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فصلنامة علمي نگره

چكيده
صور خيال در ادبيات، باالخص در شاهنامة فردوسي، قابليت هاي تصويري نگارگري را گسترش داده است. 
هدف اصلي از بررسي و تطبيق داستان هاي شاهنامه با عناصر تصويري نگاره هاي شاهنامة تهماسبي ٩٤٤ 
ـ. ق، معرفي صورت هاي خيال شامل تشبيه، استعاره و کنايه، به عنوان عواملي تأثيرگذار و پيش برنده در  ه

روند روايت تصويري بوده است. 
سؤاالت اين تحقيق عبارت است از ١. آيا عناصر تصويري نگاره هاي مذکور با صور خيال در داستان مربوط 
و ديگر ابيات شاهنامه نسبتي دارند؟ ٢.صور خيال شاهنامه، چگونه در نگاره ها به کار رفته و چه کارکردي 
در روايت تصويري دارند؟ روش تحقيق توصيفي – تحليلي و شيوه جمع آوري اطالعات کتابخانه اي بوده 
است، و به منظور دست يابي به بخشي از داده ها، عناصر تصويري ٦ نگاره – به عنوان نمايندة نسخه - با 
صورت هاي خيال همان داســتان در شاهنامه فردوسي و ديگر متون ادبي، مطابقت داده شده و چگونگي 
ترجمان تصويري متن داســتان و آرايه هاي ادبي آن به شــيوة تطبيق و تحليل محتوا مطالعه شده است. 
نتايج تحقيق با توجه به سوال اول نشان مي دهد بخشي از عناصر تصويري ٦ نگاره  چون اژدهاي درون 
ابر، شاهين و سيمرغ، آب، گرفت و گيرها و سروها، با صور خيال در اشعار شاهنامة فردوسي نسبت دارند. 
با توجه به يافته ها، پاسخ سوال دوم چنين به دست آمد؛ برخي از عناصر تصويري در نگاره هاي تهماسبي با 
کارکرد نمادين، برگردان تصويري صور خيال شاهنامة فردوسي بوده و نقش تکميلي براي روايت تصويري 

داستان داشته اند. 

واژگان كليدي 
شاهنامة تهماسبي، صور خيال، استعاره، تشبيه، کنايه، ترجمان تصويري.
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مقدمه
شاهنامة فردوسي، در جايگاه يک متن فرهنگي، قادر است از 
بستر ادبي خود خارج شده و حوزه هاي گوناگون از جمله 
هنرهاي تصويري را متأثر  سازد. اين خويش کاري فضايي 
نظر  از  و مستمر  پيوسته  روندي  در  کرده، که  ايجاد  را 
تاريخي نسخه هاي متعددي از آن به تصوير کشيده شود. 
عوامل گوناگوني در بيان تصويري اين شاهنامه ها، اثرگذار 
بوده است. ساختار ادبي شاهنامه اين قابليت را دارد که از 
جملة اين عوامل باشد. همراهي نگارگري و شاهنامه در طي 
قرن ها اين فرض را قوت مي بخشد، که شاهنامه هاي مصور 
از روايت  به عنوان شکل(متن) پسين، عالوه بر استفاده 
داستان، از ساختار ادبي شاهنامه براي تکوين بيان هنري و 
تصويري خود بهره برده اند. يکي از ويژگي هاي منحصر به 
فرد ساختار ادبي شاهنامه که مي تواند نگارگران آن را از 
امکان تصويري بااليي برخوردار کند، صور خيال است. بر 
طبق مطالعات گسترده اي که نگارند گان داشته اند، شاهنامة 
شاخص تهماسبي (تبريز۲- ۹۴۴ هـ. ق) به طور چشم گيري 
از صورخيال (تشبيه، استعاره، کنايه،) در بيان تصويري 
بهره برده است، و از نسخه هاي حائز اهميت در اين محدوده 
محسوب مي شود. به جهت تدوين موضوع و آزمون فرضية 
تحقيق، ۶ نگاره از شاهنامة تهماسبي به عنوان نماينده نسخه 
انتخاب، و تأثير سه گونه از صور خيال تشبيه، استعاره 
و کنايه، بر روي آن ها، بررسي مي شود. هدف اصلي از 
بررسي و تطبيق صور خيال شاهنامه با عناصر تصويري 
نگاره ها، معرفي آن ها به عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار و 
پيش برنده در روند روايت تصويري بوده است. چگونگي و 
مقدار برخورداري اين شش نگاره  از صور خيال مسئله اي 
است که اين تحقيق بدان توجه خواهد کرد. به منظور تبيين 
اين چنين طرح مي شود؛  چارچوب نظري، سؤاالت تحقيق 
۱. آيا عناصر تصويري نگاره هاي مذکور با صور خيال 
در داستان مربوط و ديگر ابيات شاهنامه نسبتي دارد؟ ۲. 
صور خيال شاهنامه، چگونه در نگاره ها به کار رفته و چه 

کارکردي در روايت تصويري دارد؟ 

روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي – تحليلي است و اين 
مقاله، به عنوان پژوهشي بينامتني، متن ادبي شاهنامه را، 
به عنوان متن پيشين با نگارگري به عنوان متن پسين در 
حيطة مطالعات کيفي مطابقت خواهد داد. به جهت دسترسي 
به منابع تحقيق، از روش کتابخانه اي و مشاهدة تصوير 
استفاده شده و مطالب به وسيلة فيش برداري جمع آوري 
مي شود. شاهنامه تهماسبي داراي ۲۵۸ نگاره است، با توجه 
به بررسي هاي اوليه ، از ميان اين آثار، شش نگاره که تشبيه، 
استعاره و کنايه دست مايه کار آن ها بوده، براي تجزيه و 
تحليل داده ها انتخاب شده  است. به منظور دست يابي به 
نتيجه  ي مفروض، سعي خواهد شد با توجه به هدف اصلي، 

هم زمان، ساختار تصويري نگاره به همراه عناصر تشکيل 
دهندة آن  با صور خيال در متن داستان تحليل و مطابقت 
داده شوند. دستاوردهاي به دست آمده از تطبيق دو متغير 
به شناخت  نگاره،  ادبي و عناصر تصويري  صور خيال 
کيفيت نگاه هنرمند به آرايه هاي شعري در جهت ترجمان 
تصويري منجر خواهد شد. شيوه تجزيه و تحليل کيفي مي 

باشد. 

پيشينة تحقيق
حوزه  در  تطبيقي  پژوهش هاي  به  اخير  سال هاي  در 
داده  با ادبيات مطابقت  نگارگري توجه شده و نگارگري 
شده است. در مقالة «پژوهشي بر ارتباط موضوعي نقوش 
به کار رفته بر سطوح ابنيه   با متن ادبي  آنها در نگاره هاي 
فصلنامة  در  صدري،  مينا  نوشتة  تهماسبي»  شاهنامة 
هنرهاي زيبا شمارة ٢ (١٣٩٤)، ارتباط تصويري منتخبي 
از نگاره هاي شاهنامة تهماسبي با متن ادبي آن ها بررسي، 
و داللت هايي که بين تصوير به عنوان دال و معنا به عنوان 
مدلول وجود دارد، پيگيري شده است. پايان نامة کارشناسي 
ارشد علي اصغر شيرازي، با عنوان «بررسي تطبيقي وجوه 
تصويري ادبيات و نگارگري ايراني اسالمي(١٣٧٣)» نيز 
به  مؤلف  تحقيق  اين  در  است.  پرداخته  موضوع  اين  به 
دنبال معادل هايي تصويري بوده است، که در قواعد ادبي 
شاهنامه به کار رفته است. مقالة «تأثير صور خيال ادبي 
بر نگارگري مکتب شيراز» منتشر شده در بوستان ادب 
جعفر  محمد  و  ماه وان  فاطمه  نوشتة   (١٣٨٩)  ٤ شمارة 
ياحقي، به بيان کلياتي از نگارگري پرداخته، اما بر خالف 
عنوان از صور خيال و تأثير آن بر نگاره ها، ذکري به ميان 
نيامده  است. برخي نويسندگان مانند آتوسا اعظم کثيري 
در مقالة «تقابل طبيعت و فرهنگ در نگارة زال و سيمرغ 
شاهنامة  شاهنامه  از  تصويري  شناختي  نشانه  (تحليل 
تهماسبي) نشرية هنرهاي زيبا شمارة صفر» (١٣٨٨)، نظام 
فرهنگي و طبيعت در عناصر تصويري نگاره ها را در حيطة 
نشانه شناختي بررسي و با داستان تطبيق داده  است. تفاوت 
اساسي بين اين پژوهش و ديگر مطالعات مشابه اين است 
که تحقيق حاضر سعي دارد، عناصر تصويري به کار رفته 
در هر نگاره را با صور خيال موجود در شاهنامه فردوسي 
مطابقت داده و ميزان برخورداري آثار از آرايه هاي ادبي 
اين  از  نگاره ها  تحليل  نمايد، لذا  را بررسي  متن داستان، 
نگارگري  آثار  نقد  در  ضروري  و  نو  برخوردي  زاويه، 

خواهد بود. 

صور خيال
آثار هنري از زواياي مختلف تجزيه و تحليل مي شوند، و 
شيوه هاي گوناگوني براي نقد و بررسي آن ها وجود دارد. 
استفاده از شيوه هاي ادبي در تحليل آثار هنري رايج بوه 
است. « لذا برخي از شيوه هاي نقد با نقدهاي ادبي مشترک 
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هستند.» (آيت اللهي، ۱۳۸۴: ۴۲) مهم تر آن که عنصر خيال 
که جوهر اصلي و فصل مشترک انواع خلق هنري است، 
انديشة نگارگر و شاعر را به هم نزديک مي کند. لذا تطبيق 
صور خيال به کار رفته در داستان با تصويرهاي نمادين 
نگاره هاي مورد بحث، به کيفيت انديشة هنرمند نيز اشاره 
مي کند. «فصل مشترک گرايشات نظري معاصر در حوزة 
فنون بالغي [که شامل صور خيال مي شوند] اين است که 
آن ها صرفًا آرايه هاي سبکي نيستند، بلکه از ساز و کارهاي 
شکل دهنده به گفتمان، به مفهوم کلي کلمه هستند. ساختار 
چندلر  مي گيرد.  شکل  "بالغي"  ابزارهاي  با  گفتمان،  کلي 
مي نويسد؛ فنون بالغي، صرفًا با چگونگي بيان انديشه ها 
تأثير  نيز  انديشيدن  بر چگونگي  بلکه  ندارند،  کار  و  سر 

مي گذارند» (سجودي، ۱۳۸۷: ۵۹).
صور خيال يا «ايماژ۱، مجموعه اي است از امکانات بيان 
هنري، که در شعر مطرح است و زمينة اصلي آنرا انواع 
تشبيه، استعاره، اسناد مجازي و گونه هاي مختلف ديگر، 
براي ارائة تصاوير ذهني مي سازد» (شفيعي کدکني، ۱۳۷۵: 
۱۰). «صورت هاي خيال از تصويرهاي شاعرانه و معناي 
ثانوي بحث مي کنند» (شميسا،۱۳۸۷: ۱۶و۱۰۱). هدف آن ها 
ايجاد صفت مخيل براي زبان هنري است. از طرفي کارکرد 
آن گسترش و ايجاد اليه هاي ژرف تر براي معني به وسيلة 

تداعي معاني و گذشت از ظاهر به باطن است. (ثروتيان، 
١٣٨٣: ٣٦).به اعتقاد نگارندگان، اين ويژگي هاي صور خيال 
امکان ظهور و بروز در عناصر تصويري نگارگري را دارد 
و مي تواند وجه مشترک ادبيات و نگارگري باشد. به همين 
نگاره هاست، که  دنبال عناصري در  تحقيق به  اين  دليل، 
بر گرفته از صور خيال بوده و ويژگي آن ها را در نگاره 
حفظ کرده باشند. در بررسي نگاره هاي مذکور و معرفي 
صور خيالي که به تصوير تبديل شده اند، بايد به اين نکته 
توجه کرد که همچون ادبيات، در جايي که مشبه و مشبهٌ به 
تصوير شده اند عناصر تصويري در حيطة تشبيه گنجانده 
خواهند شد و هنگامي که مشبهٌ به حضور ندارد فراموشي 
و انکار تشبيه رخ داده و عنصر تصويري بيان استعاري 

مي يابد. 

تشبيه
اصطالح "تشبيه" به معني مانند کردن چيزي با چيز ديگر 
است. مشروط بر اين که اين همانند کردن مبتني بر کذب يا 
دروغ باشد. کذب يا دروغ بودن، به معني مصطلح آن نيست 
بلکه، به معني وجود اغراق در آن تشبيه است. به تعبير 
ديگر، آن دو چيز شبيه هم نيستند، اما اين شباهت ادعا و 
برقرار مي شود. »(شميسا، ۱۳۸۷: ۳۲). «در تشبيه، معاني، 

تصوير ١ .  به بند کشيدن ضحاک در کوه دماوند، شاهنامه تهماسبي، 
ـ ق، موزة متروپليتن، نيويورک، هنرمند: سلطان محمد،  مأخذ:  ٩٤٤ ه
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صفات يا احکام چيزي را براي چيز ديگر ثابت مي کنند. مثل 
اثبات شجاعت يا درندگي شير براي انسان و بلندي سرو 
چهارگانه  ارکان   .(۵۳  :۱۳۷۵ کدکني،  (شفيعي  قد»  براي 
از، مشبه [چيزي که به چيز ديگر تشبيه  تشبيه عبارتند 
 شود]، مشبه به [چيزي که مشبه به آن تشبيه شود]، ادات 
تشبيه[لفظي که بر تشبيه داللت دارد]. وجه شبه[صفت يا 
از مشبه به که به مشبه تفويض مي شود].  حالت خاصي 
مشبه و مشبهٌ به، دو رکن اصلي هستند. (همان: ۵۵). در 
صورت بودن هر دو در جمله تشبيه شکل مي گيرد. در 

صورت حذف شدن مشبه استعاره شکل مي گيرد.

تحليل يافته ها
اژدها؛ استعارة ضحاک 

شکل سيال، متغير و ناپايدار ابر، تخيل انسان را تحريک 
به  ويژگي  اين  از  بارها  شاهنامه  در  فردوسي  مي کند. 

صورت تشبيه و اسناد مجازي استفاده کرده است.
فزايندة باد آوردگاه فشانندة خون ز ابر سياه 

(فردوسي، ١٣٧٤: ١٧٤)
بغريد بر سان ابر بهار زمين کرد پرآتش از کارزار 

(همان: ٢٩٦)
او همچنين در قالب استعاره و تشبيه از ضحاک ياد مي کند. 

گاهي اژدها استعارة اوست و گاه به فيل تشبيه مي شود.
ببرم پي اژدها را ز خاک 

ـ.  تصوير٣. سهراب رستم را به زمين مي کوبد. شاهنامة  تهماسبي، ٩٤٤ ه
ق، هنرمند: منسوب به عبدالعزيز ،   مأخذ: همان. 

تصوير٤. بخشي از تصوير ٣، سهراب رستم را به زمين مي کوبد.
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بشويم جهان را ز ناپاک پاک (همان: ٨٧)
بيآمد پر از کين چون پيل مست 

مرآن گاو پرمايه را کرد پست (همان: ٧٧) 
 استعاره ها و تشبيهات ادبي فردوسي به همراه قابليت بيان 
تصويري ابر، محملي براي ارائة تشبيه در نگارة «به بند 
ابرهاي  آورده اند.  وجود  به  ضحاک»(تصوير١)،  کشيدن 
پيچان و در هم فرو رونده که گاهي باز شده و رها مي گردد 
و گاهي در هم گره مي خورد، تصويرگر پنهان ماجرايي 

است که در اين نگاره در حال وقوع است. 

به نظر مي رسد نگارگر با توجه به استعارة به کار رفته در 
شاهنامه، از ويژگي تغييرپذير و ناپايدار ابر سود جسته و 
در ميان آن  دو اژدهاي غران، استعاره از ضحاک تصوير 
در حال  اژدها،  تصوير  از  اجزايي  کرده است(تصوير٢). 
محو شدن ميان ابرهاست به شکلي که نابودي و اضمحالل 

را تداعي مي کند.
 «در ادبيات واژه ها و جمالتي که در معناي اصلي به کار 
نمي روند، اوًال بايد قرينه اي براي فهم مقصود به دست دهند 
ثانيًا بايد بين معناي اولي (حقيقي) و ثانوي (مجازي)  و 
لغت، رابطه اي وجود داشته باشد. در علم بيان به اين رابطه 

تصوير  عالقة   .(۲۳  :۱۳۸۷ (شميسا،  مي گويند»  «عالقه» 
دربند  ضحاک  ابر،  ميان  در  اضمحالل  حال  در  اژدهاي 

است. 
در يک ارتباط دروني تر که بين کالم و تصوير به وجود آمده 
است، اژدهاي نابود شونده در ميان ابر، تبديل استعاره هاي 
ادبي فردوسي به عنصر تصويري با کارکرد نمادين است. 
در اين تبديل تخيل از گسترة ادبيات شاهنامه به تصوير 
منتقل شده است. به دليل حضور مشّبه (ضحاک) و مشبهٌ به 
(اژدها) در نگاره، استعارة کالمي به تشبيه تصويري تبديل 

شده است. 

گرفت و گير
رستم و سهراب در سه مرحله با هم نبرد مي کنند. در مرحلة 
دوم سهراب رستم را بر زمين مي کوبد. خنجر را کشيده و 
بر سينة او مي نشيند(تصوير۳). در اين جا فردوسي سهراب 

را به شيري تشبيه مي کند که بر گوري حمله برده است: 
نشست از بر سينة پيل تن 

پر از خاک چنگال و روي و دهن
بکردار شيري که بر گور نر 

زند دست و گور اندر آرد بسر (فردوسي، ۱۳۷۴: ۴۰۴)

تصوير٥، بخش کردن فريدون جهان را بر پسران و رشک بردن سلم 
ـ. ق، هنرمند: منسوب به عبدالعزيز،    بر ايرج، شاهنامة تهماسبي، ٩٤٤ ه

مأخذ: همان.

تصوير٦.  بخشي از تصوير٤، بخش کردن فريدون جهان را بر پسران و 
رشک بردن سلم بر ايرج



وجه شبه در اين صورت خيالي، قدرت و توانايي و تسلط 
سهراب در مقابل رستم است. فردوسي در اين مقطع با چنين 
تشبيهي انديشه و نظر خود را در بارة رستم بيان مي کند. 
او به اين نحو، ناخرسندي خود را از رستم اظهار مي دارد. 
نگارگر نيز از اين تشبيه بهره برده و در بيان تصويري از 

آن استفاده کرده است (تصوير۴). 
اين امر سبب روايت کامل تري از داستان شده است. نگارگر 
عالوه بر روايت تصويري داستان و اشاره به نبرد، با استفاده 
از عنصر تصويري گرفت و گير همچون فردوسي موضع 
خود را در مورد رستم ابراز مي دارد. چون مشبه (رستم و 
سهراب) و مشبهٌ به (شيرو گور خر) در نگاره وجود دارند 

اين تصوير در حيطة تشبيه قرار مي گيرد. 

استعاره
«فضيلت استعاره در اين است که هر لحظه مي تواند بيان را 
صورت تازه اي ببخشد و در نتيجه از يک واژه چندين معنا 
حاصل کند» (شفيعي کدکني، ۱۳۷۵: ۱۱۲). در اين آرايه مشبه 
و وجه شبه و ادات تشبيه از جملة تشبيهي حذف مي شود، به 
نحوي که فقط مشّبهٌ به باقي مي ماند، به اين مشّبهٌ به استعاره 
مي گويند. استعاره و تشبيه ماهيت يکساني دارند. در تشبيه 
ادعاي شباهت است و در استعاره ادعاي يکساني و همانندي 

(شميسا، ۱۳۸۷: ۵۳). 

گرفت و گير 
تقسيم  نگاره  اصلي  موضوع  که  مي رسد  نظر  به  چنان 
جهان توسط فريدون بين فرزندان ــ ايرج و سلم و تور ــ 
است(تصوير٥). اما بر اساس اشعار منتخبي که در نگاره 
نوشته شده است، تأکيد هنرمند بر فرمانروايي ايرج بر ايران 

است. 
مرورا چو ُبد هوش و فرهنگ و راي

همي خواندندش ايران خداي1
اين تأکيد مبين آن است که هنرمند توجه دارد که؛ حسادت 
سلم و تور نسبت به سهم ايرج از تقسيم جهان، سرگذشت 

او را رقم خواهد زد. 
را  جهان  فريدون  که  دارد  اشاره  زماني  به  نگاره  اگرچه 
تقسيم مي کند، اما داستان در شاهنامة فردوسي به مقطعي 
مي رسد که هر کدام از برادرها در سرزمين شان استقرار 
يافته اند. نامه اي تحريک آميز از سلم به تور مي رسد که: بدان 
اي شهنشاه ترکان و چين، اگر چه من فرزند بزرگتر هستم، 
اما کوچکترين از ما بهترين سهم را دارد. از من تاج و تخت 
گذشته اما آن تاج و تخت زيبندة توست (مهرآبادي، ١٣٧٩: 

 .(١٣٦
سرانجاِم حسادت سلم و تور، کشته شدن ايرج به دست تور 
است. فردوسي از زبان فريدون نحوة کشته شدن ايرج را در 

يک بيان استعاري چنين تصوير مي کند:
سرت ر ا بريده بخوار اهرمن

تنت ر ا شده کام شيران کفن
بخنجر سرش خسته در پيش من

تنش خورده شيران آن انجمن (فردوسي، ١٣٧٤: ١١٨)
و  کرده  توجه  (استعاره)  خيالي  اين تصوير  به  نگارگر 
آبي بر سطح سفيد، حملة  ديوار با رنگ  در طرح روي 
شير به گوسفندي را تصوير کرده است (تصوير٦). «با 
توجه به ابيات ذکر شده، وجه تشبيهي شير، درنده خويي 
اوست. قرار گرفتن اين نقش در مرکز اثر تأکيد هنرمند را 
نشان مي دهد. گرفت و گير، همچون ديباچه يا مقدمه اي بر 
فرجام ايرج است که در آينده اتفاق خواهد افتاد. اين عنصر 

تصويري جنبة استعاري دارد. 
عالوه بر وجود قرينة شعري، گرفت و گير در همنشيني با 
حالت يکي از فرزندان فريدون که به نظر سلم مي رسد و 
با تعجب و ناراحتي به ايرج اشاره دارد، محوري تشکيل 
مي دهد دال بر اتفاقي که مفهوم آن کشته شدن ددمنشانة 

ايرج در آينده است» (صدري، ١٣٨٤: ١٩).

شاهين و سيمرغ؛ فره ايزدي و نيک بختي
در داستان به بند کشيدن ضحاک، فردوسي نيک بختي را 

از زبان فريدون چنين مي سرايد. 
همي گفت که اين جايگاه منست 

تصوير٧، بخشي از تصوير١، به بند کشيدن ضحاک

١ - اين بيت تفاوت هايي با همين بيت 
در متن شاهنامة ُژل مل دارد. به همين 
دليل از اشعار داخل نگاره استفاده شده 

است. 

ترجمان تصويري صور خيال ادبي
 در شش نگاره شاهنامه تهماسبي/  

٢٥- ٣٧



شماره۵۲  زمستان۹۸
۳۱

فصلنامة علمي نگره

بفال اختر و بوم تان روشنست 
که يزدان پاک از ميان گروه
برانگيخت ما را ز البرز کوه 

بدآن تا جهان از بد اژدها 
بفّر من آيد شما را رها (همان: ٩٢)

اين  تصويري  متن  در  کياني  فّر  کردن  مصور  چگونگي 
داستان موضوعي قابل بحث است، که بايد بدان توجه کرد. 
«شاهين و سيمرغ به عنوان «شاه مرغان»»(ياحقي، ١٣٧٤: 
٢٦٦و٢٧٠) در متون ادبي نشاني از فره ايزدي و نيک بختي 
صورت  به  همواره  کياني  فّر  قديم  اوستاي  «در  هستند. 
"وارغن" نوعي پرنده از جنس شاهين نمايان مي شده است. 
در برخي از منابع، اهور مزدا به سر عقاب (شاهين) تشبيه 
 .(٢٧٠ (همان:  باشد»  اوستا  سيمرغ  همان  شايد  که  شده 
انسان  بر  پاک  يزدان  فيض  واسط  شاهنامه  در  سيمرغ 
يزدان پرست است. بنابراين، شاهين و سيمرغ کارکرد مشابه 

داشته و نشاني از فره ايزدي هستند.
 اين دو عنصر نمادين در نگارة به بند کشيدن ضحاک، 
تصوير شده اند. شاهين بر روي دست يکي از افراد در 
قسمت مرکزي اثر نشسته است(تصوير٧)، و سيمرغ بر 
روي زين اسب نقش بسته است(تصوير٨). اشتراک در 
معني و کارکرد، سبب مي شود نقش شاهين در همنشيني 
با سيمرغ، معني کامل تري پيدا کند. با توجه به رنگ سبز 
روانداز زين اسب و جايگاه ويژة آن در نگاره و رنگ سبز 
لباس فريدون، اسبي که سيمرغ بر زين آن ترسيم شده، 
از آن فريدون است. بدين ترتيب شاهين و سيمرغ تمهيدي 
است که نگارگر به عنوان استعارة تصويري از بخت و 

اقبال فريدون به کار گرفته است. 
در اشعار شاهنامه بيتي با مضمون استعاري از شاهين 
يافت نشد. اما ادبيات فارسي مملو از اشارات در بارة اين 

کلمه است. 
شاهباز سپيد روزي از آنک 

شويي از زاغ شب سياهي قار (سجادي، ١٣٧٤: ٨٩٣)
باز را کوته شود از بال او منقار قهر 

(سيف فرغاني،  گر بگيرد کبک را شاهين عدلت زير پر 
(١٣٦٤: ١٨٠

آب؛ شستن ناپاکي، جريان زندگي و حيات دوباره
« نمادهاي طبيعي دو قطبي هستند و با توجه به زمينة 
آميزشي  را  آب  مي يابند.  متفاوتي  معاني  کاربردشان، 
پايداري  حال  عين  در  و  دائم  حرکت  ثبات،  و  تغيير  از 
دانسته اند. آب نماد آرامش، ماليمت، مداومت، آسودگي، 
(فروم،  است»  پاک کنندگي  و  پاکي  هستي بخشي،  صلح، 
١٣٧٨: ٢٠). از کلمة آب ترکيبات استعاري «آب حيوان» و 
«آب حيات» ساخته شده است. فردوسي از اين ترکيبات 

استفاده کرده است:
چنين گفت روشن دل ُپرخرد که هر کاب حيوان خورد کي 

مرد (فردوسي، ١٣٧٤: ١٤٦٤) 
پيمبر سوي آب حيوان کشيد سر زندگاني بکيوان کشيد 

(همان: ١٤٦٥)  
فردوسي در ابيات آغازين شاهنامه در نعت پيامبر(ص) 
گفتار وي را همانند آبي مي داند، که تيرگي هاي جهل را 

پاک مي کند. 
به گفتار پيغمبرت راه جوي دل از تيرگي ها بدين آب شوي 

(همان: ٤٣)
«ويژگي حيات بخشي و شويندگي آب در ادبيات، زنده شدن 
از طريق طهارت از ناپاکي و جهل را نشان مي دهد» (عطار، 
١٣٥١: ١٥٩). سرانجام داستان به بند کشيدن ضحاک نيز 
در وجهي استعاري، شستن ناپاکي و تيرگي هاي ضحاک 

است. فريدون در اين مورد چنين مي گويد:
که گر اژدها را کنم زير خاک بشويم شما را سر از گرد 

پاک (فردوسي، ١٣٧٤: ٨٣)

تصوير٨، بخشي از تصوير١، به بند کشيدن ضحاک

تصوير٩، بخشي از تصوير١، به بند کشيدن ضحاک



ببرم پي اژدها را ز خاک 
بشويم جهان را ز ناپاک پاک (همان: ٨٧)

شستن «گرد سر» مي تواند استعاره اي از زدودن ناپاکي 
عناصر  از  باشد.  ذهن  در  آمده  وجود  به  تيرگي هاي  و 
تصويري در قسمت پايين نگارة به بند کشيدن ضحاک، نهر 

آب و نوازندة در حال نواختن تنبور است(تصوير٩). 
مي يابد.  جريان  و  مي گيرد  سرچشمه  البرز  کوه  از  نهر 
«کوهي که گياه بي مرگي در آن مي رويد و نردبان آسمان 
است. البرز جايگاهي اسطوره اي داشته و به عنوان محلي 

مقدس ياد آور بهشت است» (هاشمي، ١٣٨٤: ٢٠٠).
 جريان داشتن نهر از اين کوه و حرکت آن در عرض نگاره، 
در يک محور همنشيني با سرسبزي و گل هاي رنگين کنار 
نهر، و البته حالت هاي شاداب افراد کنار آن، تداعي کنندة 
پاک شدن نشانه هاي شر و جريان يافتن زندگي و حيات 
دوبارة ناشي از فرجام داستان است. حضور غير مرتبط 
نوازنده  با حالت گفتگو يا خوانندگي در نگاره اي با موضوع 
نبرد، قرينه اي به دست مي دهد تا در يک فرايند تداعي کننده 
با آخرين بيت نگاره که تقريبًا در کنار نوازنده قرار گرفته 

است و تأکيد بر سخن دارد،
سخن ماند از تو همي يادگار 

سخن را چنين خوارمايه مدار (فردوسي، ١٣٧٤: ٩٣)
به همراه نهر و سرسبزي کنار آن استعارة تصويري از 
سخن پاک باشد. اين عناصر نمادين را مي توان اشاراتي بر 

نتيجة به بند کشيدن ضحاک دانست. 

سرو؛ رشادت
فردوسي بارها قهرمانان شاهنامه را به سرو تشبيه کرده 
و گاه در کارکرد استعاري از آن استفاده کرده است. وي 
به دفعات ايرج و برادرانش سلم و تور را به سرو تشبيه 

کرده است:
به بخت جهاندار هر سه پسر 

سه فّرخ نژاد از در تاج زر
بباال چو سرو و برخ چون بهار 

بهر چيز مانندة شهريار (همان: ۹۶)
نشاند بر آن تخت شاهنشهي

سه خورشيد ُرخ را چو سرو سهي (همان: ۱۰۱)

ـ.  تصوير ١٠، سوگ واري فريدون بر ايرج، شاهنامة تهماسبي، ٩٤٤ ه
ق، منسوب به عبدالعزيز، موزة هنرهاي معاصر تهران  مأخذ: همان. 

فريدون، شاهنامة تهماسبي،  نزد  تصوير١١، آوردن سر تور به 
ـ. ق، منسوب به عبدالعزيز، موزة هنرهاي معاصر تهران ٩٤٤، ه

مأخذ: همان. 

ترجمان تصويري صور خيال ادبي
 در شش نگاره شاهنامه تهماسبي/  

٢٥- ٣٧



شماره۵۲  زمستان۹۸
۳۳

فصلنامة علمي نگره

سرو عالوه بر کارکرد ادبي در صور خيال، از نظر شکل و 
رنگ قابليت هاي تصويري زيبايي ايجاد مي کند. در نگاره هاي 
تهماسبي نيز از آن در مقام تشبيه و استعاره  استفاده شده 
است. سوگواري فريدون بر ايرج و آوردن سر تور به نزد 

فريدون (تصوير۱۰ و ۱۱) دو نگاره اي هستند که در آن ها 
از تصوير سرو با کارکرد تشبيه و استعاره استفاده شده 
است. در اين نگاره ها دو سرو در کنار هم و يک سرو به 
همراه درخت شکوفه دار از آن ها جدا افتاده است. بر اساس 
قرينه هاي شعري که از قد و باالي آن ها گفته و به دليل 
آن که سه برادر فرزند فريدون شاه ايران هستند، و مهم تر 
آن که موضوع نگاره اين سه برادر هستند، ادعاي اين مطلب 
دور از ذهن نيست که سروها وجه استعاري از آن هاست. 
با دو سرو ديگر،  فاصلة بين سرو  و درخت شکوفه دار 
تشبيهي تصويري از اتفاق به وقوع پيوسته يعني جدايي 

ايرج از دو برادر است. 
به جهت بودن يا نبودن ادات تشبيه در نگاره ها، کارکرد 
سروها تفاوت هايي با هم دارد. در نگارة سوگواري فريدون 
بر ايرج)تصوير۱۰( به دليل نبود مشبه يعني سلم و تور 
در نگاره، دو سرو کنار هم جنبة استعاري از سلم و تور 
است، و سرو جدا افتاده به همراه درخت شکوفه دار، تشبيه 
ايرج است. در نگارة آوردن سر تور )تصوير۱۱( سرو تنها 
استعاره از ايرج است، چرا که در اين جا ايرج حاضر نيست 

و سرو نشان اوست. 

باغبان، درخت شکوفه دار و چيدن شکوفه
از نژاد  آنجا شاهى  در  كابل مي رسد.  به  در سفري  زال 
خواستار  زال  است.  فرمانروا  مهراب  نام  ضحاك  به 
کابل  بر  ايرانيان  احاطة  از  ترس  اوست.  دختر  رودابه 
سبب نارضايتي مهراب از اين وصلت است. اما علي رغم 
ميل باطني مجبور است، دخترش را به عقد زال در آورد. 
سيندخت مادر رودابه در گفتگو با مهراب، در بارة رودابه، 

چنين مي گويد:
به ناکام بايد به دشمن سپرد 

همه رنج ما باد بايد شمرد
يکي تنگ تابوت ازين بهر ماست 
درختي که ترياک او زهر ماست

بکشتيم و داديم آبش به رنج 
 بياويختيم از برش تاج و گنج

چو بر شد به خورشيد و شد سايه دار 
 به خاک اندر آمد سر مايه دار

در اين ابيات رودابه به درختي تشبيه مي شود که پدر و 
مادر چون باغبان در رشد و پرورش او رنج برده اند و حال 
که وقت ثمردهي است بايد او را به ديگري بسپارند. نگارگر 
در نگارة «سيندخت با مهراب در مورد رودابه مي گويد" 
از تشبيه و استعارة  ابيات،  (تصوير۱۲)، با توجه به اين 
تصويري لطيفي بهره برده است. وي در فضاسازي و پس 
زمينة نگاره براي بيان موضوع مورد نظر، از عمل کشت 
و کار و برداشت سود جسته است. باغبان در حال کار بر 
درخت شکوفه دار، معادل "بِکشتيم و داديم آبش به رنج" 
و چيده شدن شکوفه، معادل "همه رنج ما باد بايد شمرد"، 

تصوير١٢، سيندخت با مهراب در مورد رودابه مي گويد، شاهنامه   
ـ. ق، منسوب به عبدالعزيز، موزه   هنرهاي معاصر  تهماسبي، ٩٤٤، ه

Canby ،تهران مأخذ: ٢٣٦، ٢٠١١

تصوير١٣  ، بخشي از تصوير ١٢ ، سيندخت با مهراب در مورد 
رودابه  ميگويد



استعارة تصويري است.  برايند فزاينده  در يک  و  تشبيه 
باغبان که درخت شکوفه را آبياري مي کند به عنوان پرورش 
دهنده، تشبيهي از سيندخت و مهراب (پدر و مادر رودابه، 
حاضر در نگاره) است، که به قول فردوسي به پرورش 
رودابه پرداخته اند و اکنون بايد دل از او برکنند و بدست 
ديگري بسپارند. درخت شکوفه و عمل چيده شدن استعاره 
از زال و رودابه است که در نگاره حاضر نيستند. نشانه اي 
که توجه نگارگر را به اين تشبيه و استعارة  تصويري قوت 
مي بخشد، به کار بردن بيت زيرين در باالي اين بخش از 

نگاره است (تصوير۱۳). 
 به ناکام بايد به دشمن سپرد    همه رنج ما باد بايد شمرد

کنايه
کنايه از صور خيال است که در حوزة علم بيان در ترکيبات 
و جمله ها رخ مي نمايد. همچون استعاره بر مبناي تشبيه 
ساخته شده و يک سوي آن در سخن حذف گرديده است. 
محال  نخستين آن  و کاربرد  اصلي  معني  ارادة  چند  هر 
است  کرده  اراده  را  آن  کنايي  معني  گوينده،  اما  نيست 

(تجليل، ۱۳۸۸: ۴۵).

کمر بستن 
فردوسي در متن شاهنامه وقتي از عزم و جزم قهرمانان مي 

گويد، واژة   «کمر بستن» را به کار مي برد. «کمر بستن کنايه 
از عزم به انجام کاري است» (فشارکي، ١٣٧٠: ٤١٢). 

ببستند ياران يکسر کمر           
 هميدون بدريا نهادند سر

 (فردوسي، ١٣٧٤: ٨٥)
فريدون کمر بست و اندر کشيد نکرد آن سخن را بديشان 

پديد (همان: ٨٤)
«گاهي کلمه «تنگ» براي تأکيد بيشتر به اين کنايه افزوده 

مي شود» (دهخدا، ١٣٤٦: ج٤٠، ١٨٩). 
فريدون بخورشيد بر برد سر 

بکين پدر تنگ بستش کمر (فردوسي، ١٣٧٤: ٨٣)
در نگاره   به بند کشيدن ضحاک به اين کنايه توجه شده 
است، لذا سپاهياني که در انتقال ضحاک به دماوند شرکت 
در  دارند، همچنين  کوه  از  رفتن  باال  در  و سعي  داشته 
قبا را به  اتفاق همراهانش، پايين  درون غار، فريدون به 

کمر بسته اند(تصوير١٤). 
اين ويژگي در پوشش، عزم جدي افراد در انجام کار را 
آشکار مي کند. الزم به ذکر است در ادبيات هر دو معني 
مجازي و حقيقي کنايه قابل تصور است. کمر بستن در 
در  اما  مي کند،  حفظ  را  خود  مجازي  حالت  ادبي  بيان 
اين نگاره در يک بيان تصويري جلوة واقعي پيدا کرده 

است. 

تصوير١٤، بخشي از تصوير١، به بند کشيدن ضحاک

ترجمان تصويري صور خيال ادبي
 در شش نگاره شاهنامه تهماسبي/  
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کنايه استعاره تشبيه  عنوان
نگاره

مشبه به مشبه

کناية 
کمر

بستن 
در

نگاره
وجهي 
حقيقي 
يافته 
است.

شاهين و سيمرغ 
استعاره

از فره ايزدي- نهر 
آب و

سرسبزي اطراف، 
استعاره از  جريان 

زندگي و پاکي دو اژدها تشبيهي از
ضحاک و دو 
مار بر دوش 

سهراب
 رستم
 را  بر
 زمين 
مي زند

گرفت و گير شير و گورنر تشبيهي از
نبرد رستم و سهراب 

گرفت و گير شير و 
گوسفند استعاره از 

کشته شدن ايرج

بخش
 کردن 
فريدون

 جهان را 
برپسران 

دو درخت سرو 
استعاره از 
سلم و تور

  

سوگواري
 فريدون 
بر ايرج

 درخت سرو به
همراه درخت

شکوفه تشبيهي 
از ايرج 

درخت سرو به 
همراه

 درخت شکوفه
 استعاره از ايرج

آوردن
 سر تور

 به دربار 
فريدون

 دو درخت سرو
تشبيه از سلم و تور

چيدن شکوفه، 
استعاره از بهره 

بردن از ثمره است 
که در اين جا منظور 
ثمرة عمر مهراب و 
سين دخت، يعني 

رودابه است.

سيندخت 
با مهراب 
در مورد 
رودابه 
مي گويد



نتيجه
دستاوردهاي تحقيق نشان مي دهد که صور خيال به عنوان بخشي از ساختار ادبي شاهنامة فردوسي، نقطة 
اشتراک اشعار داستان با تصويرگري آن در شاهنامة تهماسبي است. صور خيال از آن جهت که با کالم 
مرتبط هستند، گسترة  فراخ تري براي تداعي معنا ايجاد مي کنند. اما تصوير، اين گستردگي را براي بيان چند 
وجهي ندارد. به همين منظور نگارگران براي بيان تصويري کامل تر داستان از رابطة تداعي کننده صور خيال 
استفاده کرده اند. در تجزيه و تحليل نگاره ها که يافته هاي آن در جدول ١ ذکر شد، مشخص شد هر ٦ نگاره  از 
صور خيال بهره برده اند. در مجموع ٥ تشبيه تصويري وجود دارد، که شامل، تصوير «اژدها در ابر»، «گرفت 
و گيِر شير و گورنر»، «درخِت سرو به همراه درخِت شکوفه»، «دو درخت سرو»، «باغبان در حال کار» 
مي شود. از ٦ استعارة تصويري، شامل «شاهين و سيمرغ»، «نهر آب و سرسبزي اطراف»، «گرفت و گير 
شير و گوسفند»، «دو درخت سرو در کنار هم»، «درخت سرو به همراه درخت شکوفه»، «چيدن شکوفه»، 
استفاده شده است. از کناية تصويري «کمر بستن» نيز يک بار بهره گرفته شده است. ترجمة صورت هاي 
خيال به تصويرهاي نمادين، روندي است متکي بر مهارت نگارگر در نقش اندازي و اشراف و شناخت او بر 
کيفيت آرايه هاي ادبي صور خيال. نوع آرايه ها، عامل ديگري در چگونگي ترجمان تصويري است. چنان که گاه 
خويشکاري صور خيال در نگاره ها تغيير مي کند. استعارة  ادبي « اژدها» وقتي در محدودة موضوع نگاره به 
تصوير تبديل مي شود، قلمرو آن از استعاره به تشبيه منتقل مي شود. يا کناية ادبي «کمر بستن» مجاز خود را 
از دست داده و به تصويري حقيقي تبديل مي شود. بدين سان در مصور سازي صور خيال، گاه بيان مخيل 
حفظ شده و گاه از خيال انگيزي آن کاسته مي شود. تعداد ١٢ تصوير خيال در ٦ نگاره، اين ضرورت را القا 

مي کند، که ديگر نگاره هاي شاهنامة تهماسبي نيز، بايد از اين زوايه مورد تحليل و بررسي قرار گيرند.
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Do the visual elements in the above-mentioned figures have any relation to the imaginary 
imagery in the relevant story and other poems in Ferdowsi,s Shahnameh? How have the 
imaginary images of Shahnameh been used in these figures, and what is their function in the 
visual narration? Here, an example of the imaginary images used in a story of Shahnameh 
is recited. Zal, an Iranian king of Shahnameh, proposes to marry Princess Rudaba, daughter 
of the governor of Kabul. Her parents, despite their dissatisfaction, finally agree with this 
marriage. To express this event, Ferdowsi has utilized simile and metaphor. In some verses 
of Shahnameh, Rudaba is likened to a tree that her parents, like gardeners, have endeavoured 
to grow and breed and now, right at the time of her fruition, they are surrendering her to 
someone else. In the figure entitled «Sindokht talks to Mehrab about Rudaba» (Figure-12), 
the artisan, considering these verses, has used graphic simile and metaphor very delicately. 
To create the atmosphere and background of the figure for representing the intended subject, 
the artisan has used the three agricultural stages of planting, growing, and harvesting. The 
gardener,s working on the budded tree has been used as the representation of the hemistich 
«we bore so much suffering to plant and irrigate it» and picking the buds from the tree 
represents «only the wind can count all of our sufferings», the resultant consequence of 
which is a visual metaphor. The gardener irrigating the budded tree as the breeder is a simile 
of Sindokht and Mehrab (Rudaba,s parents who are present in the figure). The budded tree 
and the act of picking the buds are the metaphors of Zal and Rudaba who are not present 
in this figure. An indicative point that enhances the assumption of the artisan,s attention to 
such visual similes and metaphors is the use of the following verse above this part of the 
figure (Figure-13):»Though not yet come to fruition, we have to give up and surrender her 
to the enemy / only the wind can count all of our sufferings». Findings of the present work 
indicate that the imaginary imagery, as a constituent of the literary structure of Ferdowsi,s 
Shahnameh, is the common point of the poems of the story and its illustrated figures in 
Shahnameh of Shah Tahmasp. In order to provide a more complete visual representation of 
the story, the artisan has utilized the association of the imaginary imagery. The analysis of 
the figures, the results of which are presented in Table (1), showed that all of the six figures 
have used the imaginary imagery. In total, there are five visual similes including the figures 
of «a dragon amidst the cloud», «the fight of the lion and the male zebra», the cypress tree 
and the budded tree», two cypress trees», and «the working gardener». Besides, there are 
6 visual metaphors, including «the hawk and the phoenix (Simurgh)», «the river and its 
surrounding green area», «the fight of the lion and the sheep», «two cypress trees beside 
each other», «the cypress tree and the budded tree», and «picking of the buds». Moreover, 
the visual irony of «fastening the waistband» has been used once. 
Keywords: Shahnameh of Shah Tahmasp, Imaginary Imagery, Metaphor, Simile, Metonymy, 
Pictorial Interpretation
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Ferdowsi,s Shahnameh, as an Iranian epic poem in its position as a cultural text, is capable 
to go beyond its literary ground and influence a variety of different fields including visual 
arts. This autonomy has created a space that has been illustrated in several versions in a 
historically continuous trend. The artistic manifestations of the illustrated manuscripts 
of these Shahnamehs have been influenced by various factors. The literary structure of 
Shahnameh, particularly the imaginary imagery, has the potential to be one of these factors. 
According to the authors  investigations, Shahnameh of Shah Tahmasp (Tabriz II – 1537 AH) 
has considerably utilized the imaginary imagery (simile, metaphor, metonymy) in its visual 
expressions and, thus, is considered as a noticeable instance in this regard. Shahnameh of 
Shah Tahmasp contains 258 figures among which six figures that indicate the use of simile, 
metaphor, and metonymy as their theme were selected for data analysis. 
The main goal of investigating and comparing the stories of Shahnameh with visual elements 
in the figures in Shahnameh of Shah Tahmasp was to introduce the imaginary images as the 
factors that influence and push forward the procedure of visual narration. The library method 
was used to obtain preliminary material. However, to obtain part of the data, the visual 
elements of 6 figures – as the version,s representatives – were compared with the imaginary 
images of the same story in Ferdowsi,s Shahnameh and other literary texts, following 
which the «comparison and content analysis» method was used to investigate and infer the 
technique applied for the graphic translation of the story’s texts and figures of speech. The 
research questions are: 
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