نشـان 
می دهـد. بنابرایـن، نگاره هـای شـاهنامه، بـه نسـبت و بـا احتمـال خطـا، می توانـد در جایـگاه یـک منبـع 

مکّمـل و جنبـی در پژوهش هـای ادبـی مـورد بهره بـرداری قرارگیرد. 
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