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 شاهنامه بايسنغریپیوند و گسست متن و نگاره در 

چکیده 

الهام رجبی نیازآبادي 1
دکتر فرزانه فرخ فر 2

شـاهنامه بایسـنغري، اثر ممتاز و برجسـته مکتب نگارگري هرات تیموري در عصر شاهرخ 
تیموري اســت که به ســفارش بایســنغرمیرزا، فرزند هنردوســت شــاهرخ و با دعوت از 
و نگاره حائز اهمیت است؛  هنرمندان بزرگ آن روزگار خلق گردید. این اثر از دو جنبه متن 
چرا که متن آن توسـط گروهی از شاهنامهشناسان بزرگ فراهم آمده و نگارههاي آن توسط 
نامآوران مکتب نگارگري هرات به تصویر کشیده شده است و این فرضیه را در ذهن متبادر 
میسـازد که احتماالً ارتباط تنگاتنگی بین متن و تصـویر در این شاهنامه وجود داشته باشد. 
همین نکته اســاس این پژوهش را شــکل میدهد. هدف از این پژوهش، بررســی پیوند و 
گسـسـت بین متن شاهنامه بایسنغري و نگارههاي آن میباشد. پرسش این است: نگارگران 
شــاهنامه بایســنغري تا چه اندازه به متن ادبی شــاهنامه در ترســیم نگارههاي آن وابســته 
بودهاند؟ این پژوهش با بهرهگیري از روش تحلیلی-تطبیقی و اســتفاده از منابع کتابخانهاي-
اســـنادي به بیان موضـــوع میپردازد. نتایج تحقیق مبیّن آن اســـت که نگارگران 
شـــاهنامه بایســـنغري، از آموختههاي خود در تصـــویرگري بهرهبرده و الگوهاي از 
پیشآموخته را به تصویر کشیدهاند؛ از اینرو توجه چندانی به متن کتاب نداشته و خود را 
موظف به خوانش  .نا وجرد ندارداریباط چادانی بین متن و ناارهدر اين نسخه  باابراين ؛اندمتن ندانسته

 .ویرند متن و نااره، شاناامه بايساررینرا ، نااررری متت  : هاهواژکلید

rajabi208@gmail.com                   )نريساده مسئرل( دانشجری کارشااسی ارشد وهونر نار دانشااه نیشابرر .1

 2farrokhfar@neyshabur.ac.ir. استادیار پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه نیشابور  
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  مقدمه

رود. شااامار میییمرری، صرااار درخشااار و ثبا  فرنار و نار ايران بهدوران حترمک شاااانرخ 

 کتابخانه ساالطاتی در نرا ، سییأساابايساااررمیرزا، فرزند نارماد و ناردوسااک شااانرخ ییمرری، با 

نظیری در آن متان به رشااته یحرير درآمد. نارمادان بزرری را ررد خرد جمع نمرد و شااانتارنای بی

ن یريررونی از زبده اسااک. بايساااررمیرزا شاااناامه بايسااارریجا مانده از آن روزرار، از آثار ممتاز به

به ا آن رمساائرلیک مرررسازی د و رمارين اثر ا فییألرا به  شاااساان و ادبای بزرگ آن دورهشااناامه

ه ابا وجرد ییمی حاذق و آررسااد رو به نظر می. از اينساادردآوران متت  نااررری نرا  بزرران و نام

ویرند بین متن و نااره در اين نساخه بیر از ديار نسااش مشابه آن، وجرد داشته ، شااناامهبه متن ادبی 

درباره ویرند  ییران اطلاصا  جديد و دقیقشاارد که میانمیک اين وهونر از آن جا ناشاای میباشااد. 

ویرند و ضاار  طرحی با مر ارائهورد اين وهونر آبه دسااک آورد. دساات شاااناامهکار نااررر با متن 

اين وهونر در وی واساش بدين ورسار اسک:  اساک. شااناامه بايساارریرساساک متن و نااره در 

؟ به نای آن وابسته برده اسکدر یرسایم ناارهادبی اثر یا چه اندازه به متن  شااناامه بايسااررینااررر 

 رزبده صرشااااسان شاااناامهیرسا  ررونی از  شااناامه بايساارریرساد با یرجه به آنته متن نظر می

و نارمادان به متن ادبی شاااناامه  در نااررری آن نیز دقک بیشااتری شاادهاحتمالاً ده، شافرانم  ییمرری

 د.اندهوفادار بر

 حقیقتپیشینه 

ی مختلفی ناو بررساای یراااوير، کتابک، ی نی  و یجلید آن وهونر شاااناامه بايسااارریدر اریباط با 

را وايه و  شاناامه، اين نساخه از رومر .یران از مقالا  رومر نام بردانجام شاده اساک؛ به صاران ملال می

 شاااناامهیرين نمرنه نزار بیک، مفراا  81داند و آن را با بیر از نای بعدی میشاااناامهمابع اصاالی 

ای اساااتفاده نمرده اساااک نای افساااانهررايانه از صاااحاهکااد کاه در کاار یرااااوير واقعمعرفی می

(Romer,1989 در .) جلد دوم دانشاااامه جهان اساالام که حاوی مقالا  مختلفی درباره یاريش نار ايران

و یراوير مختلف آن و صااصر مختلف ناری مرجرد در آن به یفری   شاناامه بايسارری، درباره اساک

 ,Gray) شاااناامه بايسااارریماناد  یماابعبه نمراه را (. اين دو مابع 1319بیان شااده اسااک)بروماد، 

( و بررسی 1333وان، اریباط نااره و متن در سااخک معاا )ماه ،(1330زاده، نامررنامه )شاريف ،(1971
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یران جزء ماابع مریب  نام برد می ،(1333)یرانا،  شاناامه بايسارری بیاامتای نااره وادشاانی جمشاید در

ه ش به مساااال، لیتن در خراارپ واسااندااين نسااخه ورداختهنای ناارهیا حدی به اریباط متن و که 

از اين حیث، اين نرشاتار به طرر یخرااراای به مرضر  ویرند و  .وهونر حاضار ماابع کاملی نیساتاد

 ورداخته و دارای نرآوری اسک.شاناامه بايسارری رسسک متن و نااره در 

 یطبیقی و شاایره رردآوری اطلاصا -یحلیلی :روشبه : اين وهونر و جامعه بررساای یحقیق روش

 رریشاناامه بايسانخساتین نااره  شاام  نفکمطالعه مرردی اساک. یاظیم شاده اسااادی -ایکتابخانه

را رير و یر ط متنااریبآياد و قابلیک ساجر از جمله شاانتارنای اين نسخه به حساب میاساک که 

 اد.دارا نست

 مکتب نگارگری هرات، عصر شاهرخ تیموری -

نای مقارن با سال قه.310-103نای د: الف(سالیرسامتت  نااررری نرا  در ساه مرحله به یتام  

-180یناب(سال ،ییمرر ریری متت  نرا  و شترفايی آن در دوره جانشیاانشات  ،فترحا  ییمرر

ه خانه کتابخانخانه و صاارر که در اين دوره کتابک ،مقارن با ساالطاک شااانرخ فرزند ییمرر ق.ه103

 قه.180-313نایج( سال و یرلید آثار ناری ورداختادسالطاتی شات  ررفک و شماری از نارمادان به 

 شترفايی و نمچاین افرل نارهانی متت  و ثبا  و آرامر نسابی و رونق اقتراادی فرانم شده بردکه 

انمیک متت  نرا   (.132-130 :1313رش، راکساابرا و رازو؛ 11و 13: 1319آژند، )ایفاق افتاد نرا 

ده نفرذ بیااناان کم ش و در آن اين متت ، ايرانی اساکبه جهک آن اساک که سابن نقاشای ییمرری 

یرين متت  میایایررسااازی یران کام . اين متت  کمال ساابن نقاشاای ايرانی اسااک و آن را میاسااک

نا به متن و یرااريرسااازی دقیق آنچه که به (. وابسااتای نااره393-399 :1318ايرانی دانسااک )نرری،

نا در ذنن خرد داشته یا بر اساا آن اشتال یرااوير را نااره رشاته یحرير درآمده، ياانای بین متن و

معیای بر صافحا  یرسایم ساازد. اين وابستای نه فق  در چارنای یاظیم یراوير، بلته در اين اسک 

نای بیان شاااده در نمان قطعه از متن، در یرااااوير آن انعتاا که یاها رويدادنا، اشاااخاپ و ويهری

 (.31: 1313اند)آدامروا، يافته

 

 



 اولجستارنای نرين ادبی )ادبیا  و صلرم انسانی سابق(                          شمارة                                   31

 

 شاهنامه بايسنغرینسخه  -

ه.ق اسک. اين کتاب نفیس،  133 در سالفردوسی  شااناامهدار ، نساخه کهن ناارهشااناامه بايساارری

ه قطع ب شاناامهاين میرزا یهیه شده اسک. بايساررنااره به سابن نرا  دارد و به سافارش شانزاده  22

بیک به قلم  3سطر و نر سطر 31سترن،   9صافحه دارد. نر صافحه در برریرنده  930رحلی اساک و 

ی و روی کاغ  خانبالغ نخردی کتابک شااده اسااک )بیانی، بايساااررنسااتعلیق و با کتابک خفی جعفر

 لاناو مر الدين(الدين)قرامقیام مرلاانا کشااایادن یرااااوير اين نساااخاه را مرلاانااصلی، (.3-1: 1393

زمان جعفریبريزی آن را  داشاااتاد. خرشااااريس و سااارورساااک کارراه آنصهدهه ب خلی (خلیا )امیر

ی بايساااررشاااناامهیراااوير  (.208: 1318اسااک)نرری، را ساااخته الدين جلد آنکرده و قرامکتابک

دناده سابن رسامی آن دوره اساک که یأثیرا  نارشارق را در خرد درونی کرده و به صرر  نشاان

نمتای متت  نرا  ییمرری، به دلی  اين نساااخه بی(. 10: 1330اساااک )مرادخانی،يتداارچه درآمده

نای باکیفیک، بسااتر مااساابی را جهک حساااساایک خالقانر در یدوين متن ادبی و در یرساایم نااره

ر ارند. نماامی متن و یررير يتی نای کیفی ادب و نار صرار شانرخ در اختیار میهریسااجر وي

 شرد.یرين اين مرارد اسک که در اين وهونر به آن ورداخته میاز مهم

 شاهنامه بايسنغریمطالعه تطبیقی متن و نگاره در  -

اد و دنیشتی  می که ين سرم اين نسخه را شااناامه بايسااررینخساک  در اين وهونر نفک نااره

ر ارند، یرسا  نااررران برجساته متت  نرا  اجرا شاده و کیفیک یرريری ممتازی را به نماير می

زال و »، «فريدون و ضحاک: »نا به یریی  حضررشان در نسخه صباریاد ازشارند. اين ناارهبررسای می

و  «تم و خاقان چینرس»، «، وادشاانی جمشاید«رساتم و دير سافید»، «کشاته شادن سایاوش»، «رودابه

 .  (3یا  1)یراوير « رستم و برزو»
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. 1تصوير

: 1531فريدون)فردوسی،وضحاک

11) 

. زال و رودابه)همان: 2تصوير

22) 

. کشته شدن سیاوش 5تصوير 

 (125همان: )

   
. رستم و ديو سفید 1تصوير 

 (111همان:)

. پادشاهی جمشید 3تصوير 

 (52همان:)

خاقان چین . رستم و 2تصوير 

 (212همان: )

 
 (237. رستم و برزو )همان: 7تصوير 
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نا، وردازییار  و یعدد شاخرایک .دشاربررسای میمهم جابه  چادنا، نر یرارير از در اين نااره

نااری، ویترنااری، رنر و اجرا وردازی، چهره  صاطفی، جاماان، سااترران، صااحاه نااره، ماظرهاحال

ا  ابیدر اين بخر  .شااردقیاا می ناارهمضاامرن و مهمترين اين مرارد نسااتاد که در نر بخر بین 

. شردو مرار  به مرار  نر بیک با نااره مررد نظر یطبیق داده می ررددخرانر مینر نااره  مریب  با

یفا  از اين ابیا  و یرص ،آيا نااررر در کشیدن یررير مررد نظر ندف واساش به اين ورسار اسک که

که شااايد نااررر یاها از ين  شارددر کار خرد اساتفاده نمرده اساک يا خیر؟ اين امتان نیز بررسای می

ی صالک ابیا  بررسچاین در اين بخر، االهام ررفته و آن را مرارر کرده باشد. نم يا ين واژه صبار 

فردوسی وجرد دارد يا  شاناامهرردد که اين ابیا  در شاده و صاحک و يا صدم صاحک آنها معلرم می

، کای  اين ابیا  را اضافه نمرده اسک. ملاک بررسی صحک اين ابیا ، یبايساارراياته یاها در نساخه 

فردوسی  شااناامهچاین و نم (1ج :1399)فردوسای،  مطلقخالقیفردوسای چا  دکتر جلال شااناامه

. در صین حال ادنسااتنای شاااناامه معتبریرين یرااحی اسااک که از  (1ج :1383فردوسای، )چا  مرل

 شاااناامه بايساااررینسااخه  دسااتاريساصاای  و متن نا، مباای اصاالی ساااجر متن در یمام یحلی 

نااره مدنظر نای یحلی ، راب  بین متن و یماام بخرمجمر  در در  .ده اساااک( بر1380)فردوسااای، 

 اسک.

 شاهنامه بايسنغریهای نگارهمطالعه تطبیقی متن و تصوير در  -

 (1)یررير  (21و  20: 1380)فردوسی،   داستان به بادکشیدن ضحاک یرس  فريدوننااره اول: 

ااره اریباط قاب  یرجهی بین متن و ن، بادکشاایدن ضااحاک یرساا  فريدون نااره متن بایحلی  در 

یاورد ب»در بیک: . در کاار فريدون سارار بر قاطر اسک کهاشااره به کسای اساک  متندر شارد. ديده می

نیز به باد کشیدن ضحاک را بیان کرده اسک که در  «به کره دماوند کردش به باد/ ضاحاک را چرن نرند

کره  در ضاحاک در محلی که شبیه به دنانه غار کرچتی ،در اين نااره .باشادمشاهرد می کاملاًیرارير 

  یرساابه جز ساار، او اندام . یران آن را با ابیا  مطابقک دادبه باد کشاایده شااده اسااک که میاسااک، 

به  نیز یبیک بعد. مطابقک داردمزبرر  بیک با کهکرب شااده نای بلاد از قساامک دسااک و ین میشمیش

به . تشدب بساته شده یا برای مدیی طرلانی سختی ،که ضاحاک با دساتان باز به کره وردازدمیاين مررد 

جرد و ناارهخرانی بین اين ابیا  و یمامی مرارد در نااره به یراارير کشاایده شااده و نمرسااد نظر می
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آلرد رنکه ضااحاک را خ یمطابق بیت ؛دنررنه داربیشااتر حالک نراایحک ،یرااريراز بعد  دارد اما ابیا ِ

در ابیا  بعد . شاردمیآلرد بردن بدن ضاحاک مشاانده ننیچ اثری از خرن اما در نااره یرصایف کرده

نیز به سارنرشاک ضحاک و واک شدن نام او از زمین و نریحک درباره نیتی و وايداری آن در جهان و 

 و شدهاضالا  به غیر از ضالع وايین، شاتسته  یمامدر  ناارهکادر  .2نمايدنابردی شار و بدی اشااره می

یرصیف دقیقتر مرضر  و چرخر ديد به اند. خروج یررير از کادر نااره، یرااوير از کادر خارج شده

. وجرد دو کاادر کتیبه حجیم و بزرگ در بالا و وايین نااره، ضااامن ايجاد اساااکبیاااده کمان کرده 

سااختاری ماساجم، باصث اریباط بیشاتر داساتان با روايک متای شاده اساک. در اين نااره شر ویتره 

ربی کريدون، دو سرباز که مشررل میشف نمراهمرد انساانی یرسایم شده اسک. شام : فريدون، ضحاک، 

م شرد. اشخاپ مهو یاها دسک او ديده می و نفر آخر که چتر فريدون را ررفته اسک ضاحاک نساتاد

؛ ادط طلايی نیسااتااند و در محدوده نققرار ررفتهکادر باشاااد در کااره و ضااحاک می نااره که فريدون

ک به مرکز نااره و نمچاین یلاقی حرکک بدن و از سامک راسا فريدونلیتن حرکک آرام و با اطمیاان 

رار فريدون س. در نااره اساک و جايااه فريدون ، نقطه یاکیدی بر انمیکاوديدران ضاحاک به ساری 

ز ا یربادی سااادهیر و رنرای کرچنساارار بر قاطر، با جله نمراه او،اسااک و رنر ای بر اساابی قهره

ای در ای شااات  به سااار دارد. مشاااابه چاین صمامهکلاه صمامه اين فرددر کاار او قرار دارد. ، فريادون

نای دوره صااافری و در یرااااوير افراد م نبی آن دوره وجرد دارد؛ اين مررد صلاوه بر شااات  ناااره

نمايد که وی، ظانری او )رير بلاد و قاطری که روی آن ساارار شااده(، اين نتته را در ذنن مطر  می

ه ای بنای قب  نیچ اشااارهاين نسااخه و در ماابع و کت  دوره. در ابیا  اسااکين شااخراایک م نبی 

رساد شاخرایک اين فرد خارج از متن، مراارر شده و چاین شاخرایتی نشاده اساک؛ اما به نظر می

یررير و در سیانی غار، ضحاک با  ای وابساته به ين ساک روايی اسک. در سمک چ ِاحتمالاً، سارژه

 ربازسو شالراری سافید و مارنايی بر دوش اساایر شده و دو بدنی برناه مرنای سافید آشافته و بلاد، 

 ريدونفبالای سااار . يتی در بالا و دياری در وايین، در حال کربیدن میش به دساااک و وای او نساااتاد

چتر يتی از نمادنای . آن یرسیم نشده اسکسر و اندام خادمی اساک که  دساکدر قرار دارد که چتری 

ده و وهلرانان ساعی در ربردن آن به نشاانه شاتسااک وادشاه شاانی اساک که نشاان قدر  وادشااه بر

(. به نمین جهک در 223 و 82 :1338ربردند )اکبری مفاخر،نمانطرر که یاج وادشاااه را می ؛اندداشااته

اران شاه به ص ،شرد که بر بالای سر فريدوناين نااره یاها ساايبان و دساته آن در سمک راسک ديده می
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 باشد.ين وس شاه ايران کسی جز فريدون نمیا ام کااده اين مرضر  اسک که ازررفته شاده و اصل ،ايران

 اس  نشاناند. نای حیرانی، اسا  فريدون و قاطر مرد نمراه فريدون در محدوده نقاط طلايیدر ویتره

دند مرد ساارار روی آن ين فرد م نبی مهم اسااک. قاطر نشااان میاز نجابک ساارارکار خرد دارد و 

؛ اشدبفريدون روی قاطر نشاساته، سری بزررتر از بدن دارد و وانای او بسیار کرچن می فردی که کاار

و نفر دبرخلاف آن، . رساااد ناااررر باه اين طريق خراساااته بر صقلانیک اين فرد یاکید کادباه نظر می

ساربازی که مشاررل به باد کشایدن ضحاک نستاد سرنايی کرچن دارند. حالک ویترنا ثابک و ايستا 

یز نمین ، نقاش ناسااکنای بزرگ مطابق متن که بیانار لحظه به باد کشاایدن ضااحاک با میشنیسااک. 

 بايساررلاه ک، بیانار )یاج( شانانه به سر دارد که اين کلاه کلاه فريدون. اسکلحظه را به یرارير کشایده 

ساااک یران حس ویروزی و غرور را به صاران ين وادشااااه ديد که با به ددر چهره فريدون می .اساااک

ی غماین اشرد. ضحاک نیز بیشتر چهرهحس شانی بیشتر یداصی می ،ررفتن یازيانه در دساک راساک

یران اين حالک را در دو مار کرچن . میو ين فرد رام شاده یرس  انريمن دارد یا اياته ظالمی یادخر

 :Grey, 1971بر دوش ضااحاک نیز مشااانده نمرد که نشااانی از مارنای بزرگ و خطرناک نیسااتاد )

 باشااد بدونفريدون می واد دادن بهمرد م نبی نمراه فريدون، رريی مشااررل صااحبک و شااايد  (.72

به جز ساربازی که در بالای کره مشررل میش زدن بر دستان ضحاک اسک و اياته به ضاحاک نااه کاد. 

ررچه رير مرد م نبی کاار  ؛نمه ویترنا دارای رير و ساابی  نسااتادفاقد رير و ساابی  اسااک، 

از . اسااک شاادهديای با بقیه افراد نشااان داده  جايااهیفاو  او از لحاظ  و يدون از بقیه بلادیر اسااکفر

دند، نااررر نیز در کشاایدن درختان از سرو آنجا که داساتان در کرنساتان و در کاار دنانه غار رخ می

برای  ين یرااريرنااررر در اکرنی اسااتفاده نمرده اسااک که با ماطقه مررد نظر مطابقک داشااته باشااد. 

از نای اصلی زاويه ديد برای سرژهلیتن . ده اسککراستفاده  روبرواز زاويه ديد یسال  بیشاتر بر ماجرا 

نايی یبهاين نااره کت .نمايدمیچرا که انمیک و بزرری اين مرضر  را به مخاط  القا  ؛کبه بالاساوايین 

ه در وايین قاب دارد به یعبیری که یررير را بکه شاام  ابیا  مربرط به نااره نساتاد، نم در بالا و نم 

ه به باشد کآغرش خرد کشایده اساک. اين مرضار  بیان کااده نمرانی و یسلس  بین خ  و نقر می

(. مضامرنِ ابیا  بالا، بیان داستان و چارنای به 10و33 :1313)فريد،  شاردين ندف واحد ماتهی می

به  یرارير دارد. اما ابیا  وايین بطرر مستقیم ربطیای مساتقیم با باد کشایدن ضاحاک اساک که رابطه

فريدون و نمراه او از در جاماان یراارير ندارد و یاها بیان نراایحک و صاقبک خربی و بدی اسااک. 
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ک نیز مطابقک دارد و حال نمراه فريدون،م نبی مرد ورشر  اين رنر با رنر سابز استفاده شده اسک.

ارد. یااقض د با شخریک انريمای او کاملاً  ضاحاکفید . ورشار سایشاديد کرده اساکرا  اوروحانی 

و نمچاین بر لحظه مرگ  نااررر با اين کار خراسااته ساایانی دنانه غار برای مخاط  مشااهرد باشااد

که نم در درخک و بخشی از زمیاه کاار  ، رنر غال  اين نااره اساک. رنر سابزضاحاک یاکید نمايد

رريی یداصی آرامر وس از جار اساااک و با  ن رنراي ؛غاار و نم در لباا ویترنا اساااتفاده شاااده

نااررر از یمام فضااای قاب اسااتفاده نمرده و حتی از  مرضاار  نمانار اسااک. در یرکی  بادی اثر،

محدوده کادر نیز خارج شاده اساک. صااصار نااره بزرگ یرسیم شده و نمای در فضای بین دو کتیبه 

ر مح  اند و نااررر یاها با یریینا نمه ين اندازهویتره ،ن ساااحتی بردن فضااایا وجرد باند. جای ررفته

ق در یررير ايجاد صم نااس ايساتادن افراد و بالا و وايین بردن آنها نسابک به نم و روی نم قراردادن 

ضاامن اياته مخاط  بايد یرجه خرد را به چاد مرضاار  در یرااارير معطرف نمايد.  نمرده اسااک.

یز مشاااخس اساااک و داساااتان یاها با ين مرضااار  و در ين متان محدوده متانی و زمانی نااره ن

 زناقراای ا بادی حرککیرکی در مشاخس نقاشای شاده و از لحاظ زمانی نیز ين زمان معین اساک. 

. ارر ضااحاک را مرکز اين مارویچ فرن نمايیم، نفر دوم آن ساارباز کاار او وجرد دارداساادیرال )مارویچ( 

ی ساارارکار کاار فريدون و در نهايک خرد فريدون روی اين و ساادس ساارباز مقاب  ضااحاک، نفر بعد

 .ریردمارویچ قرار می

 (2)تصوير ( 25و  22: 1531)فردوسی،  نگاره دوم: ديدار زال و رودابه

بالا  وردازد که چارنه زال از ديرارابیا  قب  یراارير به لحظه ديدار زال و رودابه در وايین ديرار کاخ می

یررير، لحظه درآغرش ررفتن  .شارندرسااند و نر دو وارد ایاق رودابه میابه میرفته و خرد را به رود

باشاااد. در ابیا  نها میآنا در حال نراختن و و يرايی از که نديمهدند، درحالیدو صاشااق را نشااان می

 ردوسی از سرف بین نااره و برخی ابیا  اریباطی یااایار و دقیق وجرد دارد اما یرصایف ،یرارير بعدِ

شرد. باابر اشعار رودابه جرانرایی از جمله دستباد)ياره(، و مری زال و رودابه در یرارير مشاانده نمی

ای در ررش دارد. مرنای رودابه اما در یراارير رودابه یاها ررشااراره ،باد)طرق( و ررشااراره داردرردن

. زال شرديده نمیدر حالی که در یررير اين مرارد د در یرصایف فردوسای مجعد و ورویچ و خم اسک

در نااره زال کلانی بر سر نهاده و دستاری  اما در یرصایف فردوسای یاجی از ياقر  سرخ بر سر دارد
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 =که زمیاه برساایدن و کاار ) «نمی برد و برا و کاار و نبید»: بر روی آن بسااته اسااک. در مراار 

یده رر  را به یررير کشآغرش( و میاسااری فرانم اساک، نااررر نیز در نهايک دقک و زيبايی اين م

نااره شاام  نفک ویتره انساانی و دو ویتره حیرانی اسک که در سمک چ  و وايین یررير بر اساک. 

نای اصلی داستان و حتی آن واج نديمه که در ديدار اند. سرژهنا نشاستهنای خشان بریهروی شااخه

رار دارند و به نرصی انمیک نمه اناد، نمای در محدوده نقاط طلايی قمهمی ايفاا کرده دلاداده نقردو 

اين نااره از دو  وار کاار نم حضاارر دارند.آنها در اين ماجرا معلرم شااده که در اين مجلس نمه حلقه

دند که مرضر  اصلی بخر یشاتی  شاده اساک. بخر داخ  کاخ که فضای ایاق رودابه را نشان می

ای شت  درجلری با ين ديرار ذوزنقهدند و دوم فضای خارج کاخ که داساتان در نمین متان رخ می

ده کاری شیرارير از فضاای داخلی مجزا شاده اساک. نااررر ين قرر ییمرری را با ديرارنای کاشی

ديرارنای کاشاای به رنر قرمز)شاااارف(، یرساایم کرده اسااک. چ نقاشاای روی آنها وجرد ندارد یکه ن

( .ق103-109ی )بايساااررآمیزی نسااش ابتدايی نارنجی و آجرنای ديرارنای خارجی قراار که با رنر

ن باا از ساخت» مطابقک دارد. در قسامک بالا و سامک چ  باا، با قلم سافید و به خ  رقا  نرشته شده:

امر بباا ن ه العماره السلطان الاصظم و الخاقان الاصدل و الاکرام ) و والدش داده شده اسک بايسااررساری 

اين نااره در (. 18، 1330زاده، )شااريف «(بهادرخان خلد الله ملته سااارربايغیاث الساالطاه و الدنیا والد 

نا روی آن قرار ناای آخر ورندهیران يان یرکیا  ماارویچ را دياد کاه مرکز آن روداباه و در لااياهمی

نای اصلی در محدوده نقاط طلايی قاب  رويک بادی سااده دارد و سارژهریرند. اين نااره نیز یرکی می

 باشاد. می

 (5)تصوير ( 122 - 121: 1531)فردوسی،  نگاره سوم: کشته شدن سیاوش

نمان طرر که در یررير ديده  .اشااره به نر  خاجر ررسیرز دارد «زررسایرز آن خاجر آبارن»مرار  

طرر که در نمانخاجر براق و صیقلی دارد و با مرر  مرردنظر نمخرانی دارد. اين شخریک شارد می

رروی مرنای ساایاوش را در  ، در یرااريرکایممشااانده می «نمی برد مرير کشااانویاده » در بیک بعد

 بیان کااده اين اساک که سیاوش را به خاک «بیفتاد وی  ژيان را به خاک»دساک ررفته اساک. مرار  

اد زرين يتی یشک باه»به زمین افتادن سایاوش کاملاً مشاهرد اساک. در بیک: نیز انداخته و در یرارير 
حاوی اين معااسااک که رروی زره یشااتی زرين باهاد. فع   «چرن ررساادادانر رویبدیچید  /رروی
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بیانار آن اساک که رروی یشاک را برزمین ر اشاته اسک اما در یررير یشک در دستان رروی  «باهاد»

ه را به یراارير کشاایده ن «بارفک»خرانی ندارد. در اين صاارر  نااررر فع  زره اسااک که با ابیا  نم

یرارير مطابقک دارد و رروی سر سیاوش را به سری بیااده ویچانده اسک. با مرار  دوم دقیقاً  «.باهاد»

اشاره دارد به اياته سر سیاوش از بدنر  «جدا کرد از آن سارو سیمین سرش»در مرار  اول بیک بعد 

ر  ربیایم و سر بطرر کام  جدا نشده اسک. در ماما در یرارير لحظه بريده شدن سر را می ؛جدا شاده

کاملاً با یراارير نمخرانی دارد. در یراارير خرن از رلری  «نمی رفک در یشااک خرن از برش»دوم 

ريزد. در ابیا  قب  یراارير یقريباً نمه ابیا  با یراارير نمخرانی دارد. در ساایاوش به درون یشااک می

ا نديدند ر که مر يتديار»در بیک دوم  کاد. ابیا  بعد یرااارير لحظه بعد از مرگ سااایاوش را بیان می

رردی  يتی باد با ییره» اشااره به ساربازانی دارد که به صلک ررد و خاکی که بلاد شده و در بیک «روی
کاملاً اين مرضر  را روشن نمرده، سربازان يتديار را نديدند. از  «برآمد که ورشید خررشید و ماه/سایاه

اوش را ازان لحظه بريده شدن سر سیرساد نااررر یمايلی به اين نتته نداشاته که ساربطرفی به نظر می

ردانده نا سرشان را برراند، نمچاین اس ببیااد. از اين رو ساربازان رويشان را از ديدن صحاه بررردانده

شارد که بیااده اشاان را در چشمان ای یداصی میو بسایار غماین و ناراحک نساتاد. یرارير به ررنه

رای بردن سر سری افراسیاب و انداختن آن روی زمین دارد بیاد. در ابیا  بعد اشاره به ماجنا میاسا 

 9ویتره انسانی، دو اس  و  1اين نااره شام   نشاده اساک. یرسایمين و لحظایی که در یرارير نیچ

ه و نای اصلی در بالای صفحورنده اساک که دو ورنده نشاساته و بقیه در حال ورواز نساتاد. شخریک

رارپ کرسیرز و رروی که روی نقاط طلايی واقع شدند. شت  خه در محدوده نقاط طلايی نساتاد، ب

ک خیز رروی و حالک کرسایرز که بر وشقرارریری ویتره سایاوش که کاملاً ناايساتا اساک و حالک نیم

رسد نااررر از بالای ين بلادی در حال افزايد. به نظر میسایاوش سارار اساک بر اين جل  یرجه می

 ای دارد وبه نمه صااصار صافحه دارد. اين نااره یرکی  ساده نظاره اين صاحاه اساک و یسال  کام 

کاملاً در میان نرار حاشایه و قاب بدون وجرد نیچ شاتساتای در خارج کادر احاطه شاده اسک. کتیبه 

مرجرد در بالای صاافحه ماجرای داسااتان را بیان کرده و با یراارير مطابقک دارد. داسااتان در متان و 

یران اند. حتی مییترنا کاملاً روی ين دايره قرار دارند و ررد نم آمدهمشاخس رخ داده اسک. و یزمان

یراند برای اين یراارير یرکیبی مارویچ در نظر ررفک که کلانخرد ساایاوش که بر زمین افتاده اسااک می

اند. با یرجه به ناا در نقاط طلايی و مرکز یرجهمرکز آن بااشاااد. فضاااای یافس وجرد دارد و سااارژه
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 رساااد که نااررر با اطلا  از اينبقک زياد اين نااره با ابیا  قب  یرااارير به نظر مینمااناای و مطاا

داساتان، یرارير را کشیده اسک. متن و نااره نمخرانی نزدين با نم دارند و در نهايک فضای یراژدی 

یران در یررير اين نااره نیز حس نمرد داساتان که در اشاعار بعد و قب  یرارير یرصایف شاده را می

 نای اين نسخه اسک.ين ناارهیرچرا که اين یررير يتی از مهم

 (1)تصوير ( 111و  111: 1531)فردوسی،  رستم و ديو سفیدنگاره چهارم: 

. بیک ده اسکیرسیم شدر یرارير نیز  که دکامیاولین بیک قب  یرارير، به غاری ییره و یارين اشااره 

وصااف نمرده اسااک. اين یرصاایف، « شاایر روی»و « شاابه روی»بعد و در یرصاایف دير ساافید، او را 

نای ايرانی اساک اما در یررير، دير سدید بیشتر نیبک یراريری رريا و روشان از انريمن در انديشاه

انساانی دارد و نه مری سیاه و نه صرریی شبیه شیر دارد. در اين مررد متن و نااره نمانار نیستاد. در 

یت  و بزرگ جله بیان کرده، در یررير نیت  او نسبک دير را بسایار قری نکه مرار  دوم نمین بیک 

ران رفک ینیت  و بزرگ جله اسک، مییر اساک. ضامن اين که خرد رستم بسیار قریبه رساتم بزرگ

که نیبک دير بسایار صظیم اساک و در اين مررد بین اين مرر  و یررير نماناای وجرد دارد. مرر  

نمرده اساک. چرا که ورساک دير را سیاه وصف کرده که به دير را به کرنی سایاه یشابیه بیک بعد اول 

بیاداخک  /به نیروی رستم ز بالای او» رود اما در یررير دير کاملاً سفید اسک. در بیکسامک رساتم می

اشااااره به رساااتم دارد که بر روی دير قرار ررفته و ين وا و ران او را قطع  «يان ران و يان واای او

سرافراز  چر وی »مررد را مطابق اين بیک به نماير ر اشاته اساک. در مرر  نمايد. یرارير نیز اين می

رستم  شیر نشان انريمای اسک و غلبه .، رساتم را به وی  و دير را به شایر یشبیه کرده اسک«و شایر دژم

ان بی« نمی ر  شاد از خرن سراسر زمین»شارد. مرار : کاد که به وضار  ديده میرا بر دير بیان می

مطل  اسااک که از خرنريزی زياد وای دير، خاک زمین به ر  یبدي  شااد و خیس ررديد اما کااده اين 

در یراارير نیچ نشااانی از خرنريزی نیسااک و حتی قساامک بريده شااده وای دير نیچ خرنی ديده 

رردد. یاها روی ساایاه دير خرن کمی قاب  ديدن اسااک. شاارد و یاها ررشااک بدن او مشااانده مینمی

افد در شتاشااره به خاجری دارد که رستم با آن سیاه دير را می« جر دلر بر دريدفرو برد خا»مرار : 

 دند و با متن مطابقکحالی که او را به زمین افتاده اساااک. یرااارير نیز کاملاً اين مطل  را نشاااان می

دوباره اشااره به ییرری ورساک دير شده و اين « جارش از ین ییره بیرون کشاید»دارد. اما در مرار : 
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دار بردن دير وجرد ندارد اما در اقض دوباره مشاهرد اساک. در ابیا  مررد بحث نیچ نشاانی از شاخیا

یرارير، رساتم شااخ دير را در دسک دارد و نااررر خرد، اين شاخ را بدون یرجه به متن اضافه کرده 

د از کشته عوردازد و ایفاقا  بنای اولاد و رستم مینای بعد یرارير نیز بیشتر به صحبکاساک. مرار 

را بیان  «به اولاد داد آن کشااایده جار»دند: ای که رساااتم جار دير را به اولاد میشااادن دير و لحظه

کاد. اما در یرارير لحظه نبرد رستم و دير کشیده شده در حالی که اولاد مطابق متن در نیبک انسانی می

ریی  نده اسک. ویترنا به یبه درخک بساته اساک. نااره دارای ساه ویتره انسانی، ين اس  و شر ور

انمیک در مرکز یرارير رستم، دير سفید و در سمک راسک، ویتره اولاد که به درخک بسته شده اسک 

باشااد. رسااتم کلانخرد جاای خرد را به ساار دارد که ين کلانخردی معمرلی اسااک و چتمه به وا می

ک و نیچ راه اسااببر بیان( و راه دارد. در اين نااره، لباا رسااتم بیشااتر شاابیه ورسااک ببر )معادل واژه

شابانتی با ببر بیان رساتم در شاناامه ندارد. ویتره اس  که نمان رخر رستم اسک در وشک یده ديده 

شارد، به رنر سارخ زصفرانی اساک. فردوسی چادين بار در شاناامه رخر رستم را رخشاده معاا می

مطابقک  شاناامه ا یرصایفا  رفته شده درکرده اساک. باابر آنچه بیان شاد، رنر رخر در اين نااره ب

نای سارخ اسا  نیز مشاهرد اسک. صحاه اصلی داستان و نبرد رستم و دير ررچه یا دارد و حتی خال

حدی در محدوده دو نقطه طلايی وايین صاافحه قرار ررفته اسااک اما بیشااترين فضااای نااره و مرکز 

رخر که از انمیک کمتری در اين که صااحاه اختراااپ داده شااده اسااک به صااطر طبیعک. بطرری

صاحاه برخرردار اساک، در مرکز و کاملاً در محدوده نقطه طلايی اسک. چهره اولاد و دير انسانی اسک. 

وريشاان و درمانده اسک.  کاملاًدر نااه رساتم و حالک ابرونای او خشام و کیاه وجرد دارد و نااه دير 

اند. نبرد نیساک. او و رخر به يتديار چشم دوخته اولاد در وشاک غار قرار ررفته و قادر به یماشاای

یراند دلی  آن باشااد که اولاد اساایر اسااک و ای شاااد دارد که شااايد میاولاد چهره آرام و رخر چهره

نای ديار کتاب نا در ناارهمايه مررلی دارد و اين چهرهنا بنصااحبر رستم ویروز میدان اسک. چهره

ولان دارد. ولان اول که در وشااک غار، اولاد به درخک بسااته شااده و یترار شااده اسااک. اين نااره دو 

نارد. اين فضاا بسیار آرام و ايستا اسک. چرا که حتی ورندران نیز کاملاً بدون یحرک رخر که به او می

باشد. صحاه درون غار و نبرد اند. ولان دوم که جلریر اسک، کاملاً برصتس مینا نشاستهو روی صاخره

 شرد. رستم در سیانی غار برکه کاملاً وريا اساک و بخر مهم و اصلی نااره محسرب میرساتم و دير 

ستم، شتافد. لباا راش را با خاجر میکه وای دير قطع شاده، سیاه سایاه دير نشاساته اساک در حالی
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نای اساافاجی با لباا مخراارپ او )ببربیان( با کلانخردی طلايی اسااک. اطراف آنها صااخره و کره

نا یرارير شده اسک و در سمک راسک، نايی در میان صاخرهو کرنی و ورندران و کبندرختان سار

اولاد با لباسای سااده و سربادی آبی به درخک بسته شده اسک که در کاار رخر قرار ررفته اسک. اين 

ناای اين نساااخااه اساااک. نقااش حس صاالی از مقیااا و آمیزیرين یرکیا ناااره يتی از مرفقیاک

نای ه اسااک. درخک بزرری که اولاد به آن بسااته شااده فق  از طريق بردن مقیااوردازی داشااتماظره

ناسااک. قطع کردن خ  یراند و يرفته شاارد و به صاران رابطی با جهان انسااانمختلف در یراارير می

نای ديار ايرانی یخیلی رسااد ماناد نقاشاایاصاالی درخک در بالا و بر خلاف خطرط افقی به نظر می

وايین به بالا در نظر ررفک. با روی نم قرار  یران از(. زاويه ديد نااره را میGray, 1971, 78باشاااد )

نا، درختان و قرارریری رخر وشااک صااخره و رسااتم روی دير نااررر ايجاد بعد و ررفتن صااخره

کادر در سامک راساک صافحه کاملاً شتسته اسک و یررير به بیرون محدوده  نمايی کرده اساک.صمق

ا بالای یررير ب یدند. کتیبهرخ میمشخس فضاای داساتان در ين زمان و متان  .ساکاکشایده شاده

وايین درباره حرادث بعد از کشااته شاادن دير اسااک و اریباطی با  ینااره مریب  اسااک اما ابیا  کتیبه

 ،نای اصلی نیز در جاياانی که بايد باشاد و در مرکز و محدوده نقاط طلايی قراریرارير ندارد. سارژه

، یا حدودی از مراردای نا مطابق متن صم  نترده اما در وارهاناد. ناااررر در بسااایاری از بخرنارفتاه

قطع شادن ين وای دير، قرار ررفتن آنها در غار و کشته شدن دير با  )نمچرن درداساتان با اطلا  برده 

 .  (خاجر رستم

 (3)تصوير  (52: 1531)فردوسی، پادشاهی جمشیدنگاره پنجم: 

ا  قب  نااره از دوران حترمک سااای سااااله یهمررث آغاز شاااده و یاها چهار بیک آن مربرط به ابیا

به   /برآمد بر آن یخک فرخ ودر»شاهرياری جمشاید اساک. اما نتته مهم در بیک وايانی صافحه اسک: 
 هناارانتخاب اين بیک بساایار نرشاامادانه اسااک و چاان با مرضاار   «رساام کیان بر ساارش یاج زر

ای به ررنهنیز نا چیدمان ویتره .یراند در غیاب نام نااره، صاران آن یلقی شاااردک که مینمانار اسااا

یرين صارار یراريری مهم آن، جمشید بر یخک نشسته اسک. از سری ديار با یرجه اساک که نزدين

داری ورنده باز( که وارد نااررری نم شاااده، در برخی از آثار مربرط به باه ين سااااک ییمرری )ناه

شاارد و ارر فرن را بر اين بدانیم که اين مرب باز اسااک که در دسااک جمشااید رام اران ديده میشااهري
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به فرمان او دير و مرب  /زمانه بر آسرد از داوری» ای به اين بیک دانسکیران آن را اشارهشاده اساک می
که بر مطیع شادن ورندران و مرجردا  اسااطیری یرس  جمشید یأکید دارد. در صفحه بعد از  «و وری

چر خرد و زره کرد و چرن  /به فرّ کیی نرم کرد آناا»و در سااطر ساارم، سااترن ساارم در بیک  نااره
ر اکاملاً مشهرد اسک. در ابیا  اشاره به ساختن ابز ناارهاشااره مستقیم به آنااری دارد که در  «جرشااا

 شرد. اما درجاای ماناد کلانخرد، زره و جرشان شاده اسک و در یررير نیز اين آلا  جاای ديده می

نديشه درر واجه ا» ای به یرارير و صااصر مرجرد در آن نشده اسک. در بیک آخربقیه ابیا  نیچ اشااره

ر راسک یرري که در سمک شدهنیز اشااره به حرفه خیاطی  «که ورشااد نااام شاادی و درد /جامه کرد

ه اين نااره شام  وانزده ویتره انسانی و ين ویتر کایم.ريساادری و بافادری را به وضار  مشاانده می

یرين فرد یرارير جمشاید اساک که لباسی سبز برین دارد و بر حیرانی ورنده باز )شاانین( اساک. مهم

ن کاار یخک شااااه دناده ورنده باز و سااادس يتی از دربارياروی یخاک نشاااساااته و فردی که یعلیم

شاارند شااام  آنااران، خدمه، خیاطان، ريسااادران و که در اطراف ديده می ی. ديار افرادنداايسااتاده

اد. ابیا  بالای صافحه بخشای از فضای آسمان را اشرال کرده و صفحه را به دو قسمک نساتبافادران 

باشااد. ارر فضايی که که یجمع افراد در قسامک وايین و مرکز صافحه مییقسایم نمرده اساک. بطرری

اند و بقیه افراد روی نقاط طلايی ين صدهافراد در آن حضاارر دارند را مسااتطی  طلايی در نظر بایريم، 

نا کاملاً محسرا اسک و شاه نیز کاملاً بر روی یخک اند. یحرک و وريايی ویترهبه اطراف کشایده شاده

نمايد. شااایره چیدمان ویترنا و  ب میکاد و در ونله اول چشااام مخاط  را به خرد جخردنمايی می

ررنه نااره به نحری اسک که از جمشید  Jبادی باشد. یرکی می Jصااصار اصالی داساتان شبیه حرف 

اند و به کار آبادانی زمین نا و مردانی که نار از جمشید آمرختهآغاز شاده و با ر ر از نمه شاخرایک

راساک کادر که نشاان ساارساابزی و برکک اسک، خرير مشاررلاد صبرر کرده و به ین درخک بالا و 

دناده فضای طبیعی و بیان کااده اين اسک که جمشید در کاار مردمان و با اقشار ماظره نشاان. رسادمی

داند. نقاش از زاويه بالا به وايین، به ماظره نااه مختلف در اریباط برده اسااک و خرد را مجزا از بقیه نمی

نای مرجرد بر اين نااره دارد. نااررر با اين جزای یرااارير و روايککااد و یسااال  کام  بر نمه امی

داری و فرویای شاخرایک شاه که صاری از نرررنه غرور و استبداد اسک را زاويه ديد به مخاط  مردم

نای تیبهاند، دارای کنا در اين نسخه یرسیم شدهنايی که در قسامک بالای ناارهکاد. اغل  کتیبهالقاء می

ای صرر  ررفته انباشاته از متن نساتاد که ایراال بخر کتیبه به یرارير با صارر برری ثانريهبلاد و 
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(. در اين نااره کتیبه لاجرردی ماقرش بالای یراارير دارد که به خ  ساافیداب 39، 1313اسااک )فريد، 

(. نااررر نه یاها 202، 1319)بروماد،  «وادشااانی جمشااید نفترااد سااال برد»رنر، نرشااته اسااک 

نای ادن لتهدار یرين ساط  ییره و رنای را به جمشید و یاج و یختر اختراپ داده بلته با قروسایع

نای ررم در اطراف او، مرج  یمرکز رنای بیشااتر بر مرضاار  اصاالی را فرانم کرده قرمز و نارنجی

اساک. کادر بیرونی یرارير شاتساتای ندارد و نااره یرسا  کتیبه بالا کام  شاده اسک. اين در حالی 

اساااک که اين ابیا  اریباطی به یرااارير ندارند و یاها در بیک آخر اين کتیبه اریباط با اين نااره وجرد 

اد نای چبادیباادیِ ناااره، سااااده، غیرقرياه و ورياساااک و روايک متن فارب از یرکی دارد. یرکیا 

لی را ه اما مرضر  اصافتد. نااررر از ک  فضاا استفاده نمردسااحتی، یاها در ين زمان و متان ایفاق می

 در ولان وايین و یا حدی مرکز بتار برده اسک. 

 (2)تصوير ( 212 - 221: 1531)فردوسی،  رستم و خاقان چیننگاره ششم: 

 «چر خاقان که با یاج و راجسک و راه /نمه دشاک مردساک و وی  [وس ساداه: »نااره قب ِما اولین بیکِ

نا و خاقان که با یاج و یخک وراج از سااربازان و فی  که میدان جار شااده، مملراسااک بیانار دشااتی 

، دشک وسیعی که سربازان زيادی در آن حضرر دارند و خاقان با یاج نااره نیز. در شده اسکیرصایف 

خرانی ندارد وجرد یعداد زيادی فی  اساک که در یررير ای که با متن نمشارد اما نتتهویخک ديده می

 «بزد نعره آن ره از وشااک رخر» مراار  باشااد. دران اسااک مشااهرد مییاها ين فی  که متعلق به خاق

دند که بر رخر سرار اسک نیز رستم را نشان می ناارهاشااره به سارار بردن رساتم بر رخر دارد که 

ورماد و یای ز»و لباا جاای خرد، ببربیان، را به ین کرده و کلانخردش را برسار دارد. در مرر  بعد: 
ی از نیز حاک ناارهه به زورمادی رساااتم و کمادی که به بازوير ویچیده دارد که اشاااار« به بازو کماد

دند که رساتم کماد را از بازوير باز کرده و به سمک ای را نشاان میلحظه ناارهنمین مطل  اساک. 

اشاااره به « باد مراچر شاایر ژيان دسااک /چر خاقان چیای کماد مرا»ادامه:  خاقان رنا نمرده اسااک. در

در کمااد رساااتم کاه نماناد را د کاه او کاامیناای رساااتم برای ررفتاار نمردن خااقاان نیرجزخرا

ه استفاده شده ک« شیر ژيان»و « شایر اوژن»شایرخشاماین اساک، اسایر خراند. در اين ابیا  از القاب 

لحظه  در اين بیک «شد آن شاه چین از روان ناامید /چر آمد به نزدين وی  سدید» داباشالق  رساتم می

کاد که او به فی  سفید نزدين شد و خاقان در آن لحظه بسیار نزدين شادن رساتم به خاقان را بیان می
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که کردی ساار آن سراران  /بیاداخک آن یاب داده کماد»مأيرا و ناامید ررديد. در ادامه و در بیک بعد: 
و  ماد انداختن رستملحظه ک «سر شهريار اندر آمد به باد /چر از دساک رساتم رنا شد کماد» و «به باد

جا یفاو  فاحشاای وجرد دارد و آن نمايد. در اينررفتار شاادن ساار خاقان به داخ  کماد را بازرر می

افتادن کماد به دور سار خاقان اساک که در شعر بیان شده اسک اما در یررير کماد به دور سیاه و زير 

د بازوی ببسااتا /آورد و زد بر زمین ز فی  اندر»دسااتان خاقان افتاده اسااک. در بیک آخر قب  یراارير: 

نمايد افتد و رستم بازونای او را بسته و خاقان را اسیر میخاقان از وشاک فی  به زمین می «خاقان چین

دند در حالی که یاج از سرش به زمین که یرارير یاها لحظه ساقرط خاقان را از وشاک فی  نشاان می

چاین ان جار و چارنه بردن خاقان یرسااا  رساااتم و نم، اشااااره به واينااره افتد. در ابیا  بعدِمی

کدام از یرصیفا  در یررير وجرد ندارد که نیچ شدهنای جار اسک، یرصایف دشاک که ور ازکشاته

و بطرر کلی ابیا  بعد یرارير با نااره مرردنظر اریباطی ندارند. اين نااره حاوی یعداد بسیار زيادی از 

ره انسانی دارد که یاها دو ویتره مهم در وس  صفحه قرار دارد که ویت 32ویتره انساانی اساک. یررير، 

باشاد. بقیه، سربازان دو لشتر ايران و یرران نستاد. رستم در سمک راسک یررير، رساتم و خاقان  می

ای )برر( رنار خرد کاه ببربیانر را به ین کرده اساااک و خاقان که در سااارار بر رخر معروف قهره

شرند. افتادن از وشاک فی  سفید اسک و یاجر بر زمین افتاده، ديده میسامک چ  یرارير، در حال 

اند بدون اين که درریری بین ساربازان دو ساداه کاملاً از نم مجزا نساتاد و در دوطرف جدارانه ايستاده

نای اصاالی داسااتان کاملاً در محدوده اين آنها وجرد داشااته باشااد. ارر به نقاط طلايی نااه کایم، ساارژه

باشاد و با وجرد شلرغی صحاه، چشم مخاط  را در نااه اول مترجه خرد و در مرکز صاحاه مینقاط 

اصث کاد، بساازند. به خرارپ که رنر سفید فی  و کمادی که دو سرژه اصلی را به نم وص  میمی

شرد. فرم چهره ویترنا مشابه اسک و نمه چهره مررلی دارند. فرم رير و سبی  در دو یأکید بیشاتر می

م یری نساابک به ايرانیان دارند. رسااتنای بلاد و وروشااکسااداه با نم متفاو  اسااک. سااداه خاقان رير

ماد بخاطر اسااایر کردن خاقان دارد و در چهره خاقان ياا و ناامیدی ديده ای نسااابتااً رضاااايکچهره

در اين نااره سداه ايران با  .نا یاها رخر حالک یهاجمی دارد و بقیه آرام نستادشارد. از میان اسا می

رچم اند. ونای قرمز با نقر اژدنای طلايی مشاخس شدهورچم سافید با سایمرب قرمز و یررانیان ورچم

یراند نشاانی از رستم باشد ررچه رنر آن نشاان خانرادری وهلرانان و شاانان اساک. اين ورچم نیز می

یراند ه اسک و حتی نقر سیمرب که آن نیز میسافید اسک و باا بر روايک شاناامه یا به حال سفید نبرد
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 یرانسته نماد ناهبان خاندان رستم باشد، امانشاان رساتم باشاد چراکه طبق مطال  ذکر شده سیمرب می

اين ورچم درفر کاويانی اساک. ررچه اين ورچم با نقر سیمرب قبلاً برای رستم استفاده نشده و ورچم 

بیایم. زاويه نااه نااررر از اين نماد را در اين نااره در سااداه یرران میدانسااتاد اما او را با نماد اژدنا می

بالا به سامک وايین اساک که بر یمام حرادث رخ داده یسل  داشته باشد و احاطه بر ک  فضا ویدا نمايد 

چاین بخاطر شاالرغی صااحاه و وجرد کلیری از سااربازان، بتراند نمه را ببیاد و در قاب مررد نظر و نم

وجرد کادر کام  و بدون نیچ شااتسااتای و ور شاادن قاب یراارير با انبرنی از ویترنا در  دند.جای 

شارد. زمان و متان یرارير يتی اساک. صافحه بسایار شلرب اسک اما فضای یافس نیز نااره ديده می

در اين ا رنای اصلی بادی سااده اسک و نااررر به نقاط طلايی یرجه داشته و سرژهوجرد دارد. یرکی 

   .ده اسکقاط قرار دان

 (7)تصوير ( 232و  237: 1531)فردوسی، رستم و برزونگاره هفتم: 

در ابیا  قب  یرارير درباره شارو  جار میان رستم و برزو و چارنای آن یرضی  داده شده اسک که 

دارند  اند، در حالی که روی اس  قراربرزو و رساتم کمرباد يتديار را ررفته و نبردی ین به ین داشاته

ر نمی زور کردند ب /ررفتاد از آن وس دوال کمر» کاه حريف را از روی زين بردارند و به زمین بترباد:

ی زنیرو» اد، کمرباد نر دو باز شااده اسااک که در بیکنسااتچرن نر دو وهلران بساایار قری  «يتدرر

رسسته شد از »در مرر :  .اشااره به نمین مرضر  دارد «نبدشاان دوال کمر وايدار/ بازوی نردو سارار
ده اما در یرارير کمرباد نر دو سرژه بسته شااشااره مساتقیم به باز شادن کمرباد آنها « نر دو باد کمر

رز نهادند بر دسته ر» شارد. وس از آن رستم و برزو طبق بیکاساک و ين یااقض آشاتار مشاانده می
 کردند و نر دو ررز به دسکبسایار خشاماین با نم ویتار  «چر شایران آشافته با وی  مساک /دساک

د: نای قب  ماناجاایدند. رسااتم در ساامک چ  یراارير ببر بیان خرد را به ین دارد اما در مراارا می

ا برزو ای که او آماده رزم بو صاااحاه «بافک اين و ورشاااید ببر بیان»و  «بر  را بدرشاااان باه ببر بیان»

خرانده « رشوولاایاه»سک ولار برین دارد و شارد، او وهلرانی اساک که در میدان نبرد لباسای از ورمی

ان، نااررر بر وايه ویشاایاه نااررری و یرجه به لفب ببر بی«. ورش اسااک اندر نبردولاایاه»شااده اسااک 

رساتم را در ورساک ببر کشایده اسک در حالی که لباا رستم در شاناامه از ورسک ولار اسک نه ببر. 

نیز اين اشااتباه یترار شده و  «جار رساتم و خاقان»و  «سافیدرساتم و دير »ضامن اياته در دو نااره 
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لباا رساتم را با ورساک ببر کشایده اساک. اين مرضار  بیان کااده اين مطل  اسک که نااررر بدون 

 /زال بزد ررز بر یارک ورر»یرجه به ابیا  و بدون خرانر آنها اين یراااوير را کشاایده اسااک. در بیک: 

ن چاین اي ناارهاشاره به فرود آمدن ررز برزو به بدن رستم کرده اما در  «درآمد سار ررز بر کتف و يال

 صاحاه یرصیف رستم یرس  افراسیاب، ررز او کاد. درنیساک و ررز برزو با سادر رساتم برخررد می

اها با ریرد را یو ررزی که برزو به دسک می« يتی ررز راوویتر به دسک»ده اسک: شاراوسار وصاف 

دو  در یررير ررز نر«. ررفک يتی ررز ساااین به دساک»ن نمرده اساک: صافک ساااین بردن صارا

وهلران شابیه نم اساک و نشاانی از راوسار بردن ررز رستم نیسک. در کتاب برزونامه ررز برزو را نیز 

 نااره،(. اما در 11، بیک 91، 1313)کرسج، « يتی ررز راوویتر به دسک»ده اسک: شسار یرصایف راو

ف ای یرصی. رخر، اسا  رساتم نیز که در شاناامه به رنر سرخ و يا قهرهررز برزو راوسار نیساک

نای ديار شاده، در انااره رنر بسایار روشان دارد و متماي  به رنر کرم يا نخردی اسک اما در نااره

اين نساخه رخر رنای ییره دارد. در اين نااره رنر اسا  برزو بیشتر شبانک به رخر دارد یا اس  

ن کمادی به فتراک رلار»ای يا سارخ اس  برزوشده داساتان اشااره به رنر قهرهرساتم. در ين بیک 

که در اياجا ماظرر از رلارن اسا  برزو اسک. لباا سربازان دو سداه نیز مشابه يتديار اسک. « ببساک

نايی چرن مرگ سایاوش لباا ساداه یرران به اين شات  اسک و در نااره رستم و خاقان، اما در نااره

قه رساد دلی  بر سالیدار به ین دارند و اين ررناررنی در کشایدن لباا به نظر مین لباا خالساداه ايرا

دقیقاً اين بیک را نشااان  ناارهنقاش باشااد و اين که از اصاا  داسااتان و جزئیا  آن آراه نبرده اسااک. 

یده و شکه ررز بر سادر رستم ک «سادر بر سار آورد رساتم چر شایر /بیازيد بازوی، برزو دلیر»دند: می

خرانیم که سدر رستم یران مقاومک خررد. در ادامه میرساتم سادرش را بالا آورده و ررز برزو بر آن می

آيد. سادس ضربه نهايی بر شانه رستم وارد ر رد و بر سار رساتم فرود میندارد، ررز برزو از سادر می

ک در اثر اين ضربه دس شارد که در وی آن رستم نایران شده و نماناد ين مرده یرصیف شده اسک.می

یااده کاد. اما یررير چیز دياری را به برری میدان نبرد را یرک میافتد و رستم با چارهرساتم از کار می

کاد. ظانراً نااررر نخراساته اساک شتسک وهلران ملی و برجسته ايران را به نماير با ارد. از القاء می

در خرد کشد، رستم با یرانايی سرزی به ساری رستم میررنه برداشاک کرد که برزو ریران اينمی نااره

خراند ضااربه برزو را دفع نمايد و در صین حال که به راحتی ضااربه او را دفع را بالای ساار ررفته و می

کرده، ررز خرد را آمااده کرده و آماده حمله به برزو اساااک. دو قاب در بالا و وايین کادر قرار دارند که 
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ند. اين نااره شاام  ده ویتره انساانی، ده اس  و سه اهرا احاطه کرد ناارهشاده و ابیا  در آنها نرشاته 

نا به یریی  انمیک در وساا  صاافحه وساامک چ  رسااتم با لباا جاای معروف ورنده اساک. ویتره

خرد، ببربیان که سارار بر اسابی اساک که رنر روشن دارد و سدس مقاب  او در سمک راسک و وس  

نا در شرند. بقیه ویترهاده که او نیز سارار بر اسا  قرمز خرد اسک ديده میبرزو با ورشار جاای سا

 نا چتمه وباشااد که نمای سارار بر اسا  نستاد. نمه ویترهوشاک سار آنها ساربازان دو ساداه می

یرين ساارباز به قاب و به مخاط  در ساامک چ  چتمه آبی ییره خرد مشااابه دارند و یاها نزدينکلاه

ها نقر خرد. یاچهره رساتم و سربازان کاملاً مشابه اسک. حتی در فرم لباا و کلاه ورشایده اساک. فرم

نا متفاو  اساک. چهره برزو فاقد رير و سبی  اسک که نشان از جران بردن لباا رساتم با بقیه ویتره

خردش با بقیه فرق دارد. نر دو ررزی به دسااک دارند او دارد. ضاامن آن که نقر لباا او و فرم کلاه

که در دوره ییمرری رواج داشته  ه در شااناامه از آن به صاران ين اسالحه با برد کریاه از ان ياد شادهک

اساک. چهره دو قهرمان صاری از نرررنه خشام و کیاه نسابک به يتديار اساک. سربازان در حالی که 

ين نااره یاها ا نايشاان را آماده در دساک دارند یماشاارر اين صاحاه نستاد.نای خرد ماناد نیزهسالا 

ين ولان دارد و آن صاحاه جار بین رساتم و برزو اساک که در مرکز اين ولان دو سرژه اصلی داستان 

ه وسیله فضای دشک اسک که ب ،اختراپ داده شده یبیشترين فضا. شرديعای رساتم و برزو ديده می

اق اين ماجرا در آن ایفنا اسک که برای قرار ررفتن سرژه ونايی اسافاجی شت  از آسمان جدا شده یده

نا با کتیبه کادرفضای  در داساتان نیز به فضاای دشاک اشاره شده و با اص  داستان اریباط دارد. .افتدمی

. ابیا  بالا در اریباط با یراارير و ابیا  وايین وجرد نداردده و نیچ شااتسااتای در کادر شاامحراارر 

فضاای مرجرد مانرانه استفاده شده اسک. فضای دناد. از ک  رويدادنای بعد از اين حادثه را شار  می

داسااتان در ين متان و در ين زمان رخ داده اسااک. با اياته در دو ساامک سااربازان صاافحه را به 

اند و دو سارژه اصلی در مرکز قرار دارند اما احساا خفای و شلرغی بیر از دوقسامک یقسایم کرده

نا به ادی استفاده نمرده اسک و در چیدمان سرژهبیرين یرکی حد ايجاد نشاده اسک و نااررر از ساده

ان با از داستیا حدی رسد نااررر به نظر می نقاط طلايی یرجه داشاته و آنها را در مرکز قرار داده اساک.

اطلا  برده چرا که در بعضاای جزئیا  مل  رنر اساا  برزو مطابق داسااتان صم  کرده اسااک. با اين 

و در نتا  مهمی چرن لباا  شاااتهاز داساااتان و جزئیا  آن ندا وجرد ناااررر اطلا  و آرانی کاملی

 ده اسک. صم  کررستم و رنر اس  رستم )رخر( کاملاً متااقض با اص  داستان در ابیا  



  118                  ی و رسسک متن و نااره در شاناامه بايسارر رندیو  م                     دوو سال واجاه 

 

 هابندی دادهجمع

ائز برخی نتا  ح شااااناامه بايسااااررینای ماتخ  نساااخه نای یطبیق متن و ناارهدر یحلیا  يافته

اند اما نای اصلی داستان مطابق متن یرسیم شدهنا بالاخس شخریکاد. اغل  شاخرایکنسات انمیک

نا، نر  جاماان و وردازینای فرصی وجرد دارد. در چهرهنای بارزی در نماير شاااخرااایکیفااو 

ه در ک را نقر بسته اسکمراردی  شارد و نارماد راه ساترران اریباط کمتری بین متن و نااره ديده می

( و رستم 3کشته شدن سیاوش )یررير نا نمچرن جرد ندارد. در برخی ناارهمتن نیچ نشاانی از آن و

نا نااره ديارنا، یابع متن اسااک لیتن در وردازی، نماير صااحاه و ماظره(2و دير ساافید )یراارير 

فاده نا از زاويه ديد یلفیقی است. در نمه ناارهبسیار اسکدر رزيار صااصار و چیدمان صحاه اختلافا  

مشااترک نستاد. دند، که قدر  بیشاتری را در نماير صااحاه میدر زاويه ديد روبرو  اینم وشاده 

نا مااظر خیالی و در نمه نااره. باشاادصلاوه بر آن زاويه ديد چهار نااره از بالا و سااه نااره از وايین می

ی و نا مررلنا در نمه نااره. چهرهکه جزء لايافن نقاشاای ايرانی برده اسااک نسااتادمشااهرد طبیعی 

در اکلر آنها نماير مقام و ساان وسااال مشااهرد اسااک. بجز در دو نااره ساایاوش و  و قراردادی اساک

یااسبا   .و اریباطی با متن ندارد نا قراردادی اساکرساتم و دير که مقام افراد معین نیساک. ویترنااری

رصايک شااده اسک.  در نمه وجرد دارد اما در یااسابا  انساانی یاها در نااره رسااتم و ديرنیز حیرانی 

شااارد. در نمه ديده می «رساااتم و دير»و  «زال و رودابه»نمااير حاالک نیجانی نیز یاها در دو نااره 

نا شاارد. در اغل  صااحاهنا، وجرد اریباط بین صااصاار داسااتان و یرجه به فضااای یافس ديده مینااره

 (.1)جدول با یاکید بر سرژه اصلی اسکویرکی  در مرکز صحاه 
 

 شاهنامه بايسنغریهای مطالعه تطبیقی متن و نگاره در نگاره  .1جدول 

 نوع ويژگی
 ارتباط تصوير با متن

 7نگاره  2نگاره  3نگاره  1نگاره  5نگاره  2نگاره  1نگاره 

هشخریک

 ا

فريدون 
 

ضحاک 
 

مرد ديای 
 

 زال 

 رودابه 

 خادمان 

 نرازندران 

سیاوش
 

کرسیرز
 
 رروی

 رستم

دير 

 سفید

 اولاد

 جمشید

 درباريان

 ورانویشه

  ورنده )باز(

 رستم

 خاقان

 سربازان

 رستم

 برزو

سربازان
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 نوع ويژگی
 ارتباط تصوير با متن

 7نگاره  2نگاره  3نگاره  1نگاره  5نگاره  2نگاره  1نگاره 

سربازان 
 

سربازان
 

حالا  

 صاطفی

فريدون 
 

ضحاک 
 

مرد ديای 
 

سربازان 
 

 زال 

 رودابه 

 خادمان 

 نرازندران 

 سیاوش

 کرسیرز

 رروی

 سربازان

 رستم

دير 

 سفید

 اولاد

 جمشید

 درباريان

 ورانویشه

  ورنده )باز(

 رستم

 خاقان

 سربازان

 رستم

 برزو

سربازان
 

 جاماان

لباا 

فريدون 
 

لباا 

ضحاک 
 

لباا 

مرد ديای 
 

لباا 

سربازان  
 

 لباا زال 

 کلاه زال 

کمرباد زال 
 

لباا رودابه 
 

 یاج رودابه 

ررشرارنرودا

 به 

مری سر 

 رودابه 

لباا 

 سیاوش

خرد کلاه

 سیاوش

لباا 

 کرسیرز

لباا 

 رروی

لباا 

 سربازان

 

لباا 

 رستم

کلانخرد 

 رستم

ررز 

 رستم

لباا 

 دير

رنر 

ورسک 

 دير

شاخ 

 دير

لباا 

 اولاد

لباا 

 جمشید

لباا 

 درباريان

لباا 

 ورانویشه

لباا 

 رستم

کلانخرد 

 رستم

کماد 

 رستم

لباا 

 خاقان

کلانخرد 

 خاقان

کجاوه 

 خاقان

لباا 

 سربازان

لباا 

 رستم

کلانخرد 

 رستم

ررز 

 رستم

کمرباد 

 رستم

لباا 

 برزو

کلانخرد 

 برزو

ررز 

 برزو

کمرباد 

 برزو

لباا 

سربازان
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 نوع ويژگی
 ارتباط تصوير با متن

 7نگاره  2نگاره  3نگاره  1نگاره  5نگاره  2نگاره  1نگاره 

 سترران

اس  

فريدون 
 

استر مرد 

 ديای 

 
______ 

رنر 

 نااس 

رنر 

اس  

 رستم

________

_ 

فی  

 سفید

اس  

 رستم

اس  

 سربازان

رنر 

اس  

 رستم

رنر 

اس  

 برزو

نای اس 

سربازان
 

صحاه 

 نااره

 چتر 

 میش 

چتر 
 
 کره 

 غار 

زمان 

رويداد 
 

نراختن ساز 
 
 و يرايی 

 دنینرش یم

آغرش 

 کشیدن

 برسیدن  

 کاخ  

زمان رويداد 
 

 دشک

 خاجر

 طشک

بريدن 

رلری 

سیاوش
 
زمان 

 رويداد

غار) 

متان 

 رويداد(

 

درریری 

رستم و 

 دير

بستن 

به  اولاد

 درخک

زمان 

 رويداد

یخک 

 شانی

 آنااری

 خیاطی

 ريسادری

 دشک

 زمان رويداد

 دشک

کمادانداز

 ی رستم

افتادن 

 خاقان

آرايی صف

 سربازان

زمان 

 رويداد

 دشک

لحظه 

حمله 

 برزو

زمان 

 رويداد

-ماظره

 وردازی

زاويه 

ديد 

ز یلفیقی ا

وايین و 

روبرو، 

خیالی و 

 طبیعی

زاويه ديد 

ا و بالیلفیقی 

روبرو، خیالی 

 و طبیعی

زاويه ديد 

 یلفیقی از

بالا و 

روبرو، 

خیالی و 

 طبیعی

زاويه ديد 

از وايین و 

روبرو، 

خیالی و 

 طبیعی

زاويه ديد از 

بالا و روبرو، 

خیالی و 

 طبیعی

زاويه ديد 

از بالا و 

روبرو، 

خیالی و 

 طبیعی.

افق رفیع، 

زاويه ديد 

 یلفیقی از

وايین و 

روبرو، 

 خیالی.
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 نوع ويژگی
 ارتباط تصوير با متن

 7نگاره  2نگاره  3نگاره  1نگاره  5نگاره  2نگاره  1نگاره 

-چهره

 وردازی

مررلی، 

قراردادی

، نماير 

حالک 

صاطفی، 

نماير 

مقام و 

سن و 

 سال

مررلی، 

قراردادی، 

نماير مقام و 

سن و سال، 

نماير حالک 

 صاطفی

قراردادی، 

مررلی، 

صدم 

نماير 

مقام و 

سن و 

سال، 

نماير 

حالک 

صاطفی در 

 سیاوش

مررلی، 

قراردادی، 

صدم 

نماير 

حالک 

صاطفی، 

صدم 

نماير 

مقام، 

 نماير

سن و 

 سال

مررلی، 

قراردادی، 

نماير مقام و 

سن و سال، 

صدم نماير 

 حالک صاطفی

مررلی، 

قراردادی، 

نماير 

مقام و سن 

و سال، 

صدم 

نماير 

حالک 

 صاطفی

مررلی، 

قراردادی، 

صدم 

نماير 

حالک 

صاطفی، 

نماير 

مقام و 

سن و 

 سال

 ویترنااری

قراردادی

، صدم 

یااس  

انسانی، 

وجرد 

یااس  

حیرانی، 

صدم 

وجرد 

حالک 

 نیجانی

قراردادی، 

صدم یااس  

انسانی، نماير 

 حالک صاطفی

قراردادی، 

صدم 

یااس  

انسانی، 

وجرد 

یااس  

حیرانی، 

صدم 

نماير 

حالک 

 نیجانی

قراردادی، 

وجرد 

یااس  

انسانی و 

حیرانی، 

نماير 

حالک 

 نیجانی

قراردادی، صدم 

یااس  انسانی، 

صدم نماير 

 حالک نیجانی

قراردادی، 

صدم 

 یااس 

انسانی، 

وجرد 

یااس  

حیرانی، 

صدم وجرد 

حالک 

 نیجانی

قراردادی

، صدم 

نماير 

حالک 

نیجانی، 

صدم 

یااس  

انسانی، 

وجرد 

یااس  

 حیرانی

 رنر

یخک و 

بدون 

 -سايه

روشن، 

یخک و بدون 

سايه روشن، 

 کیفیک بسیار

خرب، نماير 

یخک و 

بدون 

سايه 

روشن، 

یخک و 

بدون 

سايه 

روشن، 

یخک و بدون 

سايه روشن، 

کیفیک بسیار 

خرب، بریری 

یخک و 

بدون سايه 

روشن، 

کیفیک 

بریری 

رنر 

ررم، 

یخک و 
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 نوع ويژگی
 ارتباط تصوير با متن

 7نگاره  2نگاره  3نگاره  1نگاره  5نگاره  2نگاره  1نگاره 

کیفیک 

بسیار 

خرب، 

بریری 

رنر سبز 

-و رنر

نای 

 خالی

رنر ررم و 

ی   سرد، بریر

نای رنر

 متم  و ررم

کیفیک 

بسیار 

خرب، 

بریری 

رنر 

طلايی و 

 کرم

کیفیک 

بسیار 

خرب، 

بریری 

رنر 

متم  و 

 خالی

نای رنر

متم  )سبز و 

 نارنجی(

بسیار 

 خرب،

بریری 

نای رنر

ررم و 

رنر 

 بافر.

بدون 

سايه 

روشن، 

کیفیک 

بسیار 

 خرب

 اجرا

کیفیک 

خرب 

خ  و 

اجرا، 

استفاده از 

خطرط 

دورریری

، یرجه به 

جزئیا ، 

یزئیای و 

یماي  به 

-واقع

 ررايی

کیفیک خرب 

خ  و اجرا، 

استفاده از 

خطرط 

دورریری، 

یرجه به 

جزئیا ، 

  یزئیای و یماي

 ررايیبه واقع

کیفیک 

خرب 

خ  و 

اجرا، 

استفاده از 

خطرط 

دورریری، 

یرجه به 

جزئیا ، 

یزئیای و 

متماي  به 

 ررايیواقع

کیفیک 

خرب 

خ  و 

اجرا، 

استفاده از 

خطرط 

دورریری، 

یرجه به 

جزئیا ، 

یزئیای و 

متماي  به 

ررايیواقع

. 

کیفیک خرب 

خ  و اجرا، 

استفاده از 

خطرط 

دورریری، 

یرجه به 

جزئیا ، 

 یزئیای و یماي 

 ررايیبه واقع

کیفیک 

خرب خ  

و اجرا، 

استفاده از 

خطرط 

دورریری، 

یرجه به 

جزئیا ، 

یزئیای، 

یماي  به 

 ررايی.واقع

کیفیک 

خرب 

خ  و 

اجرا، 

استفاده از 

خطرط 

دورریری

، یرجه به 

جزئیا ، 

یزئیای، 

یماي  به 

واقع

 ررايی

 )ناارندران(
 

ره خاپ نا از شیبرای یرسیم نااره شااناامه بايسااررییران بیان داشاک نااررران طرر کلی میه ب

شیره اند از سعی کرده ، به متن ادبی یرجهی نداشته، بلتهو در بسیاری از مرضرصا  کردهخرد اساتفاده 

باابراين، . ايادمسیاه به سیاه نق  شده و به آنها رسیده، استفاده ن کهک شفانی سااو يا مرسارم نااررری 

اشتهندی کافیرجه ديدند و به آن مین شاناامه بايسارریی به خراندن متن ضاروریبرای یراريرساازی 
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ه نا یررير مررد نظر با ابیا  مربرط به آن نااریران رفک که در بسایاری از ناارهمیبه نمین دلی   .اند

 .نمانار نیسک

ر به یررير د شاناامه بايساررینااررران : بايسارریشااناامه نای بررسای ویشایاه یراريری نااره

 و« رساتم و دير سفید»، «داساتان سایاوش»، «زال و رودابه»، «فريدون و ضاحاک»نای کشایدن صاحاه

 ن خرداو آنچه را از استاد هنای یرريری به نااررران ویر از خرد داشتوابستای«« وادشاانی جمشاید»

 نااارهننا بطرر کام  برده اسااک. چرن ویشاایاه اين اين وابسااتای در مراردیاند. یرسایم کرده ادآمرخت

ررير به ی شاناامه بايساررینا برده اسک که در نسش قب  از نا و داساتاننیز در اصا  خرد نمین نااره

ای از هو یاها در وار الهام ررفتهنای ویشااین وير نسااخهاکشاایده شااده و نااررر بطرر مسااتقیم از یراا

یران رفک یراارير را چه از لحاظ محترايی و چه صااراحک میا یرییر داده اسااک. بهجزئیا ، نااره ر

رررفته ب« زال و رودابه»و « فريدون و ضحاک»برداری کرده اسک. بطرر نمرنه نااره ويهری براری کدی

برررفته از شاناامه ابرانیم « وادشاانی جمشاید»و « رساتم و دير سافید»از مجمرصه نساش اساتانبرل و 

نا و دقک زياد در باشااد. یاها مهار  اسااتاد در کشاایدن اين ناارهمی)متت  شاایراز ییمرری( ساالطان 

یران مختس اساااتاد نقاش نا را میآمیزی صالی ناارهجزئیاا ، اضاااافاه کردن صااصااار یزئیای و رنر

 ه، اصا  داساتان در شاناامه وجرد ندارد و برررفته از کتاب برزونام«رساتم و برزو»در نااره  دانساک.

باشاد. کای  نسخه بايسارری از ابیا  کتاب برزونامه استفاده نمرده و اين ابیا  را به شاناامه اضافه می

 ای را در رابطه با اين داسااتان ویدا نتردهنمرده اسااک. باابراين درکشاایدن نااره آن نیز چرن نقاش نااره

ار ماناد شاناامه بزرگ ايلخانی نای مشابه اين صحاه که در نسش دياساک، سعی نمرده از صااصر نااره

)دمر ( وجرد داشاته اساتفاده نمايد و در کشیدن صااصر داستان از آنها کمن بایرد. ررچه نااررر در 

کشایدن ک  داساتان مجبرر به خراندن ابیا  برده اساک، اما در برخی صااصار اصالی ماناد رنر اس  

دلی  نداشااتن اطلاصا  کافی از داسااتان،  یران رفک که نااررر بهرسااتم، دقک کافی را نداشااته و می

ر نیز ررچه ناارر« رستم و خاقان چین»نمانار با متن در کشایدن نااره، کار نترده اساک. در داستان 

ویشایاه یراريری خاصای از اين داساتان نداشاته اسک اما سعی نمرده که ابیا  مریب  با اين ماجرا را 

ه یرساایم نااره بدردازد. ررچه در کشاایدن برخی صااصاار المقدور مطابق داسااتان بخرانر نمايد و حتی

داساتان نیز از نسااش ديار ماناد شااناامه دمر  و شاااناامه ابرانیم سالطان با مرضاارصا  مشااابه ماناد 

نا از مرضاارصا  صااحاه رزم و حتی در کشاایدن برخی صااصاار داسااتان ماناد فی  و يا نقر ورچم
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نا و نتا  اصاالی داستان را به خربی یرسیم کرده رژهنای مشاابه اساتفاده نمرده اساک. اما ساصاحاه

مرنه ن شاناامه بايساررینشانار اين مهم نستاد که نااره فريدون و ضحاک در نسخه  نایبررساساک. 

اواخر قرن نشتم نجری مرجرد در  یبريزمتت   شاناامه ای با نمان مضامرن درای از ناارهکدی شاده

. ررچه یرکی  کمی با نااره استانبرل فرق (1)یرارير  باشاد( میH.2153کتابخانه یروقاوی اساتانبرل )

ادی ببادی الار، حرکا  و یقسیمبه خررپ در یرکی  ؛دارد اما الاری اصالی اين صحاه مشابه اسک

ای نر دو نااره ورشایده شاده با ریانان نستاد که بعدنا به الاری اصلی نای صاخرهویترنا. در بخر

ی ايسارربزمانی که نااره در آلبرم برده اسک. اين نسخه الاريی برای نسخه  احتمالاًاضاافه شاده اسک. 

 «باشدق. می330مربرط به متت  شیراز و دوره جلايری به یاريش »اساک. اما اين نااره از ديدراه سیمز 

(Sims, 1992: 52  .) 

 

   
. فريدون و ضحاک، 2تصوير 

 زتبري مکتب شاهنامه

(Atasoy,1971: plate14) 

. ديدار زال و رودابه، 2تصوير 

 :ibidز )تبريمکتب  شاهنامه

plate11) 

 . کشته شدن سیاوش11 تصوير

(Abdullaeva-Melville, 2008, 

91) 
 

. (3)یررير  ( کتابخانه یروقاوی اساکH.2153ااره زال و رودابه نیز نمرنه کدی شاده از مجمرصه )ن

نا و نرازنده. نرازنده نم یفااو  دارند؛ نمچرن یعداد نديمهناا، یاهاا در برخی جزئیاا  باا اين ناااره

 شاارد اما در نسخهنرازد و سااز او به وضار  ديده مینساخه یروقاوی یاها ين نفر اساک که چار می

ی به اين وضاار  نیسااک. فضااای معماری و ديرارنا کاملاً مشااابه اسااک و در یزئیاا  کمی بايسااارر

شابیه اساک. یاها در فضاای بیرون در نسخه استانبرل درخک  کاملاً انلباانا و متفاو  نساتاد. ویتره



 اولجستارنای نرين ادبی )ادبیا  و صلرم انسانی سابق(                          شمارة                                   122

 

نای خشن استفاده کرده اسک. در فضای داخلی نیز میز حاوی جام کشایده نشاده و نقاش یاها از بریه

نماناد  نااره کشتن سیاوش در نسش قبلیی دارند. بايساررنا وضار  بیشاتری نسابک به نسخه و ویاله

شرد که در آن خبری از اين فضای ور از جزئیا  نیز مشاانده می( 10یرارير )نساخه ابرانیم سالطان 

که یاها در آن ما سااه شااخراایک اصالی داسااتان يعای ساایاوش، کرساایرز و رروی را  نیساک. بطرری

 .(2)جدول  بیایم که در فضايی بیابان شت  و صاری از نرررنه ریاه و ورنده نستادمی
 

 هنامه بايسنغریشاهای نسخه . پیشینه نگاره2جدول

 -اصلی

 11فرعی
 توضیحات میزان همسانی مکتب تاريخ شاهنامه مورد اقتباس

 اصلی

 فردوسیشاناامه 

کتابخانه یروقاوی 

 (H.2153سرای)

 ه. 330حدود
یبريز 

 یجلاير

در یررير و  -زياد

 مرضر 

برداری کدی

 اسک

 اصلی

 ابرانیم سلطان

کتابخانه بادلیان 

(Add.176) 

121 -122 

 ه.

شیراز 

 ییمرری
 مترس 

مشابه در 

مرضر  و در 

 ناحالک سرژه

 ) ناارندران(

 نتیجه

یران بیان داشاک که نااررران نساخه شااناامه بايسارری برای یرسیم نای وهونر میبا اساتااد به يافته

اند که از اسایید اند و در بسایاری از مرضرصا  سعی کردهنا از شایره خاپ خرد اساتفاده نمردهنااره

نا داشتاد، استفاده نماياد. نمچاین از شیره یرريررری خرد و يا دانشای که از قب  درباره داساتان نااره

 نساش ویشاین الهام بایرند. باابراين، برای یراريرسازی نیازی به خراندن متن شاناامه بايسارری نداشته

ا چه اندازه به متن نااررر ی»نهايک به ورسااار وهونر حاضااار که ناد. درو باه اين امر یرجاه نترده

بین متن  شرد که اریباط، چاین واسش داده می«نا وابسته برده اسک؟شااناامه بايسااقری در یرسیم نااره

نای آن بساایار کم اسااک و نااررر وابسااتای زيادی به ابیا  در و ابیا  شاااناامه بايسااارری با نااره

رده اساک. فرضیه مطر  شده در اين کشایدن یرااوير نداشاته و در برخی مرارد کاملاً مساتق  صم  ک

نای خارج وهونر که نااررر در کشایدن یراوير به ابیا  دقک کافی داشته و از مضامین و شخریک
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نا ديده نای خارج از متن زيادی در ناارهچرا که شااخراایک ؛شااردمتن کمتر اسااتفاده کرده، رد می

حداق  يتبار ابیا  نمان صاافحه را  ناشاارد. اما اين فرضاایه که نااررر در کشاایدن برخی ناارهمی

نا به دلی  نداشتن ویشیاه یرريری ماناد خرانده اساک، یا حدودی درساک اسک. چرا که برخی داستان

انر ، نااررر به خر«رستم و برزو»و يا مریب  نبردن مرضار  نااره با شااناامه ماناد « رساتم و خاقان»

ن نظر انمیک دارد که به بررسااای بخر مهمی از ابیاا  مرردنظر اقدام کرده اساااک. اين وهونر از آ

نای اين شااناامه چه از نظر محترايی و چه براری، ورداخته اسااک و یفاو  آن را با ديار نسش نااره

 نمايد. نای مختلف مشخس میدر دوره

 هانوشتیپ

 .اس  ییزرو -1

 .238 یک، ب12-18 :1ج ،1399فردوسی،  شاناامهبرای مطالعه نن: خالقی مطلق   -2

 .218یک، ب18 :1399برای مطالعه نن: فردوسی،  -3

 .شردفردوسی خالقی ديده نمی شاناامهاين بیک در  -2

-998بیک  :1مرل، ج شاناامه؛ 133-200، 828-830بیک  :1اين ابیا  را نن: ) خالقی مطلق، ج -8

988 ،132.) 

 .شردخالقی مشانده نمی شاناامهاين ابیا  در -9

 .شردخالقی مشانده نمی شاناامهاين ابیا  در  -3

 .شردخالقی مشانده نمی شاناامهاين ابیا  در  -1

 شرد.خالقی مشانده نمی شاناامهاين ابیا  در  -3

، 998-938بیک  :1مرل، ج شاناامه؛ 200، 830-820بیک  :1برای مطالعه بیشتر نن: ) خالقی، ج -10

132.) 

 املاًکنای مرجرد در نسش قب  که از لحاظ مرضر  مستقیم ناارهاریباط داشتن  :ماظرر از اصلی -11

نا نااررر در کشیدن نااره خرد استفاده نمرده اسک و مشابه با نااره مررد وهونر اسک و از آن

 ای جزيیا  برری بهم شبیه باشاد، اریباط آنها فرصی اسک.ارر یاها در واره
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