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Abstract 
Different styles of illustration can be found in retellings of Shahnameh for 
children. These styles cover a wide range from realistic to the abstract. They 
have used visual cues to reinforce or sometimes weaken linguistic concepts. 
One of the functions of visual cues in the narratives is to characterize or 
identify the heroes. In this paper, the aforementioned ontological signs are 
classified and analyzed according to Peirce’s semiotic system. The Pierce 
trilogy (icon, index, symbol) shows the amount of distance between the 
signifier and the signified. Iconic symbols have the highest degree of 
similarity to the signifier, and symbolic signs have the least. The index marks 
are in between. In this study, we understand the importance of imagery as 
an enlightening factor in enhancing children’s cognitive understanding. We 
also find that these signs, while being motifs for recognizing the characters in 
the story, also reflect social and cultural characteristics, and the illustrators 
have not always based their work on the child on and his or her pre-learned 
experiences of image perception; rather, they have taken into account 
popular preferences and individual style. Of the three styles examined 
(realistic, abstract, and miniature), realistic style has the most, and miniature 
style has the least iconic and indexical signs to identify the characters in the 
story. Symbolic signs are seen in almost the same proportion in all three 
styles. In terms of the relationship between the text and the image, there is 

generally an increasing relationship. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Different styles of illustration have been used in retellings of Shahnameh 
for children. Identity signs are created through visual sings inspired by 
the text or through the signs constructed by the illustrator, which are 
closely or remotely connected with the stories. A sign is composed of 
three parts: the sign itself, the sign in relation to its object, and the sign 
as it is redefined as the representation of an object. Identity is made up 
of a collection of social, cultural, psychological, philosophical, biological 
and historical characteristics that signify the nature or essence of a 
group and distinguish it at a specific time or place from other groups or 
members belonging to them. 
 
2. Theoretical Framework 
According to Pierce, the relationship between the signifier and the 
signified is classified depending on the extent to which they are natural 
or arbitrary. In the present study, the text is regarded as the signifier, 
and the image, which is the consequence of the text, is the signified. The 
identity signs in the present study are the motifs and repeated elements 
for recognizing the characters in the story.   
 
3. Methodology 
The present study is qualitative and is based on deduction and 
induction. First, the identity signs were extracted from the case studies 
and then classified based on Pierce’s theory of semiotic systems. 
 
4. Findings 
The identity signs in the case studies here can be grouped as symbols, 
indexes and icons. Symbolic signs had both explicit and implicit 
meanings. The explicit meanings can be regarded as index signs that 
complete their signifier. The implicit meanings are symbolic signs and 
ought to be interpreted. Index signs include reactions, movements and 
figuration. They are made up of conceptual grammar and narrative 
grammar. In conceptual grammar individuals are identified through the 
fixed features of their faces. The signs and movements are used in 
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narrative grammar to interpret individuals. In realistic works the largest 
amount of iconic signs and in miniatures the least amount of iconic signs 
can be seen. One problem with the illustrations in retellings of 
Shahnameh is that iconic signs are not in harmony. 
 
5. Conclusion 
Historically the first works retold for children followed the tradition of 
lithograph books, i.e., providing books for audiences who are not well-
educated. In these works, explanatory notes are offered next to the 
images (symbolic sign), which along with realism in presenting figures 
and movements (index and iconic signs) try to reveal the identity of the 
character to the audience. With the rise of modernism and abstract 
illustration, implied and conceptual signs find their ways into 
illustrations more frequently, while iconic signs that are based on the 
similarities between the signifier and the signified are rarely used. Even 
though the course of history and changes in artistic taste play a role in 
the types of signs, the most influential factor seems to be style. 
Therefore, audiences’ taste, illustrators’ personal style and oral 
traditions are the most important factors that determine the types of 
signs used in illustrations. 
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 چکیده
گيردد  ايي    هاي متفاوتي از تصويرگري مالحظه ميي هاي مصور از شاهنامه براي كودكان، سبکدر بازنويسي

هاي بصري، به تقويي  ييا گياه تفي يف     گيري از نشانهگيرند، با بهرهاي را در برميستردهها كه طيف گسبک
پيردازي ييا شناسياندن    هاي ديداري در روايات، شخصيي  اند  يكي از كاركردهاي نشانهمفاهيم زباني پرداخته

هيايي  ه بيه ويگگيي  كنند تا شخصي  داستان را با توجقهرمانان اس   اي  عالمات به خواننده كمک مي هوي 
ها شامل قراي  متني، ابزار، مَركَي،، پوشي ، رني ،    اند، بشناسد  نشانهمت  از وي ياد كردهكه مت  و گاه برون
هاي مرتبط با وي هسيتند  در ايي    شخصي ، محل قرارگيري او در صحنه، و ساير نشانه هحاالت چهره، انداز
شناسيي پيير    براي كودكان با توجه به نظيا  نشيانه   هنامهشاهاي در تصويرگري شناسانهمقاله عالئم هوي 

نمايانيد   دال از مدلول را ميي  هپير  )شمايل، نمايه، نماد( ميزان فاصل هگانگردند  سهبندي و تحليل ميطبقه
هياي نميادي  داراي كمتيري      هاي شمايلي داراي بيشتري  حد مشيابه  بيا ميدلول هسيتند و نشيانه     نشانه
گيرند  از رهگذر اي  بررسي، به اهمي  تصوير بيه عنيوان اميري روشينگر     اي در ميانه قرار ميههاي نماينشانه

هيايي بيراي   كيه موتييف  ها در عي  اي يابيم اي  نشانهدرمي ويم بردر افزاي  درك شناختي كودكان پي مي
آينيد و  ار ميي هاي اجتماعي و فرهنگيي نييز بيه شيم    هاي داستان هستند، بازتاب ويگگيبازشناسي شخصي 
او در درك تصيوير را   هآموختي هياي پيي   مخاط، كودك و پندارهاي فرهنگيي و ترربيه   تصويرگران همواره

اند  از ميان سيه سيبک   اند؛ بلكه پسند عمومي و سبک فردي را لحاظ كردهاسا  تصويرگري متون قرار نداده
ي بيشتري ، و سيبک نگارگرانيه داراي كمتيري     گرا داراگرا، انتزاعي، و نگارگرانه( سبک واقعشده )واقعبررسي
  هاي داستان هستنداي جه  شناسايي هوي  شخصي هاي شمايلي و نمايهنشانه
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 مقدمه -1

هاي تصهويري، نظهان بندي و كاست  و افزودن نشانهتواند با دستكاري، تركي،تصويرگر خالق مي

اي بصهري ترجمهه كنهد كهه ميهان واته و تصهوير اي زباني را با چنان كيفيتي به نظان نشانهنشانه

ي حه،، شناسهايي برقرار گردد  در متون روايي، نق  تصهوير در القها« بازنمود»پيوندي بي  از 

محيط، و تهسم رخدادها، اهميتي بسزا دارد  آثار بازنويسي شده كه روايتي نهو از داسهتاني كهه  

، بازگويي و بازنوشت ِ اثري اس  بها حفه  «بازنويسي»هستند، نيز از اي  قاعده مستثني نيستند  

ر كهرده و آن را تتصهر  در آن  بازنويسهي فقهط زبهان را سهادهوهاي اثر، بدون اندك دخلويگگي

جديهدي  هدر بازنويسي احسها  و عقيهد  (37: 1731نس،، هاشمي) نمايدمتناس، توان خواننده مي

ههاي موجهود در مهت  ال ملها و عك،شود؛ بلكه كن  بازنويسي بيشتر در خلق عملتوليد نمي

 ، اسهتفاده از باز نوشته اس   بازنويسي انواع نامحدودي دارد  توصيف مت  بازگرفته، دگرنگري مت

جهزو  غيهره دادن مت  سابق، تقليد محتهوايي و ادبهي، دزدي شهاعرانه، بهازبيني ومواد مت ، ادامه

آيهد، دوبهاره بها شود  بازنويسي همان حر  ديروز را كه به كار امروز ههم ميبازنويسي شمرده مي

  (21: 1711 )پايور، گويدزبان و ساختاري نو مي

سهازي كته، بهراي كودكهان و نوجوانهان، مقهارن بها آماده شاهنامهي هااولي  بازنويسي داستان

تهاري  و  خسهروان هنامهگرفه   ا مهورد اسهتفاده قهرار ميهخانهدرسي براي ايشان بود كه در مكت،
الدي  ميرزا و بهه خهط قمري توسط جالل 1211در  خسروان هناماي  كت، هستند   هاز جمل م هم

و سهس، در تههران بهه چهاپ  ر، چاپ سهنگي ابتهدا در اتهري ميرزا حس  خداداد تبريزي به صو

نيس  و در آن بيشتر از منابع دسهاتيري اسهتفاده  شاهنامهچند اي  كتاب بازنويسي كامل رسيد  هر

)شهيرازي  منطبق اس  شاهنامهاس ؛ اما از بص  پيشداديان به ب د با اندك اختالفاتي، با رواي  شده

بهه  شهاهنامهبازنويسهي و تصهويرگري  هتري  و نصستي  كهار در زمينهعمده  (13-17: 1733و ديگران، 

و  (،الههف1771) هاي ايههران باسههتانداسههتانآثههار احسههان يارشههاطر بهها عنههاوي   واقههع گرايانههه، هشههيو

گرا بههه پههور از پيشههگامان سههبک واقههعبودنههد كههه محمههود جوادي (ب1771) هاي شههاهنامهداسههتان

صهور، گرفه  و  شهاهنامههاي ديگهري از چهل بازنويسهي هاز اواخر ده تصويرگري آنها پرداخ  

هاي مصتلهف شيوههاي اخير نيز ادامه دارد  تدريج رشد كمي چشمگيري حاصل شد كه تا سالبه

گيرنهد مي ها و سهاليق را در بهراي از سبکطيف گسترده شاهنامه هشدتصويرگري در آثار بازنويسي

هايي يكنواخه  و فاقهد تشهصآ، آثهار ايستا، چهره هارگرانهاي تزئيني و نگشامل تصاويري با ويگگي

انهد  ايههاد هاي كهارتوني را بهه عاريه  گرفتهشصصي  هانتزاعي و نمادگرا، و تصاويري كه چهرنيمه
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 ههاي برسهاختهاي بصري ملهم از مهت  يها نشهانهشناسانه در اي  آثار به مدد نشانههاي هوي نشانه

و « نشهانه»شهود  دو مفههون پيوستاري از وضوح تها ابههان را شهامل ميپذيرد كه تصويرگر انهان مي

 ت ابير كليدي اي  پگوه  هستند كه در ادامه به تبيي  آنها خواهيم پرداخ   « هوي »

نشيند  بهه ايه  ترتيه، نشانه چيزي اس  كه از جهتي يا ظرفيتي به جاي كسي يا چيزي مي

گونهه كهه در حكهم اش، و نشهانه آندر ارتباط با ابهگههر نشانه سه بص  دارد: خود نشانه، نشانه 

ها م موالً به شكل كلما،، تصاوير، اصهوا،، نشانه  (27: 1711)الكينز،  شوداي ت ريف ميبازنمود ابگه

دار نيستند و فقط وقتي كهه شوند؛ اما اي  چيزها ذاتاً م نيها، حركا، و اشياء ظاهر ميبوها، ط م

شهوند  در واقهع ههر چيهزي كهه بهه عنهوان كنيم، تبديل به نشانه ميميم نايي به آنها منسوب 

 توانهد نشهانه باشهدگر به چيزي غير از خودش تلقي شهود، ميدهنده، يا اشاره، ارجاع«گردالل »

چگهونگي توليهد م نها در جام هه  هشناسي علمهي اسه  كهه بهه مطال هنشانه  (31: 1733)چندلر، 

فراينهدهاي دالله  و ارتبهاط؛ ي نهي بهه  هناسي به يک اندازه به مسألشپردازد؛ از اي  رو نشانهمي

پگوهشهگران آراي مصتلفهي   (103: 1733)كهالر، پهردازد م ني مي ههاي توليد و مبادلشيوه همطال 

دههد كهه دال در يهک سهو و وجهي از نشانه ارائه ميشناسي دارند  سوسور الگويي دونهنشا هدربار

نمود: صهورتي  ؛كندوجهي را پيشنهاد ميرار دارد؛ اما پير  الگويي سهمدلول در سوي ديگر آن ق

ي كهه از نشهانه اگيرد )و الزاماً مادي نيس (؛ تفسير: نه تفسيرگر، بلكه م نهيكه نشانه به خود مي

اسها  الگهوي پيرسهي از نشهانه، دهد  برن ارجاع مي)ابگه(: كه نشانه به آ موضوع شود؛حاصل مي

آن اس ، و اي  فكر كه چراغ قرمز بهه م نهي « موضوع»اس ، توقف خودروها « نمود»چراغ قرمز 

 هآن اس   پير  ايه  تفسهير را تفسهير نشهان« تفسير»آن اس  كه خودروها بايد متوقف شوند، 

تواند در مقان دال قرار گيرد و تفسهيري ديگهر كند كه مدلول خود مينامد و اضافه مينصس  مي

  (13-13: 1711)سهودي،  پذيردبرابري م ني و محتوا را نميدر پي داشته باشد؛ لذا 

ميهان دال و مهدلول تأكيهد  هويهگه اختيهاري بهودن رابطههسوسور بر اختياري بودن نشانه و ب

: 1733)چنهدلر، اي ذاتي، مستقيم و بديهي ميان دال و مدلول وجود ندارد داش  و م تقد بود رابطه

انهد و دال و مدلول را مورد انتقهاد قهرار داده هبودن كامل رابط ؛ اما ب في از مفسري ، اختياري(11

هايي قراردادي نظير چراغ قرمز بهراي اند؛ زيرا حتي در مورد نشانهدانسته« نسبتاً قراردادي»آن را 

  (10-11 )نک  همان: كه بيانگر خطر اس  اي تقريباً طبي ي وجود داردتوقف، رابطه
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اسا  ميزان طبي ي يها قهرادادي بودنشهان دال و مدلول را بر هاسا  اصل فوق، رابطبرپير  

مطلقاً اختياري يا قراردادي اس  و شهباهتي بهه مهدلول نهدارد   لدا :1دنما ؛اس بندي كردهطبقه

شهود كهه بهه دال طهوري درك مي : مهدلول2شهمايل .ها: حرو  الفبا، ارقان، عالئم رانندگيمثال

نمها هها: چهرها در برخي از صفات  شبيه به مدلول اس   مثالكند، يماند يا آن را محاكا، ميمي

دال اختياري نيس ؛ بلكه از جهتهي پيونهدي مسهتقيم )مهادي يها : 7نمايه .هواپيما ماك ، (پرتره)

هها: عهوارد در تهوان آن پيونهد را ديهد يها حهد  زد  مثالعلّي( با مدلول دارد، به نحوي كه مي

 ههها )نتيههها و فيلمعبور كسي(، عك، هآت (، جاي پا )نماي هيبيماري(، دود )نما هپزشكي )نماي

هاي مصهور از آنها كه دربازنويسهي  (30-13: 1711)سهودي، ( مستقيم اثر نور روي سطحي حسا 

، مت  همواره مقدن بر تصوير اس ، در اي  پهگوه ، مهت  بهه عنهوان دال، و تصهوير بهه شاهنامه

ههاي كن گيرد  با اي  حهال، بهرهمر مقان مدلول قرار ميآيند و محصول مت ، دعنوان امري پ،

يابنهد ها ارجاعاتي به برون مت  ميمت  و تصوير قابل توقف نيستند و چنانكه خواهيم ديد، مدلول

 شوند  و خود به دالي براي مدلول ب دي بدل مي

 هوي  عبار، اس  از مهموعه خصوصيا، و مشصصا، اساسي اجتمهاعي،در مفهومي عان، 

فرهنگي، رواني، فلسفي، زيستي و تاريصي كه به رسايي و روايي بهر ماهيه  يها ذا، گهروه، بهه 

كند و آنهان را در يهک ظهر  زمهاني و  الل م ناي يگانگي يا همانندي اعفاي آن بر يكديگر د

ها و افراد مت لق به آنها متمهايز قبول و آگاهانه از ساير گروهطور مشصآ قابل مكاني م ي ، به

پ،، هوي  از سويي موج، همبسهتگي افهراد همگهروه، و از سهويي   (173: 1737الطايي، ) دساز

آغهاز گهردد و « ما»تواند از شود  بنابراي ، هوي  ميموج، افتراق آنها از گروه يا افراد ديگر مي

تهوان در ادبيها، را مي« پردازيشصصهي »منتههي شهود  اصهطالح « م »در مفهون خاص به 

دي در تصويرگري قرار داد  نويسندگان جه  شناساندن اشهصاص داسهتان بهه م ادل هوي  فر

اثهر  كهوريها مانند رمهان يا در برخي داستان ؛كنندخوانندگان، آنها را نامگذاري يا توصيف مي

چشم، دختر با عينهک كنند؛ مثالً پيرمرد يکمگذاري ميبا استفاده از توصيف نا 3توزه ساراماگو

هايي هستند كه په، از نصسهتي  ذكهر آنهها در داسهتان، تبهديل بهه نشانهآفتابي  اي  عناصر 

شهوند  بهه همهي  ترتيه،، در تصهويرگري نيهز هاي قراردادي ميان مؤلف و خواننهده مينشانه

                                                           
1. Symbol 
2. Icon 

3. Index 

4. José Saramago 
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شهود، جهه  شناسهايي نشانگان طبي ي يا قراردادي خاص كه موج، تمايز فرد از سايري  مي

 شود افراد آورده مي

براي بازشناسهي  شوندهها يا عناصر تكرارمقاله، موتيف شناسانه در اي ي هوي هامقصود از نشانه

هها در مهت  موجودنهد و برخهي ديگهر، از روايها، هاي داستان هستند  برخي از اي  نشانهشصصي 

هاي مصتلف تصويرگري بهي  از آنكهه بهه اند  در سبکشده متني گرفتهشفاهي يا ساير عوامل برون

ها در آن عناي  شود، محهيط فرهنگهي يها اوضهاع سياسهي شده از شصصي اي يادهمت  و توصيف

 موجود در مت  نيز حائز اهمي  اس    هتصويرگر نگاره مالك اس   ابداع نشانه يا حذ  نشان

اصلي در اي  پگوه  نق  مفسر نشانه )در اينها كهودك( در  هشده مسألبا توجه به نكا، ياد

از منظهر اند: هاي اساسي در اي  پهگوه  بهدي  شهرح، پرس رمزگشايي اس   بر همي  اسا 

از چهه نهوعي  شهاهنامههاي شناسهانه در بازنويسهيهاي هوي شناسهي تهاريصي نشهانهجريان

ي ي زبهاني )مهت ( بها نشهانهايهاد شكا  ميان نشهانه ؛اي، يا نمادي (هستند؟ )شمايلي، نمايه

 كودك و تقوي  تصيل  او ياري برساند؟تواند به رشد شناختي بصري )تصوير( چگونه مي

مت  و تصهوير  هرابط هاي فرعي عبار، خواهند بود از:در راستاي همي  بحث پرس همچني  

مت ، چگونه بهر ترجمهان بصهري متهون برون اس ؟شده از چه نوعي بودههاي بررسيدر نمونه

 اس ؟ شده تأثيرگذار بودهبازنويسي

اس   با توجه بهه رشهد  شاهنامهبازنويسي مصور از  71شامل  هاي پگوه  در اي  مقالهنمونه

توانهد اسهتقرايي هاي اخير، نتايج حاصل از اي  مهموعهه ميدر سال شاهنامههاي كمي بازنويسي

هاي هها و سهبکاس  تا با گزين  آثهار، از دورهناقآ تلقي گردد؛ با اي  حال، نگارنده س ي كرده

ها و ميهزان انطبهاق بها بازنمايي هسازد  سبک هر اثر با توجه به نحوگوناگون، اي  اِشكال را مرتفع 

گرا( اس   مرزبندي سبكي براي گروههي از آثهار )مهثالً آثهار واقهعهاي نقاشي ت يي  گشتهسبک

پذير بود؛ اما برخي از آثار قابلي  انتساب به دو يها چنهد سهبک را داشهتند )مهثالً سهول  امكانبه

هايي از انتزاع و نوگرايي(  در مورد آثار اخيهر، وجهه غاله، در نظهر گرفتهه شهد  نگارگرانه با نشانه

 :بندي نمود، دستهشده بدي  شرحكت، گردآوري

الهدي  ميهرزاي ، بهازنوي،: جالل خسهروان هنامه گرايي كودكانه:سبک واقع گرايانه يا واقع -الف

 بهازنوي، و تصهويرگر: سهيرو  راد، ررستم و اسفنديا، تصويرگر: عبدالمطل، اصفهاني؛ (1211)قاجار

، تصهويرگر: محمهد رضها دادگهر؛ و(1711) ، بهازنوي،: حسهي  فتهاحيآهنگر هضحاك و كاو؛ (1713)

، بهازنوي،: حسهي  گردآفريهد، تصويرگر: مرتفهي سههي؛ (1713) ، بازنوي،: حسي  فتاحيسياوش



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی مریم حیدری     170

 

، (1713) فتهاحي ، بهازنوي،: حسهي رسهتم و ديهو سهفيد، تصويرگر: مرتفي سههي؛ (1713) فتاحي

، تصهويرگر: فرههاد (1713) بهازنوي،: حسهي  فتهاحي، رستم و كهوه سهسندتصويرگر: مرتفي سهي؛ 

، سهو  سهياوش، تصويرگر: فرهاد جمشيدي؛ (1713) بازنوي،: حسي  فتاحي ،كيصسروجمشيدي؛ 

 نگادبازنوي،: حسي  بابها ،بيگن و منيگه، تصويرگر: فرهاد جمشيدي؛ (1713) بازنوي،: حسي  فتاحي

 ، بازنوي،: مرجان محسهني، سياوش«هف »هاي شاهنامه، داستان، تصويرگر: مسلم سرلک؛ (1713)

، تصهويرگر: محهرن (1731) نيها، بهازنوي،: اعظهم نهوريگردآفريهد، تصويرگر: نسترن رهبري؛ (1730)

، يدشهاهجمش، تصويرگر: فرهاد جمشيدي، (الف1731ا) الدي  اكرميبازنوي،: جمال ،بستورنگاد؛ اسالن

 ، تصويرگر: راهله برخورداري  ب(1731) الدي  اكرميبازنوي،: جمال
، تصهويرگر: (1731) ، بهازنوي،: مههرداد بههارشهاهجمشيد: انتزاعي يا نيمه انتزاعهي سبک -ب

، تصهويرگر: (1717) ، بهازنوي،: احسهان يارشهاطرهاي شهاهنامهداسهتان هبرگزيهدفرشيد مثقالي؛ 

، تصويرگر: محمهد رضها دادگهر؛ ج(1711) بازنوي،: حسي  فتاحي ،رستم و سهراب مرتفي مميز؛

، هاي شهاهنامهقصه، تصويرگر: محمد رضا دادگر؛ ه(1711) بازنوي،: حسي  فتاحي ، زال و سيمرغ

 ،آفريهدون ، تصهويرگر: نيلهوفر ميرمحمهدي؛(1732) بازنوي،: آتوسا صهالحي ،جلدهاي اول تا نهم

بهازنوي،:  (،الهف1737) تهمهور  ديوبنهدرگر: عطيه مركهزي؛ ، تصوي(د1737) بازنوي،: آرمان آري 

، تصهويرگر: ب(1737) بهازنوي،: آرمهان آريه ، شهاهجمشيدآرمان آري ، تصويرگر: ليلي شادماني؛ 

 ، تصويرگر: عطيه مركزي ج(1737) ، بازنوي،: آرمان آري  ضحاك ماردوش عطيه مركزي؛

كلهک؛ ، تصويرگر: نورالدي  زري (1713) آزادبازنوي،: مشر  ،زال و رودابه: سبک نگارگرانه -ج

بهازنوي،:  ،اكوان ديهو، تصويرگر: محمدرضا دادگر؛ د(1711) بازنوي،: حسي  فتاحي ،زال و رودابه

 بازنوي،: حسي  فتهاحي، رستم و اسفنديار ، تصويرگر: محمدرضا دادگر؛الف(1711) حسي  فتاحي

، (1713) نهگادبازنوي،: بهران رحيمهي، نديارهف  خوان اسف، تصويرگر: محمدرضا دادگر، ب(1711)

 تصويرگران: كريم اسكندري و عليرضا چليسا  

 پژوهش هپیشین -1-1
پردازي اسهتفاده در كتاب خود به چند عنصر تصويري كه بهراي شصصهي  (1731)وان فاطمه ماه

گر بهه اس   همچنهي  ايه  پگوهشهمتني( اشاره كرده هشوند )نظير كالهصود، پوش ، و قرينمي

مهت  و تصهوير بهه عنهوان دو نظهان  هاي بر ارتباط دو سويدر مقاله (1733) و قائمي همراه ياحقي
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 هاي چند خطي به مقولهدر اشاره (1737)1اولري  مارزلفاس   پيوسته پرداختههمشناسيِ بهنشانه

 اس   ها نگاهي داشتهشناسي در تصويرگريهوي 

كهه بهه طهور يهابيم نميادبيا، كهودك نيسهتند، اثهري  هحوزغير از دو اثر فوق، كه البته در 

پرداختههه باشههد؛ فقههط برخههي  شههاهنامههاي شناسههي در بازنويسههيمسههتقل بههه موضههوع هوي 

در مبحهث  (1731)الهدي  اكرمهي انهد  جمالپگوهندگان به طور ضمني مبهاحثي را مطهرح كرده

 هگريزانهه نماي  انتزاعي و واق ي گراي  تصويرگران امروز ب هاز اثرش، دربار« پردازيشصصي »

گويد  گرايشي كه منهر به تزاحم نمادها و از ميان رفهت  كودكهانگي تصهاوير از تصاوير سص  مي

هاي تصهويرگري نيز در بحث از سهبک (1733) نگارنده اي  مقاله نيزشود  منظر نشانه شناسي مي

در مركز توجهه قهرار كه  و انتزاعي  نگارگري هشيو شاهنامههاي دارد كه در تصويرگرياذعان مي

  اس مغفول واقع شدهتقريباً گرايي اما واقع گرفته؛

مرتبط به اي  مقالهه را در دو دسهته جهاي داد:  توان تحقيقا، تقريباًشده ميغير از آثار ياد

هاي اي خاص از تصويرگري در بازنويسهيهايي با موضوع كيفي  يا جنبهگروه نصس ، پگوه 

 ها  كن  مت  و تصوير در بازنويسيبرهم ههايي دربارگروه دون پگوه  ؛شاهنامه

شايان ذكر اس   وي در فصل سهون از  (1717) سص هاشمي سي هناماز ميان گروه اول، پايان

نيهز در  (1731)زاده اسه   الماسهيپرداختهه شهاهنامهكار خهود بهه بررسهي تصهاوير ده داسهتان 

هاي اسهاطيري را در كته، مصتلهف اسها  كهار قهرار داده و اش تصويرگري شصصهي نامهپايان

هاي مصهور بهه شهاهنامه (1730)اس   علهي بهوذري هاي آنها را از نظر گذراندهها و تفاو،شباه 

به كيفيه  تصهاوير كته، )از  (1732) مريم مقدن و ديگران هو در مقال شده نگاهي داشتهبازنويسي

اسه   ايه  مقالهه بها وجهود سفيد و رنگي بهودن( اشهاره شده نظر وجود يا نبود تصوير، يا سياه و

آمار و ارقان، پگوهشي صرفاً كمي اس   حاصهل كوشه   همنابع و تهي هسنگي از نظر مشاهدگران

اعهم از نقاشهي - شهاهنامهكه كاتالوگي از مهموعه آثار هنري متهأثر از  (1733)اكرن احمدي توانا 

هها و توانهد نمهايي كلهي از انهواع تكنيکاسه ، مي -اي، تصهويرگري كتهاب، و مهسهمهپردهتک

، «نگهارگري جديهد»، «نقاشي آكادميک»به دس  دهد كه شامل  شاهنامههاي تصويرگري سبک

شود  برخي از آثار تصويرگري شده براي كودكهان در مي« نقاشي نوگرا»، و «ايخانهنقاشي قهوه»

 اند اي  اثر به طور مصتصر تحليل گرديده

                                                           
1. Ulrich Marzolph 
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شهاهنامه مايهه نيهز بهه سون، بسيار م هدود هسهتند و در همهي  اندك هاي دستهپگوه 
اشهاره كهرد كهه در  (1733) زهرا ناظمي و مسيح ذكاو، هتوان به مقالاند  از جمله مينسرداخته

 اس    سوسكه موضوع كار قرار گرفتهها در داستان خالهآن سير تحول تاريصي تصويرگري

 روش تحقیق -1-2
قاله به لحاظ هد ، كابردي، و از نظر روش، كيفي و نظري مبتني بهر قيها  و اسهتقراء نوع اي  م

ههاي پهگوه  اسهتصراج شهده و براسها  شناسانه از نمونهههاي هوي اس   در وهله اول، نشانه

اي، و نمهادي ( در سه گهروه )شهمايلي، نمايهه 1چارلز ساندرز پير شناسي هاي نشانهنظريه نظان

شناسهانه بهه دليهل اند  انتصهاب ايه  روش نشانهس، با ارائه نمونه تحليل گرديدهبندي و سطبقه

مهت   2سياليتي بود كه پير  ميان رابطه دال و مدلول قائل اس  و جه  تبيي  دور هرمونتيكي

ي دوسهويه دال و شناسهي سوسهور تنهها بهر رابطههيابد؛ حال آنكه نظان نشانهو تصوير كاربرد مي

 اس        مفا  بر آن، وي فقط زبان را موضوع مطال ا، خود قرار دادهمدلول استوار اس

 

 برای کودکان شاهنامههای شناسانه در تصویرگریهای هویتنشانه -2
 های نمادیننشانه -2-1

 قراین متني  -2-1-1

اي قراردادي ميان زبان نوشتار و تصوير كه با يكهديگر ههيم مشهابه  ظهاهري متني رابطه هقرين

نيهاز شود  لهزون داشهت  سهواد، پي اي نمادي  محسوب ميكند  از اي  رو نشانهارند، ايهاد ميند

 درك كودك از اي  نشانه اس   

متنهي، نگهارش  هداستان با استفاده از قرين تري  شكل براي نشان دادن هوي  شصصي ساده

 هكند كه رابطهاري عمل ميمتني همانند بُرد هنان وي در كنار تصويرش اس   در اي  حال ، نشان

ههاي بازنويسهي دهد  اي  شيوه در نصستي  كتهابميان دال و مدلول )تصوير و مت ( را نشان مي

تهري  ههد  تصهويرگري، توضهيح و اس   با توجهه بهه اينكهه مهمشده براي كودكان به كار رفته

ري بهي  از نيهز مفههون روشهنگ 7انگليسي تصهويرگري هروش  كردن مت  مكتوب اس  و در وات

، ذيهل 1ج: 1731شهنا  و ديگهران، حهق، فرهنه  م اصهر ههزاره)نهک  طراحي و نقاشهي منهدرج اسه  

                                                           
1. Charles Sanders Peirce 

2. Hermeneutic circle 

3. Illustration 
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Illustrate،)  وارد كردن مهدد مت  در تصوير، ايهاد نوعي دور و تسلسل خواهد بهود  اگهر مهت  و

ده تصاوير تمامي كمبودهاي يكديگر را پوش  دهند، چيز ديگري براي تصيل خواننده بهاقي نمانه

و خواننده تا حدي منف ل خواهد شد؛ اما به محض آنكه تصاوير و مت ، اطالعا، جهايگزي  يها در 

رو خهواهيم ها و تفسيرهاي متنهوعي روبههبرخي موارد متناقض با يكديگر ارائه كنند، ما با خوان 

يهري گحال، توجه تصويرگران به مقتفاي حال و مقان مصاط،، موج، انتصاب نوع بهرهشد  بااي 

 همطال ه هاس   بر همي  اسا ، در نس  خطي نفي، كه كاالهايي درباري ويگمتني شده هاز نشان

شود؛ ولي در كت، چاپ سنگي عموماَ ايه  ندر، ديده مياهل ف  هستند، درج مت  در تصوير به

از خاص به عان ت بير كهرد  چهاپ سهنگي  توان تغيير مصاط، كتابروش كاربرد دارد  علّ  را مي

قيم  با تيرات باال در اختيهار عمهون مهردن كهه تها آن هايي ارزانوانسته بود براي اولي  بار، كتابت

زمان، به نس  خطي نفي، دسترسي نداشتند، قرار دهد  از ايه  روي بها نگاشهت  نهان افهراد، بهه 

 هاي مت  را در تصوير بازشناسهند، يهاريرف  نتوانند شصصي سواد كه احتمال ميمصاطبي  كم

شد  حتي در مواردي كه فقط يک شصصي  انساني در تصوير موجود بود، ايه  شهيوه رعايه  مي

  (1تصويرنک  ) شدمي

 
  137: 1737، تصويرگر: مصطفي، مأخذ: مارزلف،شاهنامه  (1)تصوير 

( درج مثنهوي اطفهالطورمثال )به« خوانيهاي بچهكتاب»در كت، چاپ سنگي موسون به 

 هنامهاسه   در شدهصفحه امري ضروري تلقي مي هشرح تصوير در حاشي م ناي واتگان مت  يا
متنهي  هصد تصاوير داراي نشانبراي كودكان، صددر شاهنامهبه عنوان اولي  بازنويسي  خسروان

 (   2تصويرنک  اس  )نان صاح، تصوير قيد شده هاهستند  در كنار تمامي پرتره
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  27ق: 1211ي  ميرزا، الدخسروان، جالل همأخذ: نام ( 2)تصوير 

 21اسه   از اي  شيوه كمابي  به كار رفته (1717يارشاطر، ) هاي شاهنامهداستان هبرگزيددر 

(، 7تصوير موجود در اي  كتاب، در دو مورد نان اشصاص در كنار تصويرشان ذكر شده )تصوير

كننهد ميها و كهن  آنهها را در تصهوير بيهان مورد عبارا، توضيحي كه نان شصصي  17در 

 متني هستند   هتصوير باقيمانده فاقد نشان 10(، و 3آمده )تصوير
 

 

 

 

                
  12: همان ( 3)                         تصوير132: 1717هاي شاهنامه، يار شاطر، داستان ه  مأخذ: برگزيد(7)تصوير 

 

دار درختي در ابتهداي ههر يک نمو هتصويرگر با ارائ (1732صالحي، ) هاي شاهنامهقصهدر 

در داسهتان را بهه مصاطه،  آنها با يكديگر يا نقششان هها را م رفي و رابطداستان، شصصي 

 ( 1اس  )تصويرنمايانده
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  1و 7/3: 1732هاي شاهنامه، صالحي، مأخذ: قصه ( 1)تصوير 

ه يها نگهارش اسهم به شاهنامهدر صفحا، داخلي كتاب نيز  قراي  متني به صور، اش ار 

ها بيشهتر حهال، ايه  نشهانهاند  بهااي ، در كنهار اسهامي درج شهدهنهويصور، خط دسه 

شهوند تها عنصهري نقاشي( جه  ايهاد ففاي تاريصي داستان محسوب مي -كاليگرافي )خط

 شناسا كه بر مدلولي دالل  كنند  

كميهک اسهترين نوشهته  هكهه بهه شهيورا  سهيرو  رادبه تصويرگري  رستم و اسفنديار

چند نهان شصصهي  كتهايون بهه اشهتباه متني دانس   هر هتوان داراي قريناس  نيز ميشده

 متني موجود نيس    هاس   در ساير آثار بررسي شده قرينتهمينه ذكر شده

 

 پوشش -2-1-2

هاي قراردادي براي شناخ  هويه  اشهصاص داسهتان، پوشه  ايشهان اسه   از ديگر نشانه

ديوان و جهانوران(  )سوايِ شاهنامههاي مصور ر نسصههاي به تصوير كشيده شده دشصصي 

پوشه  شهاه از   مهردن عهاديزنهان و سه گروه: شاهان و مالزمانشهان؛ پهلوانهان؛ عبارتند از 

زيرا به لحاظ طهرح و رنه  و ؛ شودمشصآ مييا ردايي بلندتر مالزمان  تنها با افزودن تاج 

شهاهان پيشهدادي بها  خسهروان هنامهدر   تفهاوتي بها ايشهان نهداردم موالً هاي زينتي، آرايه

اند؛ ولهي بند يا تاجي نهه چنهدان فهاخر نمهاي  داده شهدهتر با كاله، پيشانيهاي سادهجامه

ايهزدي  ههايي مرصع با عاليم پرنده، ماه، و ستاره دارند كه بر فهرّهاي متأخر تاجشاهان دوره

ارجي پوششي متفاو، از سايري  ايشان دالل  دارد  تنها اسكندر اس  كه به عنوان فردي خ
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شده براي كودكان نيز كمابي  به دارد  پوش  يا تاج و كاله نمادي  در ساير كت، بازنويسي

ايه  نمادهها تهوان   هشود؛ اما ظهاهراً برخهي تصهويرگران در ارائههمي  ترتي، مالحظه مي

مان ه  از بينهي شهده در مگران كودك در درك پيان و از بهي  بهردن اخهتالل پي درياف 

اند؛ زيرا با وجود سكو، مت  در ت بير و تفسير نمادها، از رسيدن پيان به او را در نظر نگرفته

روي تهاج  به تصويرگري عطيه مركزي، درك م نهاي پرنهده جمشيدشاهاند  در آن بهره برده

 ايبينيم، جز با دان  و تهربههب دي كتاب آن را در حال گريز مي هجمشيدشاه كه در صفح

 ( 1تصوير نک  آموخته ممك  نيس  )پي 

 
  20: ب1737،آري  مأخذ: جمشيدشاه، ( 1)تصوير 

افزارههاي هها و سهاير جنه بها كالهصودهها و زره ،پهلوانهانها ي ني گروه دون شصصي 

گروههي عهان را تشهكيل  ،كننهدحمل ميجنگاوران  عمومي نظير تيردان و شمشير كه اغل،ِ

ههاي با جامه  مردان ايشان ندر، در تصاوير حفور دارندبه ،عادي مردن  گروه سون، دهندمي

، و زنان با پوش  شوندمشصآ ميمرغي، هاي گرد تصمساده و كالهطرح و نق   ارن  بتک

 (   3و  1اي ندارد )تصاوير شناسانههوي  هساده بر سر  پوش  اي  دو گروه نشان

 
  11: د1737مأخذ: آفريدون، آري ،  ( 3)تصوير 

كنهد، جامهه و را تهربهه مهيدر تصهاوير  گوناگونيكه در اي  ميان كمتري   ايجامهتنها 

  شناسهانه يهاد كهرداي هويه توان از آن به عنوان نشهانهرستم اس   از اي  رو مي هكاله ويگ
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اسه ، اشهاره اي از پوس  ببر بودهكه جامه «ببر بيان»پوش  رستم به  هدربار شاهنامهمت  

تقريبهاً در تمهامي تصهاوير، رسهتم را در   (1737شناسي اي  واته نک  مصتاريهان، ريشه هباردر)دارد 

هاي تيره دارد  در كت، فاقهد رنه  راهراهاي روش  با قهوه هبينيم كه زمينمشابهي مي هجام

ههاي چههره ههيم اسه   در تصهاويري كهه ويگگيراه بودن جامه م موالً رعايه  شدهنيز راه

كننهده در هويه  اوسه  و اي ت يهي ايري  ندارد، پوش  خهاص رسهتم، نشهانهتفاوتي با س

  ( 1تواند براي مصاط، كودك، نمادي صريح تلقي گردد )تصويرمي

 
  1: 1713  رستم، كيكاوو ، و گيو، مأخذ: بيگن و منيگه، بابانگاد، (1)تصوير 

اسه   امها كالهصهود در مطلبي ذكر نشهده شاهنامهسر ديو سسيد، در  همغفري از كاس هدربار

ترسهيم كالهصهودي از سهرِ ديهو بهراي »اسه   تصاوير مصتلف، به اشكال گوناگون ترسيم گشهته

 «اسه اي با اي  ويگگي به دس  ما نرسهيدهرستم، از قرن نهم آغاز شده و پي  از قرن نهم نگاره

تر مت  اصلي و تصهويري ظاهراً از قرن نهم به ب د روايا، شفاهي، جه  تكميل  (111: 1731وان، ماه)

تواند باشد كهه تصهويرگرانِ ب هدي، اند  اي  امر مبي  اي  نكته نيز ميكردن آن، بيشتر اهمي  يافته

انهد  تقريبهاً در اس ، نظهر كهرده و آن را الگهو قهرار دادهي كه در آن نوآوري صور، گرفتهابه نسصه

چينهي  ه( چه نگارگرانه با چههر3)تصوير گرايانه هاي تصويرگري كتاب كودك، چه واقعتمامي سبک

 بصري براي شناسايي رستم، موجود اس   ه( اي  نشان10و مغولي )تصوير 
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 جنگ افزار -2-1-3

 آنهانبر  اس ، سهازو ايشان هقهرمانان حماسي و اساطيري ويگ همگونه كه چهره و جاهمان

 از يكهي  برسهاند ياري تصاوير هويتشان در تشصيآ هب تواندمي اس  و از ديگران ممتازنيز 

 گاوسهر هگهرز برخوردارند، آن از شاهنامه از پهلوانان برخي فقط كه متمايزي افزارهايجن 

ايه  گهرز كهه از سهويي يهادآور سهالح   (1732 پور احمهد،و  ج فري دهقي نک  باره ي ا )دراس  

طير اسهكانديناوي را نيهز بهه خهاطر در اسها 2«ثهور»اسه ، پتهک در اساطير هند  1«ايندرا»

 بهه  بيشتر پهلوانان ايراني داراي چني  سالحي هستند، اما ،شاهنامهآورد  به رواي  مت  مي

 شهاهنامههاي در بازنويسهينامبردارند   افزارجن  اي  داشت  به رستم و فريدون خاص، طور

( و گهاه 12 و11تصوير) ينيمبدر اختيار فريدون ميگاه را  گرز براي كودكان، موتيف تصويري

 (  17)تصوير رستم جزو امتيازا، 

 

                                                           
1. Indra 
2. Thor 

هاي رستم و سياوش، مأخذ: قصه ( 3)تصوير 
  7: 1713تصويري از شاهنامه، فتاحي، 

  10: الف1711مأخذ: اكوان ديو، فتاحي،  ( 10)تصوير 
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  1/73: 1732  مأخذ: رستم و سهراب، صالحي، (17)تصوير 

 

 مَرکَب -2-1-4

تواند هوي  شصصهي  حماسهي اي ديگر اس  كه مي، نشانهگانفرد و تيزي منحصربهبركَمَداشت  

در آن دو نهد سهوار بها مركه، در اسهاطير چنهان تنگاتنه  اسه  كهه و اساطيري را بنمايد  پيو

اسه   از جملهه: هاي زيادي نان بهرده شهدهاز اس، شاهنامهجدايي ناپذيرند  در ، هاي دشواربرهه

شبديز، اس، لهراس، و گشتاسه، و بههران / بهزاد يا شبرن ، اس، سياوش/ گلرن ، اس، فريدون

م، و بهه طهور ن هر نوع اسبي از جمله اس، سهراب و گستهو رخ  به طور عا/ گور و خسرو پرويز

، اسهم رن  اس  و م موالً ههاي فوق اغل، بر پايشود، نانكه مالحظه ميخاص، اس، رستم  چنان

  بهر ايه  اسها ، اطهالق صهف  بهر موصهو  هسهتند هشوند؛ بلكهه از گونهخاص محسوب نمي

ههاي قصههمثهال در طوراند  بههانه تلقي نكردهشناساي هوي ها را نشانه،ركَمَنوع تصويرگران نيز 
شود، گاه با اسبي داراي رنگهي سياوش گاه با اس، سياه به تصوير كشيده مي تصويري از شاهنامه

ههايي جزئهي( بهه تصهوير در ، )بها تفهاو،أرستم اس  كه همواره در يهک هيه تنها رخ ِ ديگر 

)زرد بها « شبهرَبهور اَ»نه  وي را آيد  تصويرگران در نگاشت  نق  رخ ، طبهق مهت  كهه رمي

هاي ي داستانخذ: برگزيده  مأ(11)تصوير 
  10  31: 1717شاهنامه، يار شاطر، 

  13: د1737  مأخذ: آفريدون، آري ، (12)تصوير 
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انهد و او را كنهد، عمهل كهردهتوصهيف مهي« داغ گل سرخ بر زعفران»همچون يا هاي سرخ( خال

از زيهر دن تها شهكم دارد، سهاده يها گُهل ماننهد ههايي اي يا آجري كه گاه خهالاسبي سرخ، قهوه

 انهدرا سهفيد ترسهيم كهردهاو اسه ، آميزي وجود نداشتهاند  در مواردي هم كه امكان رن نموده

بند را نيز با مرك، خاص وي كه در حقيق  ديوي ممثهل غير از رستم، تهمور  ديو ( 17)تصوير 

تهمور  تنها شصصيتي اس  كه سهواره در  خسروان هنامبينيم  در يأ، اس، سياه اس ، ميدر ه

 شود  حال تاخ  ديده مي

 

 اندازه -2-1-5

هها بها شصصهي  ه، تفهاو، انهدازههاي كهه ها يا حهارينقاشيدر  شناسانههاي هوي يكي از نشانه

شهود  بها توجهه بهه اينكهه در نمايي وي نمايانهده مهيبا بزر  ،اهمي  شصآ يكديگر اس   م موالً

منتفي اس  و بزرگي و كوچكي افراد دال بهر دوري و نزديكهي ترفانمايي  هلأاي  تصاوير مسبرخي از 

ايه  شهيوه در  د دههاشصاص، از پايگاه اجتمهاعي آنهها خبهر مهي هندازآنها نسب  به بيننده نيس ، ا

شهماري شهود  در ايه  تصهاوير، كوچهکها ديهده مهيهاي پي  از تاري ، در نق  برجستهحهاري

 ( 13)تصوير  شودمغلوب، با كوچک و برهنه ترسيم كردن آنها نشان داده مي م نوي دشمنانِ

 
  37: 1711، مأخذ: گيرشم ، لوبيانني پادشاه لوانوباني  (13)تصوير 

اي هويه  براي كودكان، اي  ويگگي عالوه بر آنكه نشانه شاهنامههاي مصور در بازنويسي

( تلقهي 11نمايي منفي )تصهوير ( و چه در بزر 1نمايي مثب  )تصوير شناسانه چه در بزر 

يه  روش، تصهويرگر از نمايايهد  در اگرايي را نيز مياينفنتاليسم يا كودك هگردد، خصيصمي

دسههتي، عههدن رعايهه  پرسههسكتيو، و نههاتواني در نظيههر خههان-هههاي نقاشههي كودكههان ويگگي

 برد  بهره مي -همراستاسازي
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  11: ج1737  مأخذ: ضحاك مار دوش، آري ، (11)تصوير 

 

گيهري از عنصهر انهدازه بهراي شناسهايي تهوان نهوعي بههرهها را نيهز ميبندي شصصهي اليه

هاي هاي محهوري در نمهاي نزديهک، شصصهي ها تلقي كرد  بدي  ترتي، كه شصصي صي شص

 ( 3شوند )تصوير دو در نماي ميانه، و گروه عان، در نماي دور ديده مي هدرج

 

 محل  -2-1-1

اسه   در شناسايي آنهها در مهل،، موتيف تصويري پر كاربردي  هاشصصي مكان قرار گرفت  

 و داخلهي ففهاهاي در عموماً)تص   بر نشسته تصوير در باال يا مركز يا فرد صاح، منص،،شاه 

شود كه در حال جان گرفت  از سهاقي و تماشهاي اي  داده مينم( خارجي ففاهاي در ندر،به

تهک بههكمتر اتفاق مي افتد شاه بها يهک مصاطه، تهک  رقآ و موسيقي يا بازي شطرنج اس 

در نماههاي  او و سهاير مالزمهي  حفهور نداشهته باشهند  دافتاده باشد و با او رو در رو قرار گير

ا سوار بهر اسه،  در ايه  ي اس بيروني اگر در طرفي  يا پايي  صفحه باشد، يا نشسته بر تص  

پايگاه ساير افراد با توجه بهه ر  گو با وزير يا مالزن اس  يا در حال شكاوشكل او يا در حال گف 

    شودي  مينزديک يا دور بودن آنها از شاه، ت ي

 

 رنگ  -2-1-7

هاي كنندگان به صور، گروهي، بيانگر عهان بهودن ايشهان اسه   شصصهي بازنمايي شرك 

 (   11گردند )تصوير سازي به كمک رن  از گروه افراد عادي متمايز مياصلي، با برجسته
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  23: 1713  مأخذ: زال و رودابه، مشر   آزاد، (11)تصوير 

 

 مرتبط  سایر نمادهای -2-1-8

تواننهد در شناسهايي ايشهان يهاري برخي نمادها و اشياي مرتبط با جايگاه و خويشكاري افراد مهي

، «نهور ههال»در باالي تصتگاه،  «شمسه»هاي بررسي شده نمادهاي فرّه از جمله برسانند  در نمونه

زنهده يها ، حكاكي شده بر تصه ، بهه صهور، «نماد شير»، و «انگشتر»، «تازيانه»، «قدر، هحلق»

 (   13تندي، در كنار شصصي ، نمادي قراردادي براي نماي  شصصي  شاه هستند )تصوير 

 
  17-12: الف1731  زرير و گشتاس،، مأخذ: بستور، اكرمي، (13)تصوير 

 ههاي تصويري به عنوان شكلي از هنر، اي  اس  كه بها دو مهموعهفرد كتابويگگي منحصربه

كننهد و تهن  هاي قراردادي )واته( رابطه برقرار ميه)تصوير( و نشان هاي نمايشيجداگانه از نشانه

 كند كنشي آنها فراهم ميهمپاياني را براي برهاي بيميان اي  دو عملكرد، احتمال

اسه   اِشهكال مطهرح شهده و متفهادي هاي مصتلفارتباط مت  با تصوير، ديدگاه هدربار

مهت  و  هنگارنهده رابطه هاس   به عقيد ثي بحاساسي طرح اي  نظرا، مشصآ نبودن مبنا

توان بررسي كرد: محل، شمار، محتوا  با اينكه هر يهک از ايه  سهه تصوير را از سه جنبه مي
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هها در يهک منبهع اند؛ ولي مهموع اي  بحثاي بحث شدها به نحو شايستهمورد به طور مهزّ

آيد، فقط محتوا مورد يان ميمت  با تصوير سص  به م هوقتي از رابط شود و م موالًياف  نمي

   ارائه گردد   از هر سه نوع رابطه  ريفينظر اس   در ادامه س ي خواهد شد به طور خالصه، ت

توانهد بهه دو صهور، همهها و ناهمهها قرارگيري مت  و تصوير در كتاب مهي هنحو :محل -الف   

كه خواننده همزمهان بها بندي صفحه نيس   بلكه گستره اس   بدي  م نا باشد  مالك اي  تقسيم

مهت  و  -1تصوير هم باشد  در روش همها سه حاله  وجهود دارد:  هخواندن مت  قادر به مشاهد

يكهي در   مت  و تصوير در يک صهفحه هسهتند -2گيرند؛ تصوير در دو صفحه مقابل هم قرار مي

آرايهي لف صفحههاي مصتگونه اند تصوير و مت  در هم تنيده -7باالي صفحه و ديگري در پايي ؛ 

عقيهده  2ليهوونونو  1كر شناسي گوياي پيامي اس ؛ از نظر نشانهيک از سر تفن  نيس  و هر 

گيرند  ايه  شهيوه مو  در ادامه )يا پايي ( قرار ميأنو  در ابتدا )يا باال( و عنصر نأدارند عنصر م

ه خهط از چهن بهه مثال در كت، انگليسي كهطورشود  بهگزاري نيز محسوب مينوعي نظان ارزش

راس  اس ، اگر مت  در سم  چن قرار گيرد و تصوير در سهم  راسه ، مهت  عنصهر م لهون و 

ايه  دو  هارزنهد ههايحليهلبها وجهود ت ( 273: 1731) شهودآشنا، و تصوير عنصر جديد تلقهي مهي

ال كه كودك خردسال فاقد توانايي خوانهدن، چهه برداشهتي از ؤپگوهشگر، آنان در پاس  به اي  س

در روش ناهمها خواننهده مهت  و تصهوير را  .كنندوع چيدمان تصاوير خواهد داش ، سكو، مين

 هكننهدگيرد كه به نوعي م رفهيكند  تصوير يا پي  از مت  قرار ميبه طور همزمان مشاهده نمي

  شوداس ، يا پ، از مت  اس  كه بازگويي و يادآوري آن محسوب مي پ، از خود مت ِ

شهده در كتهاب تواند با تصهاوير درج، ميموجود در مت هايي ها و كن اد صحنهشمار: ت د -ب   

 -7مهت  كمتهر و تصهوير بيشهتر باشهد؛  -2مت  و تصوير برابر باشند؛  -1داراي سه رابطه باشند: 

  هاي سني هستندمت  بيشتر و تصوير كمتر باشد  در انتصاب ت داد تصاوير، مالك اصلي گروه

انهواعي هماننهد  دهنهد، تقريبهاًو مقدار اطالعاتي كه مت  و تصوير ارائه مهينوع  :محتوا -ج   

شهد؛ ولهي شمار كل تصاوير اثر بررسي مي ،مورد پيشي  دارد  با اي  تفاو، كه در مورد قبل

موجود در مت  را با تصوير مربهوط بهه آن  هتک هر رخداد يا صحنبهتک هدر اي  بحث، رابط

در 7 گاتولد افرايم لسهين ن آغازگر ارتباط ميان شكل و محتوا را كنيم  شايد بتوابررسي مي

 هبنهدي نمهود و دربهارقرن ههدهم دانس   او مت  و تصوير را در دو قاله، جداگانهه طبقهه

                                                           
1. Kress  
2. Van Leeuwen 

3. Gotthold Ephraim Lessing 



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی مریم حیدری     133

 

نظهران په، از وي صهاح،  (101: 1731)اقبهالي و رجبهي،  تفاو، كالن و امور بصري بحث كرد

ارائهه  هاييديدگاهانواع ارتباط  ه، دربار3لويي، و ،7اسكا،و  2نيكواليوا، 1نودلم  ديگري نظير

انهد؛ حهال كيد ورزيهدهأاند  نيكواليوا و اسكا، بيشتر بر تشريک مساعي مت  و تصوير تكرده

 انهدايشان خرده گرفته هآنكه نودلم  و لويي، كه بر تفاو، اي  دو نظان اصرار دارند، بر نظري

(tt, 2000; Nodelman, 1988 Vide. Lewis, 2001; Nikolajeva & Sco)  

امها محهال نيسه  و  ؛دشهوار اسه  الصطاب قط اًفوق و رسيدن به نوعي فصل ءِجمع آرا

: كنهدپيشهنهاد مهياز نظر محتوا بندي ذيل را براي انواع ارتباط مت  با تصوير نگارنده طبقه

  لي(اي )كاهشي، افزايشي، تقابقرينهغير ،ايقرينه ،تزئيني

شهد، ميان مت  و تصوير نيس  يها بههاي يا هيم رابطه تزئيني م موالً هبطدر را :تزئيني

 نوجوان؛ دروني و مفهومي اس ؛ مانند تصويرگري كت، ش ر

  ديهد تصهوير در را آن تهوانمهي كهه كنندمي رواي  را داستاني همان واتگان :1ايقرينه

 كنند؛ بيان را تصوير جزئيا، ههم توانندنمي واتگان گرچه

كامل ميان مت  و تصوير وجود ندارد  گاه مقهدار اطالعها،  هدر اي  حال  مصالح :ايينهقرغير

)چند رواي  در تصوير( نيز در همهي  گهروه  3همهواري ه  )رابط1گيرد )افزايشي(تصوير فزوني مي

گهردد )كاهشهي(؛ در برخهي مهوارد ههم گاهي نيز ميزان تصوير از مت  كمتر مي  گيرد(جاي مي

توانهد ناشهي از عوامهل مصتلهف باشهد   تقابل مي1ن مت  و تصوير وجود ندارد )تقابلي(توافقي ميا

ها  مهورد اخيهر در هنرههاي مثالً لح  اثر )مت  جدي و تصوير كميک( يا تفاد عملكرد شصصي 

اي اسه  كهه راوي شود  مثالً بيننده شهاهد صهحنهنمايشي كاربرد زيادي دارد و موج، طنز مي

 كند  ميخال  آن را بيان 

باشد  بنابراي ، تصويرگر مهاز  ترافزونتصاوير بايد  افزايشي هجنب در آثار كودكان طبي تاً

ايه   ههاي داستان را بنمايد  نمونهاي اس  تا هوي  شصصي هاي خودساختهبه ابداع نشانه

بينهيم  در مهله، ها را در مهله، حفهور ابلهي، در نهزد ضهحاك و كيكهاوو  مهينشانه

                                                           
1. Nodelman 

2. Nikolajeva 

3. Scott 
4. Lewis 

5. Symmetrical 
6.Expanding or Enhancing 

7. Sylleptic 
8. Counter Pointing 
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دون در  ه، و در صهحنشهودظاهر مهي در شكل خواليگرو بلي، پيكرگرداني كرده ا ،نصستي 

حهال  ؛يابيمهمانند ديگر حاضران مي، مطابق با مت ، بلي، راا ،، خنياگر  در نس  خطيأهي

 هاي حيهوانيمايهاند تا با وارد كردن برخي نق تصويرگران بر آن شده ،آنكه در كت، كودك

ههاي قصههدر   ارائهه كننهد ديهومتفهاوتي از  هچههرو  فزايهي بسردازنهداقاعدهبه ، )دُن و شاخ(
اي ابداع شهده كهه در مهت  نشانه ديوبراي  با تصويرگري مرتفي سهي، تصويري از شاهنامه

زمينهه در ن از په،دُاس  و تمهايز دستي صور، گرفتهچند اي  كار با خان؛ هرموجود نيس 

 ( 11)تصوير  اول دشوار اس  هوهل
 

 
  1/ 3: 1713هاي تصويري از شاهنامه، فتاحي،   مأخذ: قصه(11)ير تصو

 

دادن اههريم   بهه كهار تهري بهراي نشهانواضح هاما مرتفي مميز با وجود سبک نوگرا، نشان

 (  13اس  )تصوير برده

 

 
  21: 1717هاي شاهنامه، يارشاطر، داستان ه  ضحاك و اهريم ، مأخذ: برگزيد(13)تصوير 

 

شناسي، مدلول گاهي دو م ناي صريح و ضمني دارد  م ناي صهريح را بها عبهاراتي در نشانه

م ناي مبتني بهر »يا « م ناي بديهي»، «اللفظيم ناي تح »، «م ناي مبتني بر ت ريف»چون 

فرهنگهي و  -هاي اجتماعيبه تداعي« م ناي ضمني»اند  در مقابل، توصيف كرده« درياف  عان
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هاي نمهادي  نشهانه  (32-31: 1733)سهودي،  ( اشاره دارد غيره ي، وشصصي )ايدئولوتيكي، عاطف

هاي مورد مطال ه در اي  پگوه  گاه داراي دو م نهاي صهريح و ضهمني هسهتند؛ آن در كتاب

اي ياد كرد كهه هايي نمايهتوان از آنها به عنوان نشانههنگان كه بيانگر م ناي صريح هستند، مي

اي نمهادي  و قهراردادي محسهوب ؛ اما در م ناي ضمني، نشانهنتيهه و مكمل دال خود هستند

اي اس ؛ امها در م نهاي اي نمايهمثال، سايه نشانهطورشوند كه نيازمند ت بير و تفسيرند  بهمي

اهريم  و كالغِ نشسهته بهر آن )نهه  هضمني به بص  تاريک روح بشر اشاره دارد  از اي  رو ساي

گونهه تصهاوير (  در ايه 20دن شصصي  دالل  دارد )تصهويربر سر صاح، سايه(، بر مشئون بو

 افزايشي برقرار اس   هسرشار از نمادها ميان مت  با تصوير رابط

 
  11: ب1737  مأخذ: جمشيدشاه، آري ، (20)تصوير 

 

 ایهای نمایهنشانه -2-2

ر دال يا بصشهي از اي دال و مدلول پيوندي مستقيم با يكديگر دارند و مدلول اثهاي نمايهدر نشانه

هاي اي در ت يهي  هويه  اشهصاص داسهتان در بازنويسهيهاي نمايههشود  نشانهآن محسوب مي

شوند  به عبار، ديگر، اي  حهوزه شهامل دو ها، اشارا،، حركا، و قيافه ميشامل واكن  شاهنامه

ناسهايي دههد و شگردد  در نحو مفهومي ف لي رخ نميمي« نحو روايتي»و « نحو مفهومي»بص  

گيهرد، و در بصه  دون ههر فهرد بهه يهک هاي ثاب  چهره صور، ميگيري از ويگگيافراد با بهره

 شود  تفسير مي« حرك  شناسي -نشانه»گردد كه با استفاده از اي مبدل ميففاي پوياي نشانه

هاي از برخي نشهانهاند؛ در آثار نوگرا نيز  كمابي  ها بيشتر بروز يافتهگرا اي  نشانهدر آثار واقع    

شده به سبک نگارگرانهه اشهصاص كمتهر بهه توان ياف ؛ اما در آثار تصويرگرياي نمودي مينمايه

پهردازي در چهره هگرايانهشهوند؛ زيهرا وجهه آرمهانشهناخته مي حاال، و حركا، و قيافهه هواسط

 اس   اشصاص را در قالبي از پي  ت يي  شده ريصته هنگارگري، هم
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هاي مورد بررسي اي  اسه  كهه تصهويرگران گهاه اي در كتابهاي نمايهمورد نشانه در مهم هنكت

اند  در برخي موارد رأفه ، عطوفه ، اي مبهمي براي ت يي  هوي  فرد به كار بردههاي نمايهنشانه

فروخورده و ساير خصايآ فرد كه در مت  موجود اسه ، در تصهوير بهه شهكل گري، خشم حيله

هاي نبهرد نگهاهي بر خال  سهراب كه در تمامي صحنه طورمثالشود  بهمي ديگري نماي  داده

آفريد، دختر جنگاور، با نگاه خيهره بهه به عمل خود اس ، گردخشماگي  دارد و توجه  م طو  

(  21كنهد )تصهوير اي زنانه نوعي تقاضا و وابستگي اجتماعي را بازنمايي و القها ميتماشاگر با غمزه

   ريباً در بيشتر صفحا، اي  كتاب ثاب  اس  اي  حال  چهره تق

 
  11: 1731نيا،   مأخذ: گردآفريد، نوري(21)تصوير 

گر و فتهان اي حيلههتدبير مهراب كابلي، داراي چهرهبه همي  ترتي، سيندخ ، همسرِ با

هها ميهان مهت  و تصهوير چنهدان (  ايه  تقابهل22اس  كه با مت  همصواني ندارد )تصهوير 

 هتري  زمينهويگه براي كودكان كهه عمهدههافزايند  بيستند و چيزي بر مت  نميهنرمندانه ن

اسا  آن شصصي  افراد را تفسير مي كننهد، ن با مصاط،، ميميک چهره اس  و برارتباطشا

 كننده خواهد بود گمراه

 
  112: 1717شاطر،  هاي شاهنامه، يارداستان ه  سيندخ  و سان، مأخذ: برگزيد(22)تصوير 
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 های شمایلينشانه -2-3

تر كهردن ههر آن چيهزي اسه  كهه گرا گراي  كارگردان به سوي واق يدر يک نماي  واقع

رود  در حقيق  او و ساير عوامل دخيل در نماي ، به همانند ساخت  خهود و روي صحنه مي

ي  پردازند  بنابراي ، تمان اجزاي يهک نمهادهنده و يا طبي   و عالم واقع مياجزاي تشكيل

اي كه اسا  دالل  آن بر شباه  و همانندي اس ؛ ي ني نشانه« شمايلي»گرا، در بنياد واقع

آيهد، در آثاري كه براي كودكان به نگارش در مي (31: 1713)انصاري،  بي  دال و مدلول اس  

نماي ؛ زيرا بصشي از بار انتقهال مفهاهيم  هقدر اهمي  دارد كه دكور براي صحنتصوير همان

متنهي  هرا منهاي نشهان خسروان هنامكشد  اگر اي مصاط، را بر دوش ميهاد جذابي  برو اي

ي ي تصويري از گونههها، نشانهگرايي تصويرگر در ترسيم چهرهدر نظر بگيريم، به دليل واقع

كنهد  ايه  ويگگهي در اي با مت  خود برقرار ميشمايلي خواهد بود كه رابطه اي كامالً قرينه

بهه تصهويرگري فرههاد « بسهتور»اند، نظير گرا تصويرگري شدهواقع هكه به شيوديگر آثاري 

 ( 27شود )تصوير سيرو  راد ديده مي« رستم و اسفنديار»جمشيدي، يا 

 
  1713 ر  راد،  مأخذ: رستم و اسفنديا(27)تصوير 

 

داق اند، مشهابه  ميهان مصهنگارگرانه يا نوگرا تصويرگري شهده هاما در آثاري كه به شيو

پذير اس   اي  امر به ويگگهي سهاختاري نگهارگري ايرانهي سصتي امكانمتني با تصويري، به

اي اسه  نقطهشود كه اسا  آن عدن بيان قواعد پرسسكتيو )ترفانمايي( و ديدِ يکمربوط مي

در برخي از مكات،   (10: 1731)حسيني، ساحتي اس  فاسازي تابلوها نوعي ففاسازي چندو ف

شهود  از ايه  رو پردازي ميسازي و نه شصصي گرايانه منهر به تيني  نگاه كلينگارگري، ا

رسند و نكا، كليدي كه قادرند هاي آيكونولوتيک تصوير به حداقل ميدر اي  مكات، ويگگي

 روند  هوي  قهرمان داستان را آشكار سازند، از ميان مي
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نيز به كار رفتهه،  شاهنامههاي رگريهاي ايراني كه در تصويالگوي نگادي چهره در نگارگري

هاي آسياي ميانه اس   اندان كوتاه و سر بزر ، شكمي برآمده، صور، گرد، بيني عقهابي، چهره

هاي بهارز مهردان هسهتند  هاي باريک، و اندان ظريف و زنانه، مشصصههاي بادامي، سبيلچشم

  ميزان در مهورد زنهان نيهز شود  هميم موالً تفاو، پير و جوان با مقدار محاس  مشصآ مي

هاي كنههد، جههز آنكههه پوشهه  ايشههان متفههاو، از مههردان اسهه  و غالبههاً گونهههعينههاً صههدق مي

توان در نس  خطي، چههره بلند دارند  با توجه به اي  ويگگي، نمي هماليده و موهاي بافتسرخاب

ايه  ها در نظهر گرفه   نظيهر اي فهردي بهراي ت يهي  هويه  شصصهي را به عنوان مشصصه

هايي كهه بهه سهبک نگهارگري، بهراي كودكهان هاي عاري از هوي  فردي در تصويرگريچهره

 (   21و  23شود )تصاوير صور، گرفته نيز ديده مي

            
 

 

 

 

شهود  هنرههايي ميانه( از صور، آرماني سص  گفتهه مهي ههنر شرقي و مسيحي )دور هدر فلسف»

 «رود امري خارج از موضوع به شهمار مهي 1د، ليك  شكل ظاهريكه فرن در آنها بسيار اهمي  دار

فقهط بهه  وصور، آرماني بارز اسه   هدر نگارگري ايراني نيز فلسف (117-112: 1737كومارا سوامي، )

 ههايچهره ديگهر اينكهه بها قاجار عصر هاينگارگري در مثالً  شودنمي محدود مينياتور نيز هحوز

 تهوانمي  اندشبيه يكديگر به( مرد و زن از اعم) هاشصصي  تمامي اام نمي بينيم؛ مغولي و چيني

 يافه  نگهارگران ميهان در نگاريچهره مطلوب كمال و اَعال حد وقتي كه كرد گيرينتيهه چني 

ها بهه الگهوبرداري از آن مد، تا -شايد براي رعاي  سن  شاگرد و استادي – تصويرگران شد،مي

شوند  بها نگاري ديده ميفردگرايانه همچنان در چهرهه خصوصيا، غيرصفوي هتا دور  پرداختندمي
                                                           
1. figuration 

  23: 1713  مأخذ: زال و رودابه، ن  آزاد،(23)تصوير 
  گشتاس، و اسفنديار، مأخذ: (21)تصوير 

  7: ب1711رستم و اسفنديار، فتاحي، 
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قاجار و تغييراتي كه در بافه  و سهاختار جام هه و بهه دنبهال آن، هنهر صهور،  هفرا رسيدن دور

هاي عيني بصشهيد  هايي ملمو  از واق ي هاي چيني، جاي خود را به چهرهگرف ، الگوي چهره

ههاي ايرانهي شهدند  رسهتم، شصصهي  عصر نگهارگر، داراي چهرهبه تب ي  از  شاهنامهقهرمانان 

ش  و نافهذ، ريه  دو شهاخ و سهبيل قاجار، با چشمان در ه، همانند پهلوانان دورشاهنامهكليدي 

ههاي نقّهالي، به تصوير كشيده شد  الگوي جديد، هم در پرده -اعتبار بودكه نزد مغول بي-  پشپر

( بهه 17، و 3، 1شهده بهراي كودكهان )تصهاوير بازنويسهي هم كت، چاپ سنگي  و نهايتاً در كت،

اي شهمايلي بهراي نگاري رستم درآمد  بنهابراي  بهه صهور، نشهانهعنوان الگوي ثابتي براي چهره

 تشصيآ هوي  مبدل شد  

توان گرف ، ناهماهنگي در رعايه  مي شاهنامههاي اي كه بر تصويرگران بازنويسيخرده

اثر به مصاطبي اس  كه فهرد  هانگاري در ارائبيانگر نوعي سهلهاي شمايلي اس  كه نشانه

شده از دق  نظر كمتري برخوردار اس   محمدرضا دادگر در تصهويرگري ضهحاك، در ابتهدا 

، ب د به تأسهي ( حال آنكه در صفحا21اس  )تصوير اي اهريمني را به نماي  گذاشتهچهره

ابه  به شاهان را مد نظر داشته، تصوير ( كه اصل مش23)تصوير  خسروان هناماز ضحاك در 

هاي نمادي  گل و پرنده را نيز همهراه دارد و ( كه نشانه21اس  )تصوير ديگري ترسيم نموده

 در تناقض كامل با تصوير نصستي  اس  

 
  2: و1711آهنگر، فتاحي،  ه  مأخذ: ضحاك و كاو(21)تصوير 
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 شناسياي و شمايلي در هوي هاي نمايهنشانه -1جدول شماره 

س   ایهای نمایهنشانه های شمایلينشانه

بک 

 آثار

 ایستا پویا

گرايي بههه دليههل واقههع« خسههروان هنامهه»

ي ههها، نمونهههتصههويرگر در ترسههيم چهره

ي شمايلي ي تصويري از گونهكامل نشانه

 اس  

 

ههها و حههاال، در كميههک نمههاي  واكن 

گرا نمايان ر آثار واقعاسترين، بي  از ساي

اسهه  و در ت يههي  هويهه  افههراد يههاري 

 رساند مي

 

عدن دخال  تصيل در بازسازي چههره 

هاي تهاريصي و وفاداري به تصويرگري

هاي نشههانهپيشههي ، موجهه، شههده 

 اي كمتر مشهود باشند نمايه

 

قع
وا

مه
 نی
 یا
را
گ

قع
وا

را
گ

 
كمتري  ميزان مشابه  با واق ي  در اي  

 جود اس   آثار مو

 
 زو 

خطههوط  هماليسههم در ارائههبها وجههود ميني

چهره، احساسا، اغله، از طريهق اعمهال 

 شوند  نشان داده مي

 
 جمشيد

ها مانع از شناسايي شكسته شدن فرن

شهههود  در ايههه  سهههبک، افهههراد مي

متني(  ههاي نمادي  )نظير قريننشانه

ها را بيشتري  بار شناساندن شصصي 

 كشند بر دوش مي

 
 جمشيد

ي
اع
تز
ان

 

خسروان،  هأخذ: نامضحاك، م  (23)تصوير 

  17ق:  1211، الدي  ميرزاجالل
آهنگر،  ه  مأخذ: ضحاك و كاو(21)تصوير 

  1: و1711فتاحي، 
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اس  تصهويرگري افهراد بها گاه س ي شده

هاي واق ي تاريصي همصواني داشته نمونه

آن عصر اسهتفاده  هباشد  مثالً پوش  ويگ

 شود  

 

هاي ايستاي چهره، حاال، عالوه بر ويگگي

هاي مصتلف نيز و واكن  افراد به موق ي 

 خوبي بيانگر شصصي  افراد اس   به

 
 ارخواهران اسفندي

ففاسازي در اي  آثار به شكل انتزاعي 

پههردازي بههه نفههع اسهه ، ولههي چهره

گرايي اسهه   بهتههري  نمونههه واقههع

محمدي اس  كهه هاي ميرتصويرگري

افهراد نشهانگر خلقيها،  هدر آنها چهر

 ايشان در داستان اس  

 

ي
اع
تز
ه ان

یم
ن

 

مشابه  ميان مصداق متني با تصهويري، 

وي نهگادي پذير اس   الگهسصتي امكانبه

 هاي آسياي ميانه اس  چهره هچهر

 
 اسفنديار و گشتاس،

ندر، موج، شناسايي آنها حاال، افراد به

شود، بلكه عوامل نمادي  چون پوش  مي

 نشانگر هستند    

 
 رستم

ههاي ويگگي هاشصاص كمتر به واسهط

مگهر آنكهه  شهوند،چهره شهناخته مي

اي واضحي چون سهسيدي نمايه هنشان

 مو وجود داشته باشد   يا بلندي

 
 اشزال و خدمه

نه
را
رگ
گا
ن

 

 

 

 گیرینتیجه -3

 بسهردازيم، شناسهانهههاي هويه انواع نشانهبه بررسي شناسي تاريصي اگر بصواهيم از منظر جريان

ههاي چهاپ رو سهن  كتهابشده براي كودكهان، در واقهع دنبالههاولي  آثار بازنويسي خواهيم ديد

راي مصاطبي داراي سواد متوسط يها كهم هسهتند؛ بنهابراي  در ايه  آثهار، اثر ب هسنگي ي ني تهي

هها و حركها، چههره هگرايي در ارائهنمادي ( با واقع هتوضيحا، افزوده شده در كنار تصاوير )نشان

دهند تا هوي  شصصي  داستان را به مصاطه، اي( دس  به دس  هم ميشمايلي و نمايه ه)نشان

هها و )مرتفي مميز( نيز بها وجهود شكسهت  فهرن شاهنامهيرگر نوگراي بنمايانند  حتي اولي  تصو

 هكنهد؛ بهر ايه  اسها  رابطهمتني را در كنار تصاوير درج مي هها قرينچهره هماليسم در ارائميني

هايي انهدك اي اس   در كت، اي  دوره نمونهگونه آثار عمدتاً از نوع قرينهمت  و تصوير نيز در اي 

 هبرگزيهدو سهيندخ  در  خسهروان هنامهضحاك در  هشود؛ مانند چهرهم ديده مياز انواع تقابل 
جريهان هسهتند  بها پررنه  شهدن  شاهنامهشده در هاي يادكه فاقد ويگگي هاي شاهنامهداستان

ديهده  تهريه شكل گسهتردههاي نمادي  ضمني و مفهومي بنشانه، نوگرايي و تصويرگري انتزاعي
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شمايلي كه مبتني بر شباه  ميان دال و مهدلول هسهتند، تقريبهاً  هاي  در عود، نشانهشوندمي

 روند  به حاشيه مي

تهوان س ؛ اما نمياها مؤثر بودهبا اينكه سير تاريصي و تغيير سالئق هنري جام ه در نوع نشانه

تهري  شهايد بتهوان تهيدسه  كه عامل اصلي سهبک اسه  ه دانس ، چراكنندآن را عاملي ت يي 

خالقيه   با اي  حهالشناسانه، سبک نگارگرانه دانس   هاي هوي ظر دارا بودن نشانهسبک را از ن

كلهک و زريه  هزال و رودابه اي  سهبک نيهز بها يكهديگر متفهاو، اسه   مهثالً فردي تصويرگرانِ

گيهري از كلک بها بههرهاند  با اي  حال زري نگارگرانه ترسيم شده همحمدرضا دادگر هر دو به شيو

پهردازي گهان شناسهاندن هويه  افهراد و شصصهي  بهرايمادي  نظير رن  و محهل، هاي ننشانه

كننهد، هها را صهادر مهيمتني كه مهوز ورود نشانهبنابراي  سه عامل برون .اس ثرتري برداشتهؤم

ههاي ههاي شهفاهي هسهتند  عمومهاً نشهانهپسند عمومي جام ه، سبک فردي تصويرگر، و سهن 

موجهود نيسه ، از  شاهنامهسر ديو سسيد كه در مت   ههي از كاسنمادي ِ شناخته شده مانند كال

 شوند  سون وارد تصاوير مي هطريق شيو

گونهه كم بايهد ايه محور هستند )يا دس شده براي كودكان آثاري كامالً مصاط،كت، نوشته

هاي درك شهناختي ايشهان از هاي تصويري با توجه بهه محهدودي باشند ( پ، لزون وجود نشانه

آنكه موجه، شهكافي راستي و هماهنگي كامل مت  با تصوير بيسر شود ت ، بيشتر احسا  ميم

سهازد  اگهر مهت  و تصهوير تمهامي برانگيز در فهم خواننهده شهود، مصاطه، را منف هل ميچال 

حهال، عي ماند  دركمبودهاي يكديگر را پوش  دهند، چيز ديگري براي تصيل خواننده باقي نمي

گردد  اما به محض آنكهه تصهاوير و مهت ، امل ميان آن دو نيز باعث سردرگمي ميتقابل و تفاد ك

هها و اطالعا، جايگزي  يا در برخي موارد متنهاقض بها يكهديگر ارائهه كننهد، خواننهده بها خوان 

 رو خواهد شد  تفسيرهاي متنوعي روبه

دارنهد  در ن برميها در جه  كاست  از كوش  ذهني مصاط، گاگرا غالباً نشانهدر سبک واقع

گران كهودك در درك پيهان و از اي  نمادها توان  درياف  همقابل، برخي تصويرگران نوگرا در ارائ

انهد؛ زيهرا بها بيني شده در ممان   از رسيدن پيان بهه او را در نظهر نگرفتهبي  بردن اختالل پي 

شهده از ههاي بررسهيالً نمونههمث اند وجود سكو، مت  در ت بير و تفسير نمادها، از آن بهره برده

افزايشي موجهود ميهان  ههاي نمادي  هستند كه منهر به ايهاد رابطعطيه مركزي سرشار از نشانه

انگيهزد؛ امها از سهويي بها گردد  اي  امر از سويي ذه  كودك را به چال  برمهيمت  و تصوير مي
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ههايي گذارد؛ زيهرا درك نشهانهوجوي م نا ناكان ميسازد و او را در جس هايي همراه ميدشواري

 خوانده ميسر اس   يزدي( تنها براي بزرگسالي اساطيرا هگريزان از جمشيد )فر هنظير پرند

 
 منابع

 تهران: چكه  ،تهمور  ديو بند -7 هسوار بر اهريم : اسطورالف  1737   ، آيآر

 تهران: چكه   ،جمشيدشاه -3 هآيد: اسطورستمگر ميب  1737   ، آيآر

 تهران: چكه   ،ضحاك مار دوش -1 هداستان مارها: اسطورج  1737   ، آيآر

 ، تهران: چكه آفريدون -1 هنصستي  انقالب تاري : اسطور د  1737   ، آيآر

 aarangallery.com   بازيابي در:«، رواي ِ ماندگارشاهنامه»  1733  احمدي توانا، ا

، 2، جهاي كودكان و نوجوانهانتصويرگري كتاب كودك و تصوير؛ جستارهايي در   1731  اكرمي، ج

 تهران: سروش  

 تهران: پيک ادبيا، ، بستور  الف1731  اكرمي، ج

 ، تهران: پيک ادبيا، (2آفرين  در ايران ) هشاه: افسانجمشيد  ب1731  اكرمي، ج

    هترجمه  «شناسهي پيهر  بهراي تهاري  هنهر چهه سهصني دارد؟نشانهنظريه»  1711  الكينز، ج

    70-11: (7)، گلستان هنر  سهودي

 ، تهران: شادگان بحران هوي  قومي در ايران  1731  الطايي، ع

، فردوسي در تصويرگري كتهاب كهودك هكاربردي اساطير شاخآ شاهنام همطال   1731  زاده، نالماسي

 هنر و م ماري   دانشگاه پيان نور استان تهران: دانشكده  كارشناسي ارشد رشته هنر هنامپايان

  «شناخ  تصويرسازي كتاب بر اسا  رابطهه ميهان مهت  و تصهوير»  1731  رجبي، ن   واقبالي، پ

  111-107  :(73)نگره، 

    11-31 : (11و13)، صحنه  «شناسي عناصر نماي شناسي و نشانهدرآمدي بر نشانه»  1713  انصاري، ن

 يدگا قلم  ، تهران: آفربيگن و منيگه   1713  بابانگاد، ح

  120-103  :(130ن، )نوجواكتاب ماه كودك و   «هاي مصور كودكانهنگاهي به شاهنامه»  1730  بوذري، ع

 ، تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  شاهجمشيد  1731  بهار، ن

 ، تهران:كتابدار  بازنويسي و بازآفريني در ادبيا،  1711  پايور، ج

 (2)7 ادب فارسهي،  «سهر فريهدون و منشهأ آنگهرز گاو»  1732  نراحمد، پو ،ن  ودهقيج فري

   11-73: 12پياپي

 تهران: كارخانه استاد محمدتقي    ،خسروان هنام ق  1211  الدي  ميرزاجالل

  تهران: سوره مهر  پارسا  ن ه، ترجمشناسيمباني نشانه  1733  چندلر، د
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 تهران: مارليک  ،تاري  نقاشي در ايران   1731  رحسيني، 

  ، تهران: فرهن  م اصرفرهن  م اصر هزاره  1731  انتصابي، ن ح  وسام ي،   ن  وشنا ، عحق

 بنياد فرودسي  :، مشهدهماي  شاهنامه و كودك  «شاهنامههاي تصويرگري در بازنويسي»  1733  حيدري، ن

  ن و نوجوانان  كودكا يتهران: كانون پرورش فكر ،اريرستم و اسفند  1711  راد،   

 ، مشهد: ايران جوان  هف  خوان اسفنديار  1713  نگاد، برحيمي

، زيبها شهناخ   «بررسي تطبيقي آراي سوسور، پير  و اكهو ؛شناسينشانه و نشانه»  1711  سهودي،  

(1) : 17-100  

 ، تهران: علم  شناسي كاربردينشانه  1733  سهودي،  

و تهأثير  خسروان هناممصور  هبررسي نسص»  1733  نحسيني،     و ات،،ك   ودادور، ا   وشيرازي، ن

    31-10: (77)، نگره   «قاجار هآن در هنر دور

  تهران: افق (3تا  1)جلد، هاي شاهنامهقصه  1732   صالحي، آ

 هاي بنفشه  ، تهران: قدياني، كتاباكوان ديو  الف1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه  ، تهران: قدياني، كتابسفندياررستم و ا  ب1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه  تهران: قدياني، كتاب، رستم و سهراب  ج1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه  تهران: قدياني، كتاب ،زال و رودابه  د1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه تهران: قدياني، كتاب ،زال و سيمرغ  ه1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه ، تهران: قدياني، كتابي آهنگراك و كاوهضح  و1711  فتاحي، ح

  ، تههران: قهدياني(12تا  3دون )جلدهاي  ههاي تصويري از شاهنامه، مهموعقصه  1713  فتاحي، ح

 هاي بنفشه  كتاب

 تهران: هرم،    صفوي  ك ه، ترجمفردينان دو سوسور  1733  كالر، ج

  تهران: هنر نو   كبگاني    ه، ترجمصاوير: دستور طراحي بصريخوان  ت  1731  ون ليوون، ،   وكر ،  

 ذگرگو، تهران: مت     ا هترجم ،هنر مسيحي و شرقي هفلسف  1737  ك كومارا سوامي، آ

 م ي ، تهران: علمي و فرهنگي    ن ه، ترجمايران از آغاز تا اسالن  1711  گيرشم ، ر

تههران:   مههاجر  ش ه، ترجمههاي چاپ سهنگي فارسهيبتصويرسازي داستاني در كتا  1737  مارزلف، ا

    رچاپ و نشر نظ

ههاي )با تأكيد بر نگاره« فر»بررسي نمادهاي تصويري   »1733  قائمي،     وياحقي، ن   ووان،  ماه

  113-113  :(13)11، ادب حماسي هنامپگوه   «(شاهنامه

 ، تهران: م ي   گذر از مت  به تصوير ؛نگاريشاهنامه  1731  وان،  ماه

 ، رش : ارنواز  سياوش ؛«هف »هاي شاهنامه داستان  1730  محسني، ن

    133-127  :(111) جستارهاي ادبي،  «ببر بيان و جامه بوري آناهيتا»  1737  مصتاريان، ب



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی مریم حیدری     111

 

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  ، تهران:زال و رودابه  1713  مشر  آزاد تهراني، ن

و  شهاهنامهشهده از هاي بازنويسيبررسي وض ي  انتشار داستان»  1732  زارعي، ه   وباذري، ز و  مقدن، ن

هاي تحقيقها، اطهالع رسهاني و كتابصانهه  «1713تها  1713براي كودكان و نوجوانان از سال  مثنوي
  711-717  :(7)13 عمومي،

ههاي ها و بازآفرينيي در بازنويسهيبررسي سير تحول تهاريصي تصهويرگر»  1733  ذكاو،، ن   وناظمي، ز

    203-131(: 11)پياپي(1)، سال ششممطال ا، ادبيا، كودك دانشگاه شيراز  «سوسكهداستان خاله

   ، تهران: نسل نو اندي  گردآفريد  1731  نيا، انوري

 هنامهپايهان، بررسي مباني تصويرسازي شاهنامه براي كودك و نوجوان  1717  سص ، رهاشمي سي

 هنرهاي زيبا   هدانشگاه تهران: دانشكد  تصويرسازي رشناسي ارشد رشتهكا

هاي مصتلهف بازنويسهي از كودكان و ادبيا، رسمي ايران؛ بررسهي جنبهه  1731  نس،، صهاشمي
 ، تهران: سروش ادبيا، كالسيک ايران براي كودكان و نوجوانان

  گي و فرهن ي: شرك  انتشارا، علمتهران ،باستان رانيا يهاداستان  الف1771شاطر، ا   اري

  كايو آمر رانيجا: صندوق مشترك ا يب ،شاهنامه يهاداستان  ب1771 شاطر، ا  اري

، )از آغاز تا پيروزي كيكهاو  بهر شهاه مازنهدران( هاي شاهنامهبرگزيده داستان  1717 شاطر، ا  اري

   تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب 
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