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چکیده
کارکــرد آن هــا در پیشــبرد روایت تصویری اســت. این  از مباحــث مهــم نگارگــری، بررســی شکل شناســانه ی عناصــر تصویــری و 
پژوهش، با هدف دست یابی به این مهم، خواب نگاره های  شاهنامه تهماسبی را مورد بررسی ریخت شناسانه قرار داده است. 
کرده اســت؛ عناصر ســازنده ی نگاره های  شــاهنامه ی تهماســبی در بازتولید موضوع خــواب و رؤیا چه  ح  لــذا ایــن ســؤال را طر
که تا کنــون مورد توجه قــرار نگرفته، پرداخته اســت.  کارکــرد و خویشــکاری ای دارنــد؟ ایــن تحقیــق از زاویــه ای نو بــه موضوعی 
کمبود یا نبود پژوهشی در نگارگری با موضوع "خواب" و "رؤیا"، نگارندگان این تحقیق را بر آن داشت تا به شیوه ی توصیفی - 
تحلیلی، به بررسی شکل شناسانه ی داستان های  مصور شاهنامه ی تهماسبی با موضوع رؤیا بپردازند. با توجه به یافته های  
که خویشــکاری عناصر تصویری در ســه حوزه قابل دسته بندی است. 1- تمام عناصر تصویری  گرفت،  تحقیق می توان نتیجه 
کرده و ترکیب بندی آن ها را تکمیل می کنند. 2- برخی از خویشــکاره ها در هر ســه نگاره مشــترک  کمک  به ســاختار شــکلی اثر 
کارکــرد آن ها را در حیطه ی روایت صریح داســتان دانســت. 3- برخــی از عناصر تصویری در هر ســه نگاره،  هســتند و می تــوان 
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از مباحــث مهــم در عرصــه ی نگارگــری، بررســی شکل شناســانه ی 
کارکــرد آن هــا در پیشــبرد روایــت تصویــری داســتان  عناصــر تصویــری و 
که آیا عناصر تصویری به کاررفته  اســت. موضوع مورد مناقشــه آن است 
در آثار نگارگری، صرفًا جنبه ی تزیینی و زیباشناســانه دارند؟ یا عالوه بر 
کامل تر داســتان  کارکرد زیباشناســانه، عرصه ی معنا را در جهت روایت 
گســترش داده و مخاطب را به وســیله ی "تداعی معنا" از تصویر موجود 
به وادی تفصیل می کشاند؟ دور از ذهن نیست که ویژگی های  داستانی 
و ادبــی متــون مصــور، به مرور زمان بر کیفیت انتخــاب و گزینش عناصر 
تصویــری در جهــت بیــان مفاهیم داســتانی، تأثیر داشــته اند. بنابراین 
می توان فرض کرد که نگارگر در گزینش عناصر تصویری، به خویشکاری 
گســترش معنــای مــورد نظــر، توجــه  کارکــرد روایــی آن هــا، در جهــت  و 
داشته است. این مقاله تالش دارد با استفاده از روش ریخت شناسی1، 
کنون مــورد توجه قــرار نگرفته اســت،  کــه تا از زاویــه ای نــو بــا موضوعــی 
بــه ایــن بحــث بپــردازد. کمبود یا نبود پژوهشــی بــا موضوع "خــواب" یا 

"رؤیــا" در نگارگــری، نگارندگان این تحقیق را بر آن داشــت تا به تحلیل و 
شکل شناســی داســتان های  مصور با موضــوع رؤیا بپردازند. فردوســی 
در شــاهنامه از خــواب بــرای داســتان پردازی های خود ســود جســته و 
کار  نگارگران در شاهنامه ی مصور تهماسبی، برخی از آن ها را دست مایه 
کشــیده اند. لــذا در این پژوهش، خواب نگاره های   قرار داده و به تصویر 
گرفت. با توجه  این شاهنامه مورد بررسی ریخت شناسانه قرار خواهند 
گونه طرح  بــه مطالــب مطروحه، ســؤال اصلی تحقیــق را می توان ایــن 
که؛ عناصر سازنده ی نگاره های  شاهنامه ی تهماسبی در بازتولید  کرد، 
کارکــرد و خویشــکاری ای دارنــد؟ پیرامــون  موضــوع خــواب و رؤیــا چــه 
داســتان های  شــاهنامه، پژوهش هایی بــا موضوع خــواب و رؤیا انجام 
شده است، اما در نگارگری به آن توجه نشده و نحوه ی برخورد نگارگران 
بــا ایــن موضــوع از نــگاه محققیــن دور مانده اســت. برای دســت یابی به 
پاسخی تحلیلی و مستدل، همچنین تبیین و دسته بندی خویشکاری 
بــود.  خواهــد  مناســب  الگویــی  پــراپ2"  "نظریــه ی  نگاره هــا،  اجــزای 

مقدمه

1- روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نــوع پژوهش هــای  بنیــادی اســت. بــه دلیــل 
کشیدن داستان های  شاهنامه -  کیفیِت به تصویر  بررسی و تحلیل 
کیفی دانســت.  با موضوع خواب -، این تحقیق را می توان تحقیقی 
نگاره هــای  شــاهنامه ی تهماســبی از متغیرهــای تحقیــق هســتند، 
از ایــن  رو خوانــش تصویــر و تحلیل عناصر تشــکیل دهنده، بخشــی از 
نــکات و مطالــب را در اختیــار تحقیق می گــذارد. همچنین مطالعات 
کتابخانــه ای و فیش  بــرداری، دیگــر مطالب ضروری تحقیــق را فراهم 
مــی آورد. شــاهنامه ی تهماســبی دارای 258 نــگاره اســت. از میــان 
آن ها، 3 نگاره به طور مســتقیم به مســئله ی خواب و رؤیا اختصاص 
گی های  این 3 نگاره و مطابقت آن با اشــعار  یافته اســت. بررســی ویژ
متن، تحقیق را به حیطه ی مطالعات تطبیقی می کشاند. چنان که در 
عنوان آمده اســت، محققین تالش دارند از نظریه ی ریخت شناســی 
پــراپ، در تجزیــه و تحلیــل عناصــر تصویــری نگاره هــای  منتخــب، 
کیفیت ارتباط آن ها بــا یکدیگر بهره  همچنیــن تبیین خویشــکاری و 
ببرند. لذا ارائه ی مختصری پیرامون این نظریه، ضروری می نماید. 

1-1- ریخت شناسی
ریخت شناســی از دل ســاختارگرایی سوســوری بــه وجــود آمد و با 
نظریات پراپ و اثر معروف او ریخت شناسی قصه های  پریان، ترکیب 
شد )عرب نژاد و طغیانی، 1395، 24(. این روش شامل توصیف یک 
قّصــه ی مشــخص با توجه به اجزای ســازنده  اش، ارتبــاط این اجزا با 
کل اثر اســت )حیــدری، 1394، 160(. محقق  یکدیگــر و در نهایــت بــا 
در این روش، به بررســی ارتباط و به هم پیوســتگی عناصر سازنده ی 
یــک داســتان در تولید نهایــی می پــردازد، به عبارتــی توصیف قصه، 

کوچک ترین آن، "خویشــکاری3"  که  بر اســاس اجزای ســازنده  اســت 
نامیــده می شــود )پــراپ، 1368، هشــت(. »خویشــکاری یعنی عمل 
شــخصیتی از اشــخاص قصــه ]یــا عنصــری از عناصر تصویــری[ از نظر 
کــه در جریــان عملیــات قصــه و پیشــبرد ]روایــت[ آن دارد  اهمیتــی 
پایــه ی مطالعــه، مقایســه و  بــر  پــراپ  )پــراپ، 1368، 53(.« روش 
مقوله بنــدی مضامیــن اســتوار اســت. او هــر قصــه را به قســمت های  
کوچک تقســیم و با یکدیگر مقایســه می کند. ســپس قصه را براساس 
کل قصه  ماهیــت این قســمت ها، روابط متقابل آن ها بــا یکدیگر و با 
توصیــف می کند)جاللی پور، 1391، 22(. در این تحقیق نیز اســتفاده 
از ریخت شناســی، به منظور توصیف اجزای تشکیل دهنده نگاره ها، 
بررســی روابــط بین اجزا و تحلیل خویشــکاری آن هــا در جهت تبیین 
کلی و یافتن برخی از الگو ها در خویشــکاری عناصر تصویری  ســاختار 
بــرای مســتند بــودن تحلیل هــا، قرینه هــای   خواب  نگاره هــا اســت. 
شــعری شــاهنامه ی فردوســی به عنوان یکی از مرجع هــای  تحلیل ، 

مورد توجه است. 

2- پیشینه

با توجه به این که موضوع خواب، هم در متن شاهنامه ی فردوسی 
و هــم در نگاره هــای  شــاهنامه ی تهماســبی بررســی خواهــد شــد، 
پیشــینه در دو حیطه ی متن ادبی شــاهنامه و نگاره های  شــاهنامه 
پی گیــری می شــود. بــه طــور مشــخص تحقیقــی بــا موضــوع خــواب 
در شــاهنامه ی تهماســبی، وجــود نــدارد. امــا تعــدادی از نگاره هــای  
شــاهنامه ی مذکــور در مقاله ی پژوهشــی بر ارتبــاط موضوعی نقوش 
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به کار رفته بر سطوح ابنیه   با متن ادبی  آنها در نگاره های  شاهنامه ی 
شــاه تهماسب نوشته مینا صدری، در فصلنامه ی هنرهای تجسمی 
هنرهای زیبا )1394( چاپ شده است. این پژوهش، نقوش 20 نگاره 
لت های  صریح و ضمنی عناصر  را با متن داستان مطابقت داده و دال
کرده  تصویری را با توجه به قرینه های  شعری متن داستان استخراج 
اســت. در حوزه ی خواب و رؤیا در متن ادبی شــاهنامه ی فردوســی، 
کتــاب رؤیــا، حماســه،  کــزازای در  تحقیقــات متعــددی وجــود دارد. 
اســطوره، ضمــن بیان ارتباط این واژه ها، اشــاراتی بــه موضوع خواب 
در  خواب  گــزاری  و  خــواب  دنیــای  مقاله هــای،  دارد.  شــاهنامه  در 
گلســتانی در هفتمین  شــاهنامه ی فردوســی)1392(، نوشــته ی مینا 
همایــش پژوهش هــای  زبــان و ادبیات فارســی، نقد و تحلیــل رؤیا در 
شاهنامه فردوسی)1390(، تألیف منصوریان سرخگریه و تربتی  نژاد در 
فصلنامه ی متن شناســی ادب فارسی، بعد از بیان دیدگاه فردوسی، 

به معرفی و دسته بندی ویژگی خواب ها پرداخته اند. 

3- خواب و رؤیا در شاهنامه

»خواب ابزاری در دست فردوسی است، تا به مدد آن بر صراحت 
کنــد، یــا نقــش  رویداد هــا بیفزایــد، یــا وقــوع زودرس شــان را یــادآوری 
گذارد« )ســرامی،  قهرمــان پنهان حماســه یعنــی تقدیر را بــه نمایش 
1388، 335(. »دیدگاه  فردوسی در مـــورد خـــواب، تلفیقی از دیدگاه 
اســطوره ای، فرهنــگ مّلــی و اســالمی اســت )منصوریــان ســرخگریه 
و تربتی  نــژاد،1390، 96(.« »مــردم ایــران باســتان بــر ایــن بــاور بودند 
کــه عناصــر طبیعــی در زمــان خواب بــه ســراغ آن ها آمــده، بــا تأثیر بر 
سرنوشت شــان، باعــث بــه وجــود آمــدن حــوادث اصلــی می شــوند« 
)گلستانی، 1392، 1495(. غالب  رویدادهای شاهنامه پیش از وقوع، 
به خواب قهرمانان درمی آیند و نقش مهمی در مسیر داستان ها ایفا 
می کننــد )عنبرانی، 1390، 220(. » از 16 رویای موجود در شــاهنامه ، 
شــش  مورِد آن مربوط به رؤیاهای پیش ــگو  هستند . بیشترین بسامد 
و فراوانی در شاهنامه، در این گونه از رویاها دیده می شود. ایـن دسته  
خ دادن  واقعه  بر  فردی  از  رویاها، بنا بر سرشت و درون مایه، پیش  از  ر
کانونی داســتان اســـت، بـــه شـــکل خواب نمودار می شــود  کــه  نقطه  
و او را از حــوادث آینــده باخبــر می ســازد« )اســعد، 1387، 39(. یکــی 
از مبــادی تقســیم خــواب  و رؤیا، دوره هــای  اســطوره ای، پهلوانی و 

که در این تحقیق بدان توجه شده است.    تاریخی شاهنامه است 

4- تحلیل یافته ها

ک )تصویر 1(   کابوس ضحا  -1-4
نوع خواب: پیشگو از بخش اساطیری 

که رؤیا و خواب را دست مایه  اولین نگاره ی شاهنامه ی تهماسبی 
ک" اســت. »خــواب ضحــاك،  کار قــرار داده، نــگاره ی »کابــوس ضحــا
که آینـده را بـرای فرد  خفته  روشن  رؤیایی اسـت راست گونه و »پیش گو« 

می کند« )اسعد، 1387، 22(. خالصه ی داستان چنین است؛
ک مانــده اســت،  کــه چهــل ســال از روزگار ضحــا  »در آن هنــگام 

کهتــر انــدر  شــبی در خــواب ســه جــوان را می بینــد، »دو مهتــر، یکــی 
گاوســار در چنگ، دمان،  گرزه ی  میــان«. جوان جنــگاور و فرهمند، 
گردن وی می نهد. ســپس، تا به  ک می رود؛ و پالهنگ بر  پیــش ضحا
ک، آســیمه از هراس، از خواب برمی  جهد؛  دماوند کــوه می تازد. ضحا
گاه از  که آنان نیــز از فریــاد وی نا خــواب خویــش را بــا خورشــیدرویان 
جــای جســته  اند، در میــان می نهــد. ایــن خورشــیدرویان دختــران 
کامه ی آنان، به زنی  کشــان، بر  که ضحا جمشــید، شــهرناز و ارنوازند 

گرفته است )کزازی، 1370، 5(«. 
چو از روزگارش چهل سال ماند        نگر تا بسر برش یزدان چه راند

در ایوان شـاهی  شبی  دیر یاز     به خواب  انـدرون  بود با ارنواز
گهان کاخ شاهنشهان      سه جنگی پدید آمدی نا کز  چنان دید 

کیان  کهتر اندر میان      به بـاالی  سـرو  و به فرّ   دو  مهمتر  یکی 
گاوسا ..... گرزه  کمر  بستن و رفـتن شـاهوار      بـه  چـنگ انـدرون 

یکی بانگ برزد بخواب اندرون      که لرزان شد آن خانه ی صدستون 
)فردوسی، 1374، 73(

کید دارد،  که فردوســی بــر آن تأ محــور اصلــی این بخش داســتان 
ک و آغــاز دوران فالح و  بــه ســر آمــدن دوران جادویی و پلشــتی ضحا
کلیدواژه ی داســتان  رســتگاری فریــدون اســت. بنابرایــن مهم تریــن 
کــه بــه نظر می رســد توجــه بــه آن، از ملزومــات روایت  »آغــاز« اســت، 
ک اســت. در ادامه ســعی خواهد شد  کابوس ضحا تصویری نگاره ی 
کیفیت توجه نگارگر به این مفهوم، با توجه به قرینه های  شعری  که 

- در برخی موارد- بررسی شود. 
کنار هم و به صورت استعاره  فردوســی بارها واژه ی ســرو و ماه را در 

ک، شاهنامه تهماسبی 944 هـ . ق، هنرمند: میر مصور، موزه هنرهای  کابوس ضحا تصویر1- 
اسالمی، دوحه، قطر.

)Canby, 2011, 35( :مأخذ
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که این تشبیه در آن  کرده اســت. از داســتان هایی  یا تشــبیه اســتفاده 
دیده می شود، داستان فریدون است. در جایی، فریدون در پاسخ به 
که: مرا پیش تر قیرگــون بود موی/  پســران، از خــود چنین یــاد می کند 
چو ســرو ســهی قد و چون ماه روی )فردوســی، 1374، 110(. با تکیه بر 
که عناصر  ایــن بیــت و ابیــات مشــابه، نگارندگان بر ایــن باور هســتند، 
تصویــری ســرو و مــاه، مهم ترین یــا تنها عناصــر نمادین در ایــن نگاره 
کید بیشتر بر دلیل توجه نگارگر به  هستند. به منظور تقریب ذهن و تأ
که  ع های  مشابه  این عناصر تصویری به عنوان نماد، تعدادی از مصر
بیان اســتعاری و تشــبیهی دارد، ذکر می شــود؛ چو سرو سهی بر سرش 
ِگــرد ماه  مــاه تــام )فردوســی، 1374، 169(، چــو ســرو ســهی بــر ســرش 
)فردوســی، 1374، 123(، به باال چو ســرو و بدیدن چو ماه )فردوســی، 
کیانی و تــاج آنان را به  1374، 712(. در ابیاتــی دیگــر، پیکر پادشــاهان 
که بر باالی آن ماه دیده می شود. یکی سرو دید  سروی تشبیه می کند 
کاله )فردوســی، 1374، 160(،  ِگــرد ماه /  نهاده ز عنبر بســر بــر  از بــرش 
کاله )فردوســی،  ِگرد ماه / نهــاده ز َمه بر ز عنبر  یکــی ســرو دیــد از برش 
1374، 1881(. همچنین به اعتقاد فردوســی، ماه نو می تواند نماد یا 

کامل شده و  نشان افزایشی و تکاملی باشد. همچنان که ماه نو به مرور 
کامل بدل می شود، می تواند تشبیه یا استعاره از آغاز یک  به دایره ای 
کــه اندر فزون  کرد بر شــاه نو /  دوره ی تکاملــی نیز باشــد؛ بســی آفرین 
بــاش چون ماه نو)فردوســی، 1374، 617(، از ایــران بر آمد یکی ماه نو 
گفت روز نو و ماه نو / ز زر افســری بر ســر  )فردوســی، 1374، 320(، بدو 
شــاه نــو )فردوســی، 1374، 1087(. ماه نو بشــارت یــک فرایند تکاملی 
و تکوینــی اســت. فردوســی، بنیــان پادشــاهی فریــدون را این گونــه یاد 
گشت روشن سر ماه نو.  می کند: می روشن و چهره ی شاه نو / جهان 
کنار سرو و  از سوی دیگر، تصویر ابر در نگاره، حوزه ی خویشکاری را در 
گسترش داده و محوری از عناصر نمادین با خویشکاری استعاری  ماه 
کنار رفتــن ابرهــا از جلوی مــاه، مفهــوم دیگری را  کــرده اســت.  ایجــاد 
تداعــی می کنــد. این معنا به صورت َمَثل نیز رواج دارد. »ماه همیشــه 
زیــر ابر  نماند. ]حقیقت هر چند دیر آشــکار شــود.[« )دهخــدا، 1366، 
که فرایند آمدن حق آغاز  گویــی نگارگــر به این نکته اشــاره دارد،   .)132
شــده و حقیقــت بــه زودی آشــکار می شــود. تحلیل خویشــکاری دیگر 
ک، در جدول 1 ارائه شده است.  کابوس ضحا عناصر تصویری نگاره ی 

ک.  ."کابوس ضحاک"ی خویشکاری عناصر تصویری نگاره -1جدولجدول1- خویشکاری عناصر تصویری نگاره ی کابوس ضحا

 خویشکاری ی شعریو قرینه توضیحات تصویر ناصر تصویریع

عت
طبی

 

 
 
 

سرو و 
درخت 
 غنچه

  

-سرو در نگاره وجود دارد. با توجه به این درختسه 
توان ادعا بیند. میکه ضحاک سه نفر را در خواب می

کرد که بیان نمادین از حضور این سه نفر است. 
پشت  سروی که بر باالی آن، ماه نو از مخصوصا  

در تصویر بعدی توضیح )ابرها بیرون آمده است. 
 (بیشتر داده خواهد شد.

   یکی کهتر اندر میان مهمتر دو
 كيان چهرو به  سـرو به بـاالی

 
عالوه بر ایجاد زیبایی 
بصری و کارکرد 
-تکمیلی در ترکیب

بندی، بیان پیشگویانه 
از تعبیر زود هنگام 
 خواب ضحاک است. 

 
 
 
 
 
)ابر،  آسمان
 ماه(

 

 
هایی که پیش از این در مورد سرو با توجه به نمونه

و ماه از نگاه فردوسی ارائه شد، و جایگاهی که 
نگارگر برای نشان دادن این تصویر تدارک دیده، 
یعنی فضای باریک بین دو بنا و تأکیدی که با تصویر 

رسد که نظر میسرو ایجاد کرده است، چنان به
ی معنا ر تصویری را به عرصهنگارگر این عناص

 وار داشته است. کشیده، و بیانی کنایه
 کنایه از ظهور حقیقت. "نماندماه همیشه زیر ابر "

عالوه بر ایجاد زیبایی 
بصری و کارکرد 
-تکاملی در ترکیب

بندی، مخاطب را از 
ی تصویر به عرصه

-فراخنای معنا می
کشاند، و بیانی 

پیشگویانه از تعبیر زود 
م خواب ضحاک هنگا

 دارد.

 
 
 

نهر آب و 
 گل و بوته
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حوض، 
فواره و 
 مرغابی 

 
ها به وسیله رنگ بودن نقش اژدها در نگاره، نقش آنبه علت کم

 تر شده است.فتوشاپ نمایان

ی دو سر اژدها، مطابقت رهها با فوامرغابی
کند. ایجاد می )تصویر بعد(تصویری با قاب اصلی 

در یک ستون و در زیر  الخصوص که کامال علی
، نیمی از یک ی پشت هر دوهم قرار دارند و زمینه

ی بندمرغابی نماد پای»شکل شش ضلعی است. 
آنچنان دل به پوسته خوش  است، آیینی ررفتا به
 .(1396)کزازی،  «از یاد بُرده استکه مغز را  ،کرده

مرغابی نماد مبتالیان به وسواس است )شفیعی 
در  یشناور ،ی مرغابیبرا .(177 ،1388کدکنی، 
 ان،یثروت) دندار مرغیس یاست و پروا یآب کاف

1384، 42). 

 
گسترش مفاهیم به 
 دیگر عناصر/ 

تبیین جایگاه دو دختر 
 جمشید

 

سان
ان

 
 ان

موضوع 
 اصلی

حاک و )ض
ارنواز و 
  شهرنواز(

 
چنین گفت ضحاک را ارنواز/ که شاها چه بودت 
بگویی براز/ بآرام خفته تو در خان خویش/ چه 

 دیدی بگویی چه آمدت پیش

 
ی مستقیم به اشاره

 موضوع داستان

 
 
 

در حال 
 خواب

 

 

 
 دیر یاز شبي در ایوان شـاهی

 بود با ارنواز انـدرون به خواب   

 
القای زمان وقوع 

حادثه و ارتباط موضوع 
 با خواب

 
در حال  

بیداری 
)افرادی که 
-بیدار شده
 اند.

 

ای هستند همهگر همنگو، بیاوافراد در حال گفت
 کند.که فردوسی در شعر مطرح می

 یکی بانگ برزد بخواب اندرون
 صدستون یشد آن خانه لرزانکه 

* 
 "نامور کدخدای غلغلاز آن "

 
گر غلغلی، که در انبی

میان حاضرین در کاخ 
 ایجاد شده است.

 

ادامه جدول 1.

ریخت شناسی خواب نگاره های  شاهنامه ی تهماسبی بر اساس نظریه پراپ

ری
عما

م
 

 
 
 
 
 
 بنا

 

 
فردوسی ایوان کاخ ضحاک را برتر از کیوان توصیف 

ها را به سمت خود که گویی ستارهکند چنانمی
وسعت و فضایی  ،های متعدد بناقاب کشانده است.

ادل قرینه و مع ی ایجاد کرده، کهو و با شکوهتودرت
 .استفردوسی طرح شده توسط  هایتعدد ستون
پر است. های ششچینی ترکیبی از ستارهنقوش گره

ها را برگرفته از توان انتخاب این نوع از گرهمی
 توصیف کاخ ضحاک دانست.

  تی ستاره بخواهد ربود*توگف
 یکی بانگ برزد بخواب اندرون

 صدستون یکه لرزان شد آن خانه 

 
 

جاللی القای شکوه و 
که ضحاک ایجاد 

 کرده است.

  

وش
نق

 
گره

ینی
چ

 

 

 
 که ایوانش برتر ز کیوان نمود

 تی ستاره بخواهد ربودتوگف
 فروزنده چون مشتری بر سپهر
 همی جای شادی و آرام و مهر

 
القای شکوه و جاللی 

که ضحاک ایجاد 
 کرده است.

یب
تذه

 

 

 یکی بانگ برزد بخواب اندرون
 صدستون یآن خانه که لرزان شد

* 
 که ایوانش برتر ز کیوان نمود

 تی ستاره بخواهد ربودتوگف
 فروزنده چون مشتری بر سپهر
 همی جای شادی و آرام و مهر

 
القای شکوه و جاللی 

که ضحاک ایجاد 
  کرده است.

 

 یحوزه
 عملیاتی
-یخویشکار
 ها

ستان کمک میوزهدر سه ح، و عناصر تصویریدر میان اجزاء توزیع شده  کارکردهای ی در یک حوزهکنند. ی عملیاتی، به روایت دا
صر فراگیر،  صویری تمام عنا صری و ت سان یکارکرد باب شکلی ی کنندهتکمیل ،هم ست اثربندی و ترکیبساختار  ی در حوزه د.نه
سرو و ماهخویشکاری نمادین دیگر،  صر مانند  ال به آینده منتقل کرده و با تداعی ی عملیات را از زمان حو ابر، حوزه نو برخی از عنا

ضرب شارت  ،المثلیک  صویری را دارد.تعبیر خواب و آغاز عدالت ب صر ت سومین بخش از عنا ستقیم روایت ،کارکرد  ستان گر م دا
شکاریشاهنامه  ست. خوی سه حوزه،  در هاا سترده در تعاملاین  شکاری ایجپیوندند، و حوزهتر به یکدیگر میگ اد ای واحد از خوی

شکار  کنند.می صویری کامل روایت  خدمتدر  یاین خوی ضوعت شگویانه  ،تراولی شکل بهخواب دیدن و کیفیت یعنی  ،مو بیان پی
 نگاره است.در موضوع 
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 خویشکاری ی شعریو قرینه توضیحات تصویر ناصر تصویریع

عت
طبی

 

 
 
 

سرو و 
درخت 
 غنچه

  

-سرو در نگاره وجود دارد. با توجه به این درختسه 
توان ادعا بیند. میکه ضحاک سه نفر را در خواب می

کرد که بیان نمادین از حضور این سه نفر است. 
پشت  سروی که بر باالی آن، ماه نو از مخصوصا  

در تصویر بعدی توضیح )ابرها بیرون آمده است. 
 (بیشتر داده خواهد شد.

   یکی کهتر اندر میان مهمتر دو
 كيان چهرو به  سـرو به بـاالی

 
عالوه بر ایجاد زیبایی 
بصری و کارکرد 
-تکمیلی در ترکیب

بندی، بیان پیشگویانه 
از تعبیر زود هنگام 
 خواب ضحاک است. 

 
 
 
 
 
)ابر،  آسمان
 ماه(

 

 
هایی که پیش از این در مورد سرو با توجه به نمونه

و ماه از نگاه فردوسی ارائه شد، و جایگاهی که 
نگارگر برای نشان دادن این تصویر تدارک دیده، 
یعنی فضای باریک بین دو بنا و تأکیدی که با تصویر 

رسد که نظر میسرو ایجاد کرده است، چنان به
ی معنا ر تصویری را به عرصهنگارگر این عناص

 وار داشته است. کشیده، و بیانی کنایه
 کنایه از ظهور حقیقت. "نماندماه همیشه زیر ابر "

عالوه بر ایجاد زیبایی 
بصری و کارکرد 
-تکاملی در ترکیب

بندی، مخاطب را از 
ی تصویر به عرصه

-فراخنای معنا می
کشاند، و بیانی 

پیشگویانه از تعبیر زود 
م خواب ضحاک هنگا

 دارد.

 
 
 

نهر آب و 
 گل و بوته
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4-2- از خواب بر آمدن سیاوش )تصویر 2(
نوع خواب: پیشگو از بخش رویاهای پهلوانی

کــه بیننــده ی خــواب  رؤیـــای ســیاوش از آن دســت رؤیاهاســت 
کنش  »بــه دلیــل اعتقــادات دینــی، خــود را بــه  تقدیــر  می ســپارد  و وا
کــه در نهانخانه ی غیب   او در مقابــل رؤیــا انفعال اســـت، تـــا هرآنچــه 
بــرای او  رقــم  خــورده اســت، بــه حقیقــت بپیونــدد« )منصوریــان و 
تربتی نــژاد،1390، 105(. پیــش از توضیــح داســتان نگاره، باید اشــاره 
گرســیوز  کینه  جویانه از طرف  که ســیاوش در میــان دسیســه ای  کــرد 
گرســیوز با حیله  گری، در آتش  گرفته اســت.  - برادر افراســیاب - قرار 
خشــم افراســیاب می دمــد و آن را شــعله  ور می کنــد. در ایــن شــرایط 
کــه او تدارک دیده اســت، ســیاوش سرنوشــت تیره و  روحــی و روانــی 

سیاه خود را در خوابی رازآلود می بیند. 
کــه میــان رودی بزرگ آتشــی  »ســیاوش شــبی بــه خــواب می بیند 
کشیدن است و  افروخته  اند و آتش به ســوی سیاوش گرد در حال زبانه 
گرسیوز به این آتش دامن می زند و افراسیاب در او و شعله های  آتش به 
تلخی می نگرد. سیاوش از خواب می پرد و رؤیای خویش را با فرنگیس 
در میان می گذارد. فرنگیس می گوید: این آتش دامن گرسیوز را خواهد 
گرفــت. ســیاوش می گویــد، چنیــن نیســت ایــن آتش مــرا در خــود فرو 
خواهد برد. در این میان، پیک گرسیوز در می رسد و به سیاوش پیغام 
که جنگ با شــاه توران را آماده باش« )سرامی، 1388، 556(. می آورد 

ادامه جدول 1.

به  منسوب  هنرمند:  ق،   . هـ   944 تهماسبی  شاهنامه  سیاوش،  برآمدن  خواب  از  تصویر2- 
قدیمی زیر نظر میر مصور، موزه ی مترو پلیتن، نیویورک. 

)Canby , 2011 ,143( :مأخذ

ری
عما

م
 

 
 
 
 
 
 بنا

 

 
فردوسی ایوان کاخ ضحاک را برتر از کیوان توصیف 

ها را به سمت خود که گویی ستارهکند چنانمی
وسعت و فضایی  ،های متعدد بناقاب کشانده است.

ادل قرینه و مع ی ایجاد کرده، کهو و با شکوهتودرت
 .استفردوسی طرح شده توسط  هایتعدد ستون
پر است. های ششچینی ترکیبی از ستارهنقوش گره

ها را برگرفته از توان انتخاب این نوع از گرهمی
 توصیف کاخ ضحاک دانست.

  تی ستاره بخواهد ربود*توگف
 یکی بانگ برزد بخواب اندرون

 صدستون یکه لرزان شد آن خانه 

 
 

جاللی القای شکوه و 
که ضحاک ایجاد 

 کرده است.

  

وش
نق

 
گره

ینی
چ

 

 

 
 که ایوانش برتر ز کیوان نمود

 تی ستاره بخواهد ربودتوگف
 فروزنده چون مشتری بر سپهر
 همی جای شادی و آرام و مهر

 
القای شکوه و جاللی 

که ضحاک ایجاد 
 کرده است.

یب
تذه

 

 

 یکی بانگ برزد بخواب اندرون
 صدستون یآن خانه که لرزان شد

* 
 که ایوانش برتر ز کیوان نمود

 تی ستاره بخواهد ربودتوگف
 فروزنده چون مشتری بر سپهر
 همی جای شادی و آرام و مهر

 
القای شکوه و جاللی 

که ضحاک ایجاد 
  کرده است.

 

 یحوزه
 عملیاتی
-یخویشکار
 ها

ستان کمک میوزهدر سه ح، و عناصر تصویریدر میان اجزاء توزیع شده  کارکردهای ی در یک حوزهکنند. ی عملیاتی، به روایت دا
صر فراگیر،  صویری تمام عنا صری و ت سان یکارکرد باب شکلی ی کنندهتکمیل ،هم ست اثربندی و ترکیبساختار  ی در حوزه د.نه
سرو و ماهخویشکاری نمادین دیگر،  صر مانند  ال به آینده منتقل کرده و با تداعی ی عملیات را از زمان حو ابر، حوزه نو برخی از عنا

ضرب شارت  ،المثلیک  صویری را دارد.تعبیر خواب و آغاز عدالت ب صر ت سومین بخش از عنا ستقیم روایت ،کارکرد  ستان گر م دا
شکاریشاهنامه  ست. خوی سه حوزه،  در هاا سترده در تعاملاین  شکاری ایجپیوندند، و حوزهتر به یکدیگر میگ اد ای واحد از خوی

شکار  کنند.می صویری کامل روایت  خدمتدر  یاین خوی ضوعت شگویانه  ،تراولی شکل بهخواب دیدن و کیفیت یعنی  ،مو بیان پی
 نگاره است.در موضوع 
 

 

 ."کابوس ضحاک"ی خویشکاری عناصر تصویری نگاره -1جدول

 خویشکاری ی شعریو قرینه توضیحات تصویر ناصر تصویریع

عت
طبی

 

 
 
 

سرو و 
درخت 
 غنچه

  

-سرو در نگاره وجود دارد. با توجه به این درختسه 
توان ادعا بیند. میکه ضحاک سه نفر را در خواب می

کرد که بیان نمادین از حضور این سه نفر است. 
پشت  سروی که بر باالی آن، ماه نو از مخصوصا  

در تصویر بعدی توضیح )ابرها بیرون آمده است. 
 (بیشتر داده خواهد شد.

   یکی کهتر اندر میان مهمتر دو
 كيان چهرو به  سـرو به بـاالی

 
عالوه بر ایجاد زیبایی 
بصری و کارکرد 
-تکمیلی در ترکیب

بندی، بیان پیشگویانه 
از تعبیر زود هنگام 
 خواب ضحاک است. 

 
 
 
 
 
)ابر،  آسمان
 ماه(

 

 
هایی که پیش از این در مورد سرو با توجه به نمونه

و ماه از نگاه فردوسی ارائه شد، و جایگاهی که 
نگارگر برای نشان دادن این تصویر تدارک دیده، 
یعنی فضای باریک بین دو بنا و تأکیدی که با تصویر 

رسد که نظر میسرو ایجاد کرده است، چنان به
ی معنا ر تصویری را به عرصهنگارگر این عناص

 وار داشته است. کشیده، و بیانی کنایه
 کنایه از ظهور حقیقت. "نماندماه همیشه زیر ابر "

عالوه بر ایجاد زیبایی 
بصری و کارکرد 
-تکاملی در ترکیب

بندی، مخاطب را از 
ی تصویر به عرصه

-فراخنای معنا می
کشاند، و بیانی 

پیشگویانه از تعبیر زود 
م خواب ضحاک هنگا

 دارد.

 
 
 

نهر آب و 
 گل و بوته

 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

زیبایی بصری و 
کارکرد تکاملی در 

 بندیترکیب
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چنان دیدم ای سرو سیمین بخواب
که  بودی  یکی  بی کران  رود  آب     

کـران      کوه آتش بدیگر  یکی 
گـرفته لب آب نیزه وران       

ز یک سو شدی آتش تیزگرد
برافروختی زو سیاوخش گرد                

به پیش  اندرون پیل و افراسیاب
ز یک دست آتش ز یـک دسـت آب

جدول 2- خویشکاری عناصر تصویری نگاره ی از خواب بر آمدن سیاوش.

کـردی ُدژم بدیدی مـرا روی 
دمـیدی بر آن آتش تیزدم )فردوسی، 1374، 517( 

داســتان،  واژه هــای   کلیــد  گفــت؛  می تــوان  متــن  بــه  توجــه  بــا 
»دسیســه«، »دمیدن در آتش« و »سرنوشــت محتوم و تیره« اســت. 
احتمااًل هنرمند نگارگر نیز بدان توجه داشــته و ســعی در تصویرگری 
کرده است. در جدول 2 سعی شده، خویشکاری عناصر تصویری  آن 

کلید واژه ها توصیف و تحلیل شود.      در جهت بیان این 

ریخت شناسی خواب نگاره های  شاهنامه ی تهماسبی بر اساس نظریه پراپ
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ادامه جدول 2.

3-4- به خواب دیدن توس ســیاوش را و بشــارت دادن بفیروزی 
)تصویر 3(

نوع خواب: پیشگو از بخش رویاهای پهلوانی
محاصــره ی  در  همــاون  کــوه  در  ایرانیــان  کــه  هنگامــی  »بــه 

که شــمعی روشــن از آب  تورانیان اند، توس شــبی به خواب می بیند 
کنــار آن ســیاوش بــر تخــت عاج نشســته اســت و لبخند  بر آمــده و در 
زنان مژده پیروزی سپاه ایران را می دهد. خواب خود را چنین تعبیر 
که بزودی رســتم بــه یاری ما خواهــد آمد و چنیــن نیز اتفاق  می کنــد 
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کرده اســت.  و نــای را می دهــد. اما نگارگــر آن را با دیدن خواب هم زمان 
این عناصر تصویری به همراه فضاســازی های  مرتبط، اثر را به نگاره ای 
کرده اســت.  منحصــر بفرد بــا یک حــوزه ی عملیاتــی چندزمانه تبدیل 

تهماسبی،  شاهنامه  بفیروزی،  دادن  بشارت  و  را  سیاوش  توس  دیدن  خواب  به  تصویر3- 
944 هـ . ق، هنرمند: قدیمی.
)Canby, 2011, 174( :مأخذ

جدول 3- خویشکاری عناصر تصویری نگاره ی به خواب دیدن توس سیاوش را و بشارت دادن بفیروزی.

ریخت شناسی خواب نگاره های  شاهنامه ی تهماسبی بر اساس نظریه پراپ

خویشکاریتوضیحات و قرینه شعری تصویرعناصر تصویری
ت

یع
طب

نهر آب و 
درختچه های 

اطراف

.../که رخشنده شمعی بر آمد ز آب/بر 
شمع رخشان یکی تخت عاج/....

تجسم رؤیای توس، و توصیفات 
فردوسی از خواب 

ایجاد مفهوم حرکت، از درون آب به 
سمت باال با توجه به تصویرگری اشعار.

شکوفه های سفید 
و صورتی

بشارت سیاوش به توس:
که ایدر  گودرزیان هیچ غمگین مشو/     ز 

گلستانست نو/ یکی 
کمک به ایجاد فضایی شاداب و 

روحبخش، توس بعد از بیدار شدن 
چنین حالی دارد:

ز خواب اندر آمد شده شاددل 

ایجاد پذیرش برای اتفاق خوب، )اشاره 
به بشارت سیاوش(

می افتد« )سرامی، 1388، 557(.
شبی دل پر ز تیمار توس

کوس گه زخم  بخواب  اندر آمد 
چنان دید روشن روانش بخواب
که رخشنده شمعی بر آمد ز آب
بر شمع رخشان یکی تخت عاج
سیاوش بر آن تخت با فر و تاج

گوی لبان پر ز خنده زبان چرب 
کردی چو خورشید روی سوی توس 

که ایرانیان را همیدر بدار
کارزار  گردی تو در  که پیروز 

گودرزیان هیچ غمگین مشو ز 
گلستانست نو که ایدر یکی 

...
که رستم چو باد دمان کن  نگه 

بیاید بجوید بره بر زمان  )فردوسی، 1374، 710(
که موقعیت و وقایع بعد  در این نگاره، برخالف دو نگاره ی پیشــین 
از  دیــدن خــواب مــورد توجه بــوده، زمان خــواب به همراه موضــوع رؤیا 
بــه تصویر کشــیده شــده اســت. از ویژگی نــگاره، تصویرگــری زمان های  
کیفی اســت. نگارگر به رؤیای توس تجسم بخشیده و  متفاوت از لحاظ 
کرده است، همچنین همراهان و  توصیفات فردوسی از خواب را تصویر 
پهلوانان ایرانی همچون گودرز را در حال استراحت و خواب نشان داده 
است. در قسمت فوقانی نگاره، هم زمان با رؤیای توس و زمان داستان، 
که  نوازندگانی در حال نواختن طبل و نای هستند. این درحالی است، 
تــوس پــس از برخاســتن از خواب دســتور بیدار باش به وســیله ی طبل 
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ادامه جدول 3.

ان
نس

ا

کوسدر حال خواب گه زخم  القای زمان وقوع حادثه و ارتباط موضوع بخواب اندر آمد 
با خواب.

موضوع اصلی 
)رؤیای توس(

چنان دید روشن روانش بخواب/که 
رخشنده شمعی بر آمد ز آب/ بر شمع 

رخشان یکی تخت عاج/ سیاوش بر آن 
تخت با فر و تاج/

 تجسم رؤیای توس، و توصیفات 
فردوسی از خواب

تداخل زمانی و شکستن زمان در جهت 
خلق تصویر چند زمانی.

تصویرگری رؤیا

وجود تخت سلطنت در جایی نامناسب 
کامل، به لحاظ بصری در  با تزیینات 

ذهن مخاطب تضاد ایجاد می کند. 
تصویرگری رؤیای توس، به تعبیری 

ظهور یک اتفاق درونی و ذهنی با زمانی 
متفاوت در عالم واقعیت، می تواند 

نشانی از محقق شدن خواب باشد.   

تداخل زمانی و شکستن زمان در جهت 
خلق تصویر چند زمانی.

تداعی مفهوم”واقعیت یافتن” 
یا “محقق شدن”

نوازندگان

تصویرگری بخش پسین داستان در 
زمان حال. توس بعد از بیداری برای 

آماده باش، دستور نواختن طبل و نای 
را می دهد.  

بفرمود تا برکشیدند نای
کوه لشکر ز جای بجنبید بر 

تداخل زمانی و شکستن زمان در جهت 
خلق تصویر چند زمانی. انتقال زمان 

حال به آینده و تدارک فضای متحرک و 
امیدبخش. 

کمان و  تیر و 
شمشیر

محل و نحوه ی قرارگرفتن شمشیر و تیر 
کیدی بر مقاومت در  کمان م یتواند تأ و 

اشاره به موقعیت داستان )جنگ(جنگ و پیروزی باشد
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کــه از آب  فردوســی در توصیــف خــواب می گوید؛ توس شــمعی می بیند 
بیرون می آید "که رخشنده شمعی بر آمد ز آب" اما نگارگر برای ملموس تر 
که شمعی در دست دارد. در  شــدن موضوع، فردی را به تصویر کشیده 
که شــمع در دســت دارد، ســیاوش بر روی تخت ســفیدی از  کنار فردی 
کلیــدواژه ی  عاج نشســته اســت و مژده ی پیــروزی می دهد. مهم ترین 
نگاره و داســتان آن، "بشــارت" اســت. در این نگاره همچون نگاره های  
پیشین، عناصر تصویری باید در خدمت این کلیدواژه باشند. به منظور 
تبیین این مدعا، در جدول 3، خویشکاری عناصر تصویری نگاره بررسی 
خواهد شــد. در این نگاره با موضوع جنگ، از معماری اســتفاده نشده 

و بنایــی وجــود نــدارد، لــذا در جدول پیــش  رو به جای معمــاری، ابزار و 
یراق ها با عنوان "دست ساخته ها" بررسی شده است. 

در بررســـــی ریخت شناســـــی بایـــــد مســـــئله ی چگونگـــــی توزیع 
خویشـــــکاری ها میان اشـــــخاص قصه ) در این جـــــا عناصر تصویری( 
که  مطالعـــــه شـــــوند )پـــــراپ، 1368، 163(. اما باید توجه داشـــــت 
بســـــیاری از خویشـــــکاری ها منطقـــــًا بـــــه یکدیگـــــر می پیوندند، و 
کل با  حوزه ای از خویشـــــکاری به وجود می آورند. ایـــــن حوزه ها در 
انجام دهندگان متناظر خـــــود مطابقت دارند  و در واقع حوزه های  

عملیات هستند )پراپ، 1368، 161(.

 چنان کــه در انتهای جداول در حوزه ی خویشــکاره ها مطرح شــد، 
خویشــکاری عناصر تصویری و بصری در ســه حوزه قابل دســته بندی 
اســت: 1- تمــام عناصــر تصویــری و بصــری بــه کار رفتــه در نگاره هــا بــه 
کرده و ترکیب بندی آن ها را تکمیل می کنند.  کمک  ساختار شکلی اثر 

نتیجه

2- روایــت مســتقیم داســتان؛ برخی از خویشــکاره ها در هر ســه نگاره 
کارکــرد آن ها را در حیطــه ی روایت صریح  مشــترک هســتند و می توان 
داســتان دانســت. در هــر ســه نــگاره، افــرادی در حــال خــواب تصویــر 
کــه روایت گــر موضــوع و زمــان داســتان هســتند. پرداختن به  شــده اند 

ریخت شناسی خواب نگاره های  شاهنامه ی تهماسبی بر اساس نظریه پراپ

ادامه جدول 3.

ها
ته 

اخ
 س

ت
دس

گاوسر گرز 

گاوسر، نمادینترین عنصر در  گرز 
شاهنامه است و نشان حضور فره ایزدی 
است )قائمی، 1391، 89(. جایگیری این 

عنصر بر پس زمینه ی تیره با فضایی باز، 
کرده است. کید  ایجاد تأ

اشاره به موقعیت داستان)جنگ(، 
نماد نصر و پیروزی

پایه تخت سیاوش 
)اژدها(

اژدها نقش اختصاصی پرچم رستم 
است. “پدید آمد آن اژدهافش درفش 

کید بر نقش اژدها بر  )ص728(” تأ
پایه های تخت، احتمااًل اشاره به تعبیر 

خواب و پیشبینی توس، یعنی حضور 
رستم است. 

 
اشاره به تحقق وعده ی سیاوش و 

پیشبینی توس

ش
قو

ن

حجم زیاد رنگ طالیی بر روی چادر و 
دیگر عناصر، 

ماهیت بی زوال طال، بر پایداری و 
کید دارد. ماندگاری تا

حوزه ی عملیاتی 
خویش کاری ها

کارکرد  همچون نگاره های پیشین در این اثر نیز، تمام عناصر تصویری و بصری در ترکیب بندی نگاره اثرگذار هستند و 
کنار این خویشکاری همگانی، برخی از خویش کاری ها در دو حوزه ی عملیاتی دیگر، متناسب با قابلیت  زیباشناسانه دارند. در 

که در دو نگاره ی  کرده  عناصر تصویری توزیع شده است. تفاوت این نگاره از نظر موضوع و چارچوب زمانی، شرایطی فراهم 
کارکرد ویژه ای برای برخی از عناصر  پیشین این شرایط و به تبع آن قابلیت بیانی وجود نداشت. تجسم بخشیدن به خواب، 

کرده است.     تصویری ایجاد 
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پی نوشت ها 

1  Morphology.
2  Vladimir Jakvievic Propp )1895-1970(.
3  Function.
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طبیعت در جهت تکمیل ترکیب بندی و بیان زیباشناسانه در هر سه 
نگاره دیده می شود. بناها و یا چادر به تصویرگری متن داستان اشاره 
کارکــرد نمادین  دارد. 3- برخــی از عناصــر تصویــری در هــر ســه نگاره، 
کم  و زیــاد می شــود اما در هر ســه  دارنــد. تعــداد ایــن عناصــر نمادیــن 
کارکرد نمادین یا بیان یک  گاه  نگاره، چنین عناصری دیده می شــود. 
معنــا، بیــن چند عنصر تصویری توزیع شــده اســت. ایــن عناصر، یک 

محور همنشینی تشکیل داده و بر یک معنای مشخص داللت دارند. 
که در آن ابر و ماه و ســرو، یک حوزه ی  ک  کابوس ضحا ماننــد نگاره ی 
خویشــکاری نمادیــن به وجود آورده اند. همچنیــن در نگاره ی خواب 
گاوســر، ابزار جنگ،  گرز  که توســط نقش اژدها،  دیدن توس، محوری 
نوازنــدگان و تجســم تصویــر ســیاوش به همــراه تخت مجلل او شــکل 

گرفته است، بیانگر معنای بشارت و تغییر شرایط به احسن است. 
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ne of the important subjects in Persian paint-
ing is the morphological investigation into 

pictorial elements and their application in advance-
ment of pictorial narration. The disputed point is 
whether the pictorial elements used in the Persian 
painting works only serve some decorative and 
aesthetic purposes or they also extend the scope 
of meaning to provide a more complete narration 
of the story and have the audience enter the details 
through “association”? The present study has in-
vestigated the relevant dream images from among 
numerous versions of Tahmasbi Shahnameh and 
258 images with the aim of providing a proper re-
sponse to the presented challenges. Thus, the 
main research question has been formulated as fol-
lows: What is the function of the elements making 
up the images of Tahmasbi Shahnameh in terms 
of reproduction of dream subject? This research in-
vestigates the subject from a standpoint that has 
not been noted before. Shortage or lack of any re-
search on Persian painting on the subject of “dram” 
has prompted the writers of the present research 
to conduct a morphological investigation into the 
comic strips of Tahmasbi Shahnameh about dream 
using an analytical-descriptive method. In the pres-
ent research, using morphology to describe the 
components of images, investigation into the rela-
tionships among the components and the analysis 
of their function have been done with the aim of 
explaining the general structures and finding some 
patterns in function of pictorial elements of dream 
images. The heroes dream of most of the events 
in Shahnameh before they take place. This set of 
the dreams appear in the form of dreams according 
to the nature and theme before they happen to the 
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O character who is central to the story. The type of 
dream in three images investigated in this research 
is of predicting type. According to the findings of the 
research it can be concluded that the function of the 
pictorial elements can be divided into three catego-
ries: 1- All pictorial elements help the morphological 
structures of works and complement their composi-
tions; 2. Direct narration of story, some function are 
common among all three images and they can be 
considered to serve a function in the explicit narra-
tion scope of the story. The characters have been 
depicted while dreaming in all three images that 
narrate the subject and time of story. Addressing 
the nature to complement the composition and to 
express all three images aesthetically can be seen 
in all three images. 3- Some pictorial elements in 
all three images perform a symbolic function. The 
number of these symbolic elements varies, but 
these elements can be seen in all three images. 
Sometimes the symbolic function or expression of 
a sense is distributed among some pictorial ele-
ments. These elements create a syntagmatic axis 
and signify a certain sense like Zahhāk nightmare 
where the cloud, moon and cypress create a sym-
bolic function. In addition, in the dreaming image 
of Tous the axis creating the roles of dragon, bull-
headed mace, war tools, instrumentalists and visu-
alization of Siavash image along with his magnifi-
cent expresses the sense of good tidings. 

Keywords
Morphology, Tahmasbi Shahnameh, Dream Image, 
Propp’s Theory.    
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