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 چكيده

داستان فصل مشترك میان ادبیات و بسیاری از هنرهاست. هنرهایی چون تئاتر، سینما    

هایی نامه باید دارای ویژگیبه فیلم شدنتبدیلاما داستان برای  ؛و حتی نقاشی و موسیقی

زیرا تصویر برآمده از  ؛ویری بودن داستان ادبی مورد نظر استترین آن تصباشد که ابتدایی

ترین عنصری است که بیننده را به درك موقعیت مکانی و داروصف شاعر یا نویسنده جان

تحلیلی سعی شده  -در مقالة حاضر با گزینش روش توصیفی رواینازرساند. زمانی می

ترین عوامل ساختاری در از مهم که« داستان»و « تصویر» عناصررکز بر ـا تمـاست ب

در برگردان به قالب  شاهنامههای ، از آمادگی و قابلیت داستاناستنامه فیلم گیریِشکل

اعم از ) تصویرنامة داستانی سخن گفته شود. بدین منظور با تعریف کلیاتی چون فیلم

بندی و ا طبقهده و در ادامه بکرنامه بحث را آغاز حماسی و سینمایی(، داستان و فیلم

تر مبتنی بر عناصر تصویری و داستانی چون نامه که بیششرح ساختار داستانی فیلم

است، بحث را پی گرفته و در این میان با  گووگفتو  مضمون، ،رنگپیشخصیت،  صحنه،

و تطبیق ساختار داستانِی آن  شاهنامههایی از داستان رستم و اسفندیار نشان دادن نمونه

م اانجهایی از تصویرسازی در این داستان، پژوهش به سرنامه و آوردن نمونهتار فیلمبا ساخ
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فردوسی و به طور اخص داستان  شاهنامةدهد رسد. نتیجة حاصل از پژوهش نشان میمی

های حماسه سروده شده رستم و اسفندیار به دلیل توصیفات فردوسی که بر مبنای ویژگی

نامة برای تبدیل به فیلم شاهنامه روازایننة سینما را دارد. راهی با رسااست توانایی هم

پردازی مورد بررسی قرار و شخصیت پردازیصحنهسینمایی ممکن است از منظر تصویر، 

 بگیرد.

 .نامه، رستم و اسفندیار، فیلمحماسی تصویر، شاهنامه :هاکليدواژه
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 مقدمه

 ایگونـهبه هنر سینما ازجملهاست که بسیاری از هنرها  ای از علوم انسانیادبیات شاخه   

اسـت،  نامه که طرح اولیه برای ساخت یـ  فـیلم سـینماییوابسته به آن است؛ زیرا فیلم

 گیرد.را از ادبیات وام می« داستان» یعنیترین عنصر وجودیش مهم
ه بـتوانـد گونه ی  داستان در بسـتر ادبیـات مـیـه چـآید کحال این پرسش پیش می   

 نامه سینمایی تبدیل شود؟فیلم

یـان هنرهـای مای دیداری است و از راه تحركِ تصـویر در فیلم رسانه کهآنبا توجه به    

جهـت  سـاز را درداسـتانی کـه فـیلم روازایـن .دیگری چون عکاسی و نقاشی متمایز است

 رد.نامه را داساخت تصویر متحرك یاری دهد قابلیت تنظیم در قالب فیلم

 اسـت توصیف و بیان شده ایگونهبهبا گذر از ذهن خالق فردوسی  شاهنامههای داستان   

 کـهچرا ؛ازدسرو میهپردازی مخاطب را با دنیایی از روایت تصویری روبکه از منظر داستان

ه توصـیف فردوسـی از را روازاینسرایی است. ابزاری در جهت حماسه شاهنامهتوصیف در 

ای، هـای اسـطورهوضوعِ کاری خود، ویژگی زبان حماسی را در وجود داسـتانمتناسب با م

یی تحرك و پویـا شاهنامههای حماسی و تاریخیش حفظ کرده است. ویژگی دیگر داستان

ای هتر آن در میدانزیرا توصیف سرگذشت تاریخ حماسی ی  ملت که بیش ؛تصاویر است

 ناممکن است. بتقریبهاست بدون توصیف حرکت  جریان درنبرد 

جـازۀ اهـا هـایی کـه توصـیف در آنداستان دربرداشتنبه دلیل  شاهنامهبر این اساس،    

ر قـا  تصـویر دای برای ارائه نامهتوانند تبدیل به فیلمدهد میایجاد تصویر متحرك را می

 سینمایی شوند.

یکـی از  نوانعبـههای داستان رستم و اسفندیار هدف پژوهش حاضر نشان دادن قابلیت   

فـی تصـویر نامه است. با این هدف بحث بـا معر، در قالب فیلمشاهنامههای برترین داستان

ة نامـفـیلم شود و در ادامه با نشان دادن ساختاراعم از تصویر سینمایی و حماسی آغاز می

 رسد.م میاانجداستانی و تطبیق آن با داستان مورد نظر پژوهش به سر

مقایسه میان تصاویر و بیـان سـینمایی بـا تصـاویر و بیـان  زمینة در پيشينة پژوهش:   

)ضـابطی  «شـاهنامهسینما و سـاختار تصـاویر شـعری در »، اثری به نام شاهنامهشعری در 

بـا رسـانة سـینما  شـاهنامهبه چاپ رسیده است. اثر دیگر در زمینة ارتباط  (1377جهرمی، 

رده بـه قلـم ب ـشده اسـت. هـر دو اثـر نـام( منتشر 1390)هاشمی،  «فردوسی و هنر سینما»

کـرد سـینمایی، اولویـت آثـار ایشـان اسـت. سینماگرانی به نگارش درآمده است کـه روی
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برده را تقویت به فنونی چون نورپردازی، تدوین و کارگردانی بار سینمایی آثار نام نپرداخت

 کند.می

ن بـر عناصـری چـو تـریشب ایر پژوهش حاضر سعی شده است با تکیهبر این اساس د   

عنصری مشترك میان هـر  ایگونهبهگاه آن ادبیات است و یا تصویر که داستان که خاست

تـر بـر سینما پرهیز شود و نیـز بـیش دو حوزه است از ورود به مباحث تخصصی در حوزۀ

به  استانی سخننامة دهای ادبی و تأثیر آن بر رسانة سینما در قالب فیلمها و قابلیتداشته

 میان آورده شود.

 بحث و بررسي

 بینجامـد، نامـههایی که ممکن است به تولید ی  فیلم بر اساس فـیلمترین راهاز اساسی   

نـد. راه کهـم ه بتواند بیننده را با خودـاست ک تصویرسازیتوانایی خلق داستانی با قابلیت 

 اسـتانی در نظـرنامة د  فیلمخلق ی زیربنایتوان دو عنصر تصویر و داستان را می روازاین

 گرفت.

پیونـد آن  وبر این اساس، در بخش پیش رو برآنیم تا با تعریف مفاهیم تصویر و داستان    

ا ب شاهنامهی هاخوانیِ داستانای برای ورود به بخش بررسی همنامه، مقدمهبا ساختار فیلم

 ای فراهم آوریم.نامهساختار فیلم

ش بنـدی آن در دو بخـبا تعریـف مفهـوم تصـویر و طبقـه« لفا» بخشبدین منظور در    

ان داده تصویر شعری و تصویر سینمایی، مبانی اشتراك و اختالف میان دو گونة تصویر نش

کار هـای پنهـان و آشـشده است. در ادامه با بررسی نقش تصویر در شعر حماسی قابلیـت

 ار گرفته است.گونة حماسیِ شعرِ روایی در تصویر آفرینی مورد بررسی قر

ه بـنامه در مقام نخسـتین گـام تولیـد یـ  فـیلم بحـث ، با تعریف فیلم« » بخشدر    

 موقعیـت، مضـمون، ،رنـگپی های متفاوت آن در قالـب صـحنه،نامه و بخشساختار فیلم

 گو پیوند خورده است.وشخصیت و گفت

 الف( تصویر

ان اسـت کـه نگرانة انسنگرانه یا برونجوی ذهنی درونوتصویر یا ایماژ برآمدی از جست   

 دیگرعبارتبـهعینی کردن آن از سوی انسان در ابتدا برای برقـراری ارتبـاط بـوده اسـت. 

 تصویر همان عینیت یافتگی ذهن انسان نسبت به امور درونی و بیرونی اوست.

اسـت. ترین ابزاری است که بشر برای انتقال تصـاویر ذهنـی خـود یافتـه هنر شاید مهم   

به تصاویر ذهنی هنرمنـد اسـت.  بخشیعینیتهای گوناگون هنری ابزاری در جهت شاخه
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 ،دهـدسـاز بـه سـنگ میبرای نمونه تصویر نقش شده بر بوم نقاشی یا تراشی که مجسمه

ای که ذهنیـت شـاعر را بـرای جوگر هنرمند است. واژهوهمه برآمده از تجسم ذهن جست

هـا ذهنی شاعر است. نویسـنده بـا چیـنش واژه ر اندیشةکند نمودامخاطب قابل لمس می

کنـد. در کنـار آفریند و دیده و نادیده را در چشم و ذهن خواننده مـنعکس مـیتصویر می

 یوعـلق نــا خــبـ« ر هفـتمـهنـ»ام ـاویر، سینما در مقــهای انتقال تصوهـام این شیـتم

دهـد. بـدین   سینمایی نمایش مـیساز را در قااز تصویرِ مادی، ذهنیت فیلم تررفتهپیش

گیرد کـه هـدفی تصویرگر و مخاطب شکل می میانای ترتیب از راه آفرینش تصویر رابطه

 خورد.رسانی در آن به چشم میتر از خبرفرا

 تصویر شعری و مسألة روایت

 گیرد ممکن است ایسـتا و سـاکنتصویری که با وصف شاعر در ذهن مخاطب شکل می   

و متحرك. تصـویر سـاکنِ شـعری گرچـه ممکـن اسـت سرشـار از زیبـایی و باشد یا پویا 

ضـوع بـرای روشـن شـدن مو .اما در آفریدن روایت داستانی ناکارآمد اسـت ؛خالقیت باشد

 را ببینیم: نامهگرشاسپر کورنگ شاه در متن حماسی بخشی از توصیف دخت
 شده زرد گلنارش از درد داغ 

 بماندش دو گلنار خندان نژند 

 ا عقیق گهرپوش را گوی

 به دردر سرشت و بدر در شکفت 

 گشاد و جان کرد ازو پرشکر 
 

 بگرد اندرش گرد مه پر زاغ 

 ید پوالدش اندر پرندبجوش

 که بنده بدش چشمة نوش را

 به پروین بخست و به شکر بسفت

 مه مهر روی و برت سیم بر
 (49-48: 1354، طوسی اسدی)         

 تـر بـهما کـما ؛انگیز استعمدتاً مبتنی بر استعاره است که خیال توصیفْ ،در این ابیات   

صـنعت  کند. برای نمونه قصد از تمام توصیفات مبتنی برپویایی و تحرك تصویر کم  می

 کارگیریبـهاستعاره در این صحنه منجر به ی  نتیجه است که آن هم زیبایی دختر است. 

عامـل  روازاین پویا. مد تا تصاویراانجر ایستا میبه خلق تصاوی تربیش درپیپیهای استعاره

از  کـههمینتوصیف در روایت داستانی، زمانی کارآمد است که در خدمت روایـت باشـد و 

ی نـوع کارگیریبـهاین کارکرد فاصله بگیرد مزاحم روایت خواهد شد. از همین رو شاعر با 

 آفریند.ی میاز توصیف )شعر گفتن( که دارای حرکت است تصویر روای خاص
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 ای از تصویر روایی در داستان زال و رودابه:نمونه
ـــنید ــان شـ ــار ایش ــه گفت ـــو روداب  چ

ـــشم ــرزد ز خ ــگ ب ــی بان ــان یک  بریش

ــه روی دژم ــم و ب ــه چش ــس ب  وزان پ
 

ـــاد آتـــش دلـــش بردمیـــد   چـــو از ب

 بتابیــــد روی و بخوابیــــد چشــــم

 بـــه ابــرو ز خشــم انــدر آورد خــم
 (189 /1 :1386)فردوسی،              

شـاره ترین حاالت پدیدار شدن خشم از سوی شخصیت رودابـه ادر این ابیات به کوچ    

رو و زیرا توصیف جزئیاتی چون بستن چشم از روی خشم و اشاره به چشم و ابـ ؛شده است

-وایـت مـیبرد رشود، به خلق تصاویر پویا در راستای پیشها پدیدار میحرکاتی که از آن

 مد.اانج

 ویر در شعر حماسينقش تص

کمـ   ترین مسائلی که در آفرینش تصاویر شعری به درك بهتر مخاطب از شـعراز مهم   

وع گـونی ممکـن اسـت بـه تنـکند تناسب تصویر با موضوع است. توانایی خلق این هممی

 بـا معمـوالً« شـعر غنـایی»طـور ماـال تصـاویر های مختلف شعر بینجامد. بهتصاویر گونه

ز موضوعات اای بسیار، برخاسته اندازهمتفاوت است و این تفاوت تا « تعلیمیشعر »تصاویر 

اعر بـر و اگر موضوع را همان دریچة دید شاعر به جهان در نظر بگیـریم، شـ گوناگون است

اسـاس  آن است تا با خلق تصویری مناسب، دریچة دید خود را بر مخاطب بگشاید. بر این

وفقیـت یـا مشاعر در آفرینش تصویر متناسب با موضوع به توان توانایی یا عدم توانایی می

یر کـه بـا خلـق تصـو؛ چراشکست شعر او یا به موفقیت یا شکست ارائـة دیـد او بینجامـد

ر قـرار ای صحیح بـا موضـوع و تصـویتواند در رابطهمناسب، حواس خواننده یا شنونده می

 کند.تر مخاطب از شعر کم  میگیرد و این به درك روشن
نیـز از  گونـة شـعری مـورد نظـر مـا() حماسـیشعر  تناسب موضوع با تصویر در حوزۀ   

خسـت نسرا بهتر است درگـام بدین ترتیب که شاعر حماسه .برخوردار است بسیار یاهمیت

. ن را بیافریندبشناسد و در گام بعدی تصاویر مناسب با آ خوبیبهحماسه( را ) خودموضوع 

شـود و ایـن هدفی برای خلـق موضـوع حماسـه بـدل مـیآفرینی به در این صورت تصویر

 واالترین هدف خلق تصویر در گونة حماسی شعر است.

های تصـویر حماسـی اجتنـا  از عناصـر تجریـدی و انتزاعـی، قاطعیـت تصـویر ویژگی   

تصـویر در حماسـه، « بـدویت و سـادگی» ،«مـادی بـودن اجـزای تصـویر» راهحماسی از 
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نواع دیگر عناصر تصویر آفرین در شعر چـون تشـبیه و اسـتعاره کارگیری اغراق بیش از ابه
 .(455 ،447 ،198: 1383)شفیعی کدکنی، 

اسـی فردوسـی را تصـاویری حم شـاهنامةها ممکن است تصـاویر با توجه به این ویژگی   

بـر » فردوسـی زیرا ؛بدانیم که تصویر در درجة اول هدفی برای خلق موضوع حماسی است

د کـه کوشـمـی ،دـانـآوردهر در شعر میـنش که تصویر را به خاطر تصویروزگاراخالف هم

ونـاگون هـا و جوانـب گهـا و نمـایش لحظـهای قرار دهد برای القاء حالـتتصویر را وسیله

تصـاویر  از دگر سو، .(440)همـان:  «گونه که در متن واقعه جریان داردآن ؛طبیعت و زندگی

کنـد و ه میمادی و عینی جلو شدتبه« تجریدی»و « انتزاعی»دوری از عناصر  دلیلاو به 

 .کارگیری عناصر طبیعت در توصیفات شعری اوستتر مرهون بهاین بیش

شـعار اتـر خـاص در مقابل تصاویر درونی که بـیش) شاهنامهجنبة بیرونی بودن تصاویر    

ت خصلت روایی حماسه است و روایت امری است کـه وقـایو و موضـوعا» کهغنایی است( 

، به ذکرشدهدر کنار دیگر عناصر  .(140: 1377)ضابطی جهرمی،  «دهندآن در بیرون روی می

 پـذیریروایـتزیـرا  ؛کنـدبه تصویر سینمایی کمـ  مـی شاهنامهنزدیکی تصویر حماسی 

 کاری باشد.گیری این همتواند عامل مهمی در شکلفصل مشترك این تصاویر می عنوانبه

ه چگـونگی بآفرینی در حماسه، اخت و درك صحیح از هدف تصویرشن غیرازبهفردوسی    

 ع دیگـر ازداند که اغـراق بـیش از هـر نـوابزار ساخت این تصاویر نیز در آگاه است. او می

نمـایی اغراق با بـزر  زیــرا ؛اسب استـرای خلق تصویر حماسی منــعوامل تصویرساز، ب

دان معنـا بـزند. ایـن را برای حماسه رقم میترین تصاویر نمایی مناسبرابطه دارد و بزر 

هـا از عناصر دیگر تصویرسـازی چـون تشـبیه و اسـتعاره و دیگـر مجاز شاهنامهنیست که 

غراق بلکه با در نظر گرفتن نقش بسامد در بررسی شعر ممکن است گفت که ا ؛خالی است

در  کاررفتـهبه هـایهـا و اسـتعارهبرتری و غلبـه دارد. تشـبیه شاهنامهدر آفرینش تصاویر 

یـدی. تر حسی و مادی اسـت تـا انتزاعـی و تجرنیز متناسب با نوع حماسه، بیش شاهنامه

اغراق در حماسه جزو ذات شعر است نه ی  صنعت بدیعی. حماسـه کـه در هـر شـکلی »

 .(1394)شمیسا،  «ه استرااساطیری و پهلوانی دارد، با اعمال محیرالعقول هم هایمایهبن

 يتصویر سينمای

« تصـویر» سـینمااگر بر اساس علل اربعة ارسطو به سینما نگاهی بیندازیم، علت مـادی    

گونه که شعر اساساً چیـزی یعنی همان«. دیده شدن یا به چشم آمدن» غاییاست و علت 

واحد اولیـة بیـان » کهطوریبهجز توصیف نیست، سینما نیز جدا از تصویر مفهومی ندارد. 
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تـرین عنصـری مهـم (.73: 1387)ضابطی جهرمی،  است «حد یا ی  نمادر فیلم ی  تصویر وا

شـود حرکـت نقاشی( مـی مال عکاسی،) سینماییکه باعث تفاوت تصویر سینمایی و غیر 

اخـص در مقالـة  طوربـهگفته شد هر نوع نوشتار ادبی و  ازاینپیش کهچنان روازایناست. 

ید قابلیـت ایجـاد تصـویر متحـرك را کـه ، برای انتقال به روایت سینمایی با«شعر» حاضر

 باعث تمایز سینما از دیگر هنرهاست، داشته باشد.

 مـایزگیرد از دیگـر وجـوه تشکل می« فضای مادی»عینی بودن تصویر سینمایی که در    

ز طریـق تصویر سینمایی با تصویر شعری است. بدین معنا که بیننده تصویر سـینمایی را ا

ر ذهـن دکنـد و واسطة تخیل( دریافـت مـی ماالًبدون واسطه ) مستقیم و طوربهدیدن و 

هـن کنـد و بـه واسـطة تخیـل در ذپرورد؛ امـا تصـویر شـعری را از راه واژه درك مـیمی

 زاواژه  کارگیریبـها ، در تصـویر شـعری بـدیگرعبارتبـهکنـد. پروراند و دیـداری مـیمی

 ست.ای معکوس برقرار اابطهاما در تصویر سینمایی ر ؛رسیممی« عینت» به« ذهنیت»

 ویژهبـه، ممکن است از دیگر وجوه تمایز تصویر سینمایی از دیگر تصـاویر« باورپذیری»   

 چـه راپـذیرد تـا آنتر میبیند را آسانمی چهآنباشد. بدین معنا که انسان تصاویر شعری 

مرده شـینمایی ترین عناصر در پرداخت تصویر سـاز مهم« یتؤر»شنود. بنابراین عامل می

 .شودمی

تـرین تصـویر بـرای روایـت تـوان نتیجـه گرفـت مناسـبچه گفته شد میبر اساس آن   

 و در نهایت متحرك است. یتؤرسینمایی تصویری عینی، قابل 

 نامهب( فيلم 

. بنـابراین نامـه اسـتدر ساخت ی  اثـر سـینمایی فـیلم یافتهتکاملته و ـرفطرح پیش   

ه ایـن کـترین تعریف، اولین راهنما برای ساخت فیلم اسـت. آن چیـزی نامه در سادهفیلم

به  نامه با وابستگیفیلم روازایندهد عنصر داستان است. طرح را به ی  اثر هنری ارتقا می

توانــد بخشــی از ادبیــات باشــد. گــاه آن ادبیــات اســت( مــیکــه خاســت) داســتانعنصــر 

یدن بخشی از ادبیـات ستانی به تصویر کشسینمای دا کوششتوان گفت، می دیگرعبارتبه

 است.

ترین تغییـری کـافی که کوچ  ستا شده پرداخت ایگونهبهبرخی متون ادبیِ داستانی    

بـه  تـربـیش یو این قابلیت زمانی ارزشـ است تا بتوان داستان را در قا  سینما ارائه کرد

 زیـراه شـده باشـد؛ گیـری سـینما نوشـتگیرد که متن مورد نظر پـیش از شـکلخود می

نویسنده در نگارش متن، تصوری از این شیوۀ ارتباط در ذهـن نداشـته اسـت و هرچـه از 
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آیـد حاصـل نبـوغ و تخیـل فـردی اوسـت. ای در اثر او به چشم مـینامههای فیلمقابلیت

اسـت کـه هـدف از گفتـار  بررسیقابلفردوسی  شاهنامةبارزترین نمونة چنین ادعایی در 

 داخت به این مسأله است.حاضر نیز پر

نامـه یلمنامه نیز دارای دو ویژگی اصـلی اسـت کـه بـدون آن فساختار داستانی در فیلم   

 گــریدیالگــویی بــرای ســاخت فــیلم باشــد. از آن دو یکــی تصــویری بــودن و  توانــدنمی

ه به وسیلة نامه، داستانی است کفیلم» بنابراین)نمایشی( بودن داستان است.  «دراماتی »

 .(240 :1389)فیلد،  «شودتصاویر در بطن ساختار دراماتی  تعریف می

 نامهساختار فيلم

پـرداز نیازمنـد شـکلی نامه برای انتقال اندیشـة برآمـده از ذهـن و تجربـة داسـتانفیلم   

منـد این شکل نظـام .یافته است تا عناصر روایت داستانی را در قالب آن عرضه کندسازمان

اسـت.  1کنـد همـان سـاختار، بخشی از داستان را آشکار میروی پیشِاز که در هر مرحله 

توان به ی  معنا ساختار را جمو عناصری دانست کـه بـه هنگـام جلـو می» دیگرعبارتبه

تـوان گفـت سـاختار جمـو عناصـری دهند. ...و میرفتن در داستان به تجربة ما شکل می

دار را ببینیم. در این معنا، ساختار ای معنینگارهسازند تا در کل اثر ااست که ما را قادر می

 .(38: 1377)اسکولز، «شودبه نقشه نزدی  می

 ساختار و صحنه

 زیـرا ؛اسـت نامـهبخش مهمـی از سـاختار داسـتانی فـیلم« انتخا  حوادث» چگونگی    

وابسته به حوادثی است کـه بـرای داسـتان طراحـی  ایگونهبهمحتوای هر عنصر داستانی 

نامه بهتر است حوادثی برگزیده شـود کـه شود. بر این اساس، در ساختار داستانی فیلممی

 یمحتــواز منظــر  تنهانــهزیــرا کــنش  ؛از شخصــیت طلــب کنــد را 2«کــنش» تــرینبیش

روی صحنه به صحنه، درونِ شخصیت را برای مخاطب آشـکار تواند در پیشمی بهترهرچه

از کـنش ممکـن  برآمده 3وجود در صحنه با حرکتشخصیت م نیز بلکه از منظر ظاهر ؛کند

است از فعلی کـه بـر  عبارت 4صحنه» روازایناست تصویر متحرك سینمایی را تقویت کند. 

 
1. Structure 
2. Action. 
3 .Movement 
4 .Scene. 
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 )جینکـز، «دارای وحـدت زمـان و مکـان اسـت معموالًمحور واقعه یا عملی متمرکز شده و 

1389 :26). 
تا نمـای  نواع نما از نوع نمای بستهشود که اهر صحنه نیز از ی  یا چند نما تشکیل می   

باز سعی در انتقال حال و فضای حاکم بر صحنه را دارند. عالوه بر ایـن، ترکیـب و کـاربرد 

پردازی چون اسبا  صحنه و لباس، نورپردازی، چیـدمان صـحنه و هر ی  از عناصر صحنه

ننـده پیونـد ساز را هرچه بهتـر بـه چشـمان بیتواند معنای مورد نظر فیلمها میشخصیت

 داردانی ـداستـ ةـا شصـت صحنـل تـــچهـ ولـورمعمـطهبـنامة داستانی ی  فیلم زند.ـب

تر تصویری شدن وجود سـه بخـش چه بیشکه در فرم معمول برای هر (25 :1389کی،م )

توضیحات صحنه )حاوی کـنش(  -2سطر معرفی( ) صحنهعنوان  -1در آن ضروری است: 

 .(11: 1390)یانو،  1وگوگفت -3

 کنش، زیرا ها باشد؛توضیح صحنه بیش از هر چیز باید بازتا  کنش شخصیت    

رون حرکت داستان هم از منظر داستانی و هم از منظر تصویر سینمایِی د کنندۀتضمین

کنند، را مالقات می دیگراسفندیار و رستم نخستین بار هم کههنگامی ،روازاینقا  است. 

ایش ـست رسی،ـپهای داستانی )معنا( در قالب احوالدو لحظه گوی آنودر قالب گفت

کند؛ کنش نمایشی خروش گیری میوع به شکلکشمکش نرم کالمی و ... شر دیگر،ی 

 خورد:گوی پهلوانان پیوند میواسبان و پیاده شدن پهلوان به گفت
ـــرآورد رخــــش  ســـوآناز   خروشـــی ب

ـــتن ز ــه رود تهم ــد ب ــدر آم ــ  ان  خش

 رین گفــت کــز یــ  خــدایپــس از آفــ

ــام ــا ن ــه ب ــایک ـــن ج ــاهداران بــدی  گ

ـــیم ـــوییم و پاســــخ ده  نشـــینیم و گ

 

 بخشتــا وزیــن روی اســـپ یـــل  

 پیـــــاده شـــــد و داد یـــــل را درود

ـــتمهمی ـــای خواس ـــود رهنم ــــا ب  ت

ــا ســ اه  ــدی ب ــت آم ــین تندرس  چن

 همــی در ســــخن رای فــــرم نـــهیم
 (332-331 /5: 1386)فردوسی،           

 

 

 

 

 رن اوج صحنه با پاسخ رستم بهه رروااسها اسهينریار ي نه  به  سه  ۀنقط کهاینتا 

 وارر:هایش به بنر رقم ي رسا
 نبینـــد مـــرا زنـــده بـــا بنـــد کـــس

 

 که روشن روانم بر ایـن اســت و بـس 

 (335 /5 : 1386فردوسی،)                

 
1. Dialogue 
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 چـارلی مـوریتس ارتبـاط ملـهازجبر همین اساس است که از نظر بسـیاری منتقـدان  

 .(183 :1390موریتس، ) اندسان گرفتهها را ی قدر مهم است که آنصحنه با حادثه آن

م چه گفته شد در صحنة مورد بحث، چه بگوییم صحنة سـرپیچی رسـتبا توجه به آن   

 پنداشت.توان یکی چه بگوییم حادثة سرپیچی رستم از فرمان شاه، هردو را می

 نور پرداخت

در  چگـونگی تـابش نـور دهندۀها نشانتوصیف روز و شب از جانب فردوسی در داستان   

ر و پرداز با توجه بـه توصـیف روز و شـب قـادر اسـت زوایـای نـوصحنة داستان است. نور

 چگونگی کمیت و کیفیت آن را تنظیم کند.
 چو برگشــت شــب گـرد کــرده عنـان

 

ــــرآورد رخشـــان ســـنان   س ــــیده ب
 (298 /5: 1386 )فردوسی،                 

خسـتین برای نمونه، واپسین بیت سرآغاز صحنة آخرین نبرد رستم و اسـفندیار اسـت. ن   

با حرکتی  یعنی خورشید اشاره دارد، شاهنامهنما از این صحنه که به منبو نوری غالب در 

ت و یـم اسـشود. نور خورشید در چنین لحظـاتی مالتندتر از معمول به تصویر کشیده می

اشـکوه و نـوری بـا سـاختن فضـایی ب چنـینایندهد. رنگی درخشان از زرد را انعکاس می

: 1389 س،)فلیـ آیـدسینمایی نیز به شمار مـی تصویربرداریدر « اوقات طالیی» از پرجاذبه

75). 

 توصيف حرکات نمایشي

عرفـی مینما را بارزترین ویژگی رسانه س« حرکت»استفان شارف در کتا  عناصر سینما    

ارد. دکم از دو جنبه اهمیـت بر عنصر حرکت در سینما دست تأکید( 7: 1390شارف،) کندمی

 وبرد روایت از راه حرکت اسـت و جنبـه دیگـر بـه سـاخت نخستین جنبه مربوط به پیش

 مد.اانجپرورش تصویر می

رکـات ح اجازۀ طراحـی راستیبهها در این داستان توصیف فردوسی از حرکت شخصیت   

هـا را تسازد. او کنش شخصینمایشی را از سوی کارگردان برای هدایت بازیگران آسان می

سـتان وجـود ای در داترین صحنهکم تقریببهکند. متناسب با فضای هر صحنه ترسیم می

اسفندیار  گوی میان رستم ووباشد. برای نمونه اگر گفت تهیها دارد که از کردار شخصیت

فردوسی بـرای پرهیـز از خسـتگیِ مخاطـب  شود،اخره است طوالنی میکه موضوع آن مف

 کنـد کـه بـارهایی چون زورآزمایی دو پهلـوان در قالـب فشـردن دسـت را وارد مـیکنش

 کند:نمایشی صحنه را از منظر حرکت تقویت می
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 بیفشـــارد چـــنگش میـــان ســـخن

 

 بخندیـــــد مـــــرد کهـــــن رنـــــاب  ز 
 (355 /5 :1386)فردوسی،                

وصـیف تگو، آراستن خوان غذا و وشگرد دیگر فردوسی برای ایجاد حرکت در میان گفت   

 خوردن پهلوانان است.
ـــوان ـــد خ ـــه داری ـــزی ک ـــد چی  بیاری

ــــره ــــوان یکس ــــفندیار و گ ــــل اس  ی

 بفرمـــود مهتـــر کـــه جـــام آوریـــد

ـــی ـــون ز م ـــتم اکن ـــا رس ـــیم ت  ببین

ـــار ـــی میگس ـــام م ـــ  ج ـــاورد ی  بی

ـــورد ـــتم بخ ـــاه رس ـــاد شهنش ـــه ی  ب

 

ــوانک  ــد مخ ــیار گوی ــه بس ــی را ک  س

ـــره ـــش ب ـــد پیش ـــو نهادن ـــر س  زه

 بــه جــای مــی پختــه خــام آوریــد

 چــه گویــد چــه آرد ز کــاوس کــی

ــذار ــر گ ــر او ب ــردی ب ــتی بک ــه کش  ک

ــــرد ــــمه زرد، گ ــــرآورد از آن چش  ب
 (359 /5 :1386 )فردوسی،                  

هـای تن کنش شخصـیشود، فردوسی با به تصویر کشیددر این ابیات دیده می کهچنان   

بـرد اهد( بـه پـیشککه از بار دراماتی  اثر می) گووگفتعنصر  کارگیریبهداستانی بدون 

جوش و وجنـبای پریعنی ما بـا صـحنه .رساندداستان در قالب صحنه دراماتی  یاری می

 گری دارد.رو هستیم که با تکیه بر حس بینایی مخاطب توانایی روایتهمتحرك روب

 مسألة شخصيت ساختار و

 و کردار شخصيت

اشـخاص  کنند راهی به دروندر ابعاد ظاهری سعی می کاوشها در گام نخست با انسان   

ر هـبیابند و بر مبنای آن شخص را بسنجند و بـه قضـاوت بنشـینند. قضـاوتی کـه در آن 

 نوزهـم سنجد و اگر او را با معیار خـودشخص دیگری را بر مبنای معیار ترازوی خود می

ر ود ببینـد دخواند و اگـر او را دور از معیارهـای خـشناسد و مانند خود میببیند او را می

معیار شناخت هـر  واقودرکند. شود و با او احساس بیگانگی میشناخت او دچار تردید می

بت بـه ای است که او در ابعاد ظاهر و بـاطن از دیگـری نسـفرد نسبت به دیگری، مقایسه

هـا انگر میزان شناخت انسـهد و نسبت دوری و نزدیکی این قیاس، روشندم میاانجخود 

 دیگر است.از ی 

 تـرین مسـألهچه گفته شد ممکن است نتیجه گرفت کـه در برخـورد انسـانی مهـمآناز   

ای برآمـده از ذهـن و تفکـر که داستان نیـز پدیـده جاآنشناخت و درك متقابل است و از

در هر شکل ) داستانین برخورد و شناخت خالی باشد. یعنی انسان است ممکن نیست از ا
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انسانی بدون شخصیتِ انسانی قابل تعریـف و آن(، با مسائل انسان در ارتباط است و مسألة 

گیـرد و پـرورده شناخت نیست. شخصیتی که در قیاس با ظاهر و باطن انسانی شـکل مـی

 شود.می

را بـه مضـمون  رنـگپیاصی نیازمندیم کـه بر این اساس ما در ساختار داستان به اشخ   

بـل با درك انسانی و قا خوانهماشخاصی  ؛م برسانندانجاداستان پیوند بزنند و آن را به سر

یـای شناخت برای انسان. یعنی حتی اگر دیواری که خالی از عنصـر زنـدگی اسـت وارد دن

 ناخت باشـد.دنیایی که مخاطبش انسان است( بایـد بـرای انسـان قابـل شـ) شودداستان 

یتی واحـد انسـان» ازدر طول تاریخِ داستان همواره « های جذا شخصیت» که روستازاین

 .(254: 1389کی،م ) «اندت گرفتهنشأ

کنـد.  شخصیت داستانی برای قابل درك بودن باید بتواند خود را برای مخاطـب آشـکار   

 پردازی است.صیتشناساند، شخترین راهی که شخصیت را به مخاطب میشاید اصلی

ات پردازی با معرفی بعد ظاهری اشخاص در ابعادی چون پوشش ظاهری، عـادشخصیت   

چه از برون ی  فرد ممکن است راهـی بـه درون را بـرای آنگفتاری، غذایی، حرکتی و هر

دهد. گـام دوم، بیـرون کشـیدن مخاطب بگشاید، شخصیت را در گام اول شناخت قرار می

از بعـد  آمدهدسـتبهاین ابعاد ظاهری است که بسیاری این بعد درونـی  بعد درونی فرد از

پردازی که در این صـورت شخصـیت برآینـدی از شخصـیت اندبیرونی را شخصیت خوانده

بر قول و ظاهر افراد برای شـناخت درون  تمامیبهاز دگرسو ممکن نیست شود. معرفی می

ینان برای شناخت درون هر شـخص کـرداری ها اطمینان کرد و شاید تنها راه قابل اطمآن

هـا تأییـدی اسـت بـر دهد. زیرا کردار انسـانباشد که او نسبت به مسائل از خود نشان می

گوینـد چـه مـیالبته کردار آدمیان همیشه بـا آن دهند.چه نشان میگویند و آنچه میآن

خطر فرار را بر قـرار  اما در مواقو ؛کند. فردی ممکن است خود را شجاع بخواندبرابری نمی

ترجیح دهد و اگر این شخص در معرض قضاوت قرار گیرد، حتی اگر در سخن هزار بار بـر 

کردار اتفاقی اسـت کـه درون  روازاینشجاعت خود تأکید کند ترسو بودن او حتمی است. 

خـوانی میـان کنـد. از سـویی نـاهمها را فارغ از گفتارشان نسبت به خود، آشکار میانسان

چنـین  پردازیداسـتانحداقل در مـورد ) افزایددار و گفتار شخصیت به جذابیت آن میکر

ماند و این بر جـذابیت درون شخص از نظر مخاطب تا زمان کردار او مخفی می زیرا ؛است(

خمیرمایـة درام را  نویسـینامهفیلمافزاید و چنـین اسـت کـه بلکـر در عناصـر داستان می

واکـنش نشـان  رودمـیکـه از او انتظـار  طـورآندقیقـاً » کـهکنـد شخصیتی معرفی مـی
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( نامـة داسـتانیویژه فیلمبـه) داستانکردار افشاگر، در  روازاین .(33: 1388)بلکر،  «دهدنمی

بر دوش شخصـیت  چیزهمهتر از زندگی واقعی دارد. در داستان بار مهم مراتببه کاربردی

شـود. آیـد و آشـکار مـییت به چشم مـیاست و بسیاری از مسائل داستان از منظر شخص

ساختار داستان در پیرامـون او و بـرای او  کالمی گو و در و، مضمون، کنش، گفترنگپی

که نام بسیاری از آثار داستانی جهـان بـه نـام اشـخاص  روستازاینگیرد و شاید شکل می

 مال آنا کارنینا، دکتر ژیواگو، هملت ... .( 93: 1390مکّی،) است

 تـراژدیرچه ارسطو در سـنجش میـانِ شخصـیت و کـردار، کـردار را موجـب وجـود اگ   

 کنـدی میداند، خود او نیز شخصیت را ابزاری برای انتقال ایـن کـردار معرفـداستان( می)

ین سـطح از تعریـف، ظـرف حـاوی تریعنی شخصیت در پایین .(123-122: 1387،کو زرین)

می آن وابسته است. برای نمونـه بایـد رسـتبه  درهرصورتکردار است؛ ظرفی که مظروف 

صـمیم باشد تا به دست او کنش کشتن اسفندیار صورت بگیرد و این کنش که برآمده از ت

رستم در دوراهی انتخـا  اسـارت یـا کشـتن نیکـی چـون اسـفندیار اسـت آشـکارکنندۀ 

 تراژی  اوست. شخصیت
ــد  ـــه ش ـــم پراندیشـ ــتم از غـــ  دل رس

ــ ــت بن ــم دس ـــن ده ـــر م ــه گـ  د ورا ک

 دو کارســت هـــردو بــه نفــرین و بــد 

ـــن  ـــام م ـــود ن ــــد ش ــــم از او بـ  هــ

ــرد  ـــت نب ــه دشـ ــد ب ـــه آی ــر کشت  و گ

ـــت  ـــوان را بکش ـــهریاری ج ــه او ش  ک

 و گــر مــن شــوم کشــته بــر دســـت اوی

ـــام دســـتان ســـام   گسســـته شــــود ن

 

 جـهان پیش او چـون یکـی بیشـه شــد 

ـــــــزند ورا  ــــــرفرازم گ ــــــر س  و گ

ــ ــده رســـــم ــد  ـیگزاین ـــن و ب  نوآییـ

 ـد ز گشــتاسـپ فرجــام مـنبد آمــــ

ــــرا  ــــان م ــــزد شاه ـــود ن   زردرویش

ــت ــا او درش ــت ب ــخن گف ــو س ــدان ک  ب

 نمانـــد بــــه زاولســـتان رنـــگ و بـــوی

ــــام ــــز ن ـــــسی نی ــــرد ک  ز زاول نگی
 (361 /5 :1386 )فردوسی،                   

تم ر از آشـکاری شخصـیت رسـتتواند بگوید که کشتن اسفندیار مهمحال چه کسی می   

 است.

کـنش( و ) کـردار ناپـذیراجتنا توان بـه آمیختگـی و پیوسـتگی گفته شد می چهآناز   

شخصـیت  کنندۀکنش و کنش آشکار شخصیت پی برد. بدین ترتیب که شخصیت، مجری

 است.
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 رنگپيو  شخصيت

مضـمون( را  افسـانة) رنگپیر نسبت به شخصیت، بحث از اهمیت کردا ارسطو در ادامة   

شخصـیت  خواند و بر این باور است که کنشی که با ابـزارتراژدی( می) داستانهدف غایی 

ه داستان کداستان است و این همان چیزی است  رنگپیگر کند، روشنخود را نمایان می

در مـورد  جا نیز شخصیت باز همـان نقـش ابزارگونـه را کـهنشیند. در اینبا آن به بار می

صـیت شود. در این تعریف ابزارگونه، آشـکار شـدن شخدار مینش به عهده داشت، عهدهک

ز اهمیت کـردار تر اکم مراتببهبرای مخاطب اهمیتی ندارد و اگر هم اهمیتی داشته باشد 

 است. رنگپیو 

، بلکـه تمـام عناصـر رنگپی تنهانهقرار دارند که معتقدند  نظرانیصاحبدر سوی دیگر،    

تا جایی کـه تـودوروف در بوطیقـای ناـر،  است.شخصیت  آشکارسازین در خدمت داستا

 صـراحتهبکنـد در نهایـت که از تأثیرگذاری متقابل کنش و شخصیت بحث مـیازاینپس

 :1388 )تودوروف، «هر حکایتی توصیف کاراکترهاست» وتر است گوید که شخصیت مهممی

 و« شـناختیروان» بعـد، داستان را در دو ونگریسی او در ادامه برای دوری از  البته (.43

و در دومـی کـنش  کند کـه در اولـی شخصـیت مهـم اسـتبررسی می« شناختیناروان»

 اهمیت دارد. خودخودیبه

بـل متقا تأثیرگـذاریای هسـتند کـه از پیوسـتگی و نظران میانـهسومین گروه، صاحب   

و نـه شخصـیت  رنـگپینه » کهاین ها با اشاره بهگویند. آنو شخصیت سخن می رنگپی

یان ایـن دو عنصـر م« رابطة تعاون» از« گیردنمیکامالً مستقل از دیگری شکل  کدامهیچ

 .(117: 1390)موریتس، گویند سخن می

داسـتان  رنـگپیبرمبنای نظر گروه اخیر، اگرچه آزادگی و حفظ آن معنایی اسـت کـه    

مـا ا ؛کنـدگیـری داسـتان را مشـخص مـیز شکلزند و هدف ارستم و اسفندیار را رقم می

نصـیب مخاطـب  رنـگپیلذتی را که از کشف شخصیت رستم و اسفندیار در پی بروز این 

 نشد. برای آن اهمیتی قائل رنگپیشود، ممکن نیست نادیده انگاشت و سوای از می

آیـد دو برمـیاز نام داسـتان  کهچناناما  روییم؛روبهدر این داستان ما با چند شخصیت    

ها وجود دارد که قـرار اسـت داسـتان کشـمکش ایـن دو را قهرمان در میان این شخصیت

 ایزمینهپسبرای ما به نمایش بگذارد. در میان این دو قهرمان نیز با توجه به نتیجة کار و 

اصلی را پیرامون ایـن  رنگپینسبت به رستم وجود دارد ممکن است  شاهنامه همةکه در 
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هـم  پشـتبهپشتنظر بگیریم. بدین ترتیب که عناصر داسـتان، در ایـن اثـر  شخصیت در

 ها را چنین بیان کنند:دهند تا علت تمام حوادث و کشمکشمی
ــنم ــان ک ــت فرم ــه خواهی ــین هرچ  زم

 دکز بنـــد عــــاری بــــومگـــر بنــــد،

ـــس ـــد ک ـــا بن ـــده ب ـــرا زن ـــد م  نبین

 

 

ـــنم ـــان ک ـــش ج ـــو رام ـــدار ت  ز دی

 زشــت کــاری بــود شکســتی بــود،

 روانـم بـر ایـن اسـت و بـسنکه روش
 (335 /5 :1386 )فردوسی،               

 یا
ــد ــتم ببن ــت رس ــرو دس ــد ب ــه گوی  ک

 کــه گــر چــرم گویــد مــر ایــن نیــوش

ــا ــودکی ت ــن از ک ــن م ــتم که  شدس

 مرا خواری از پوزش و خـواهش اسـت

 

 

 نبنـــدد مـــرا دســـت چـــرم بلنـــد

ــ ــرزِه ب ــوش گ ــالم دو گ ــرانش بم  گ

 بــدین گونــه از کــس نبــردم ســخن

 نرم گفـتن مـرا کـاهش اسـت وزین
 (355 /5 :1386 )فردوسی،             

عنـی تمـام یآزادگی معرفی کرد.  اصلی این داستان را رنگپیبر این اساس ممکن است    

ز و آن چیزی نیست جـ شودها در این داستان به ی  پاسخ ختم میها و پرسشکشمکش

غ های سیمرسیم چرا رستم با وجود هشدارن ذیرفتن دستان رستم بند را. بنابراین، اگر ب ر

 پـذیرفتن م خود و خاندانش بر اثر مر  اسفندیار باز هم حاضـر بـهاانجمبنی بر بدآمدِ سر

ه اسـت و اصلی داسـتان سـاد رنگپیشود، پاسخ با در نظر گرفتن هایش نمیبند بر دست

 ن خانـدانتـریآن چیزی نیست جز سعی بر پاس داشت آزادگی، حتی با فدا کردن بـزر 

ر در اگـ «کردار ماند ز مـا یادگـار» تنهاداند . پس شخصیت رستم که میشاهنامهپهلوانی 

این  سارت است وماند پذیرفتن خواری و اچه از او به یادگار میبرابر بند سر فرود آورد، آن

اصلی دوری از  رنگپی هایویژگیو از  استدر تضاد  شاهنامهبا شخصیت پهلوان حماسی 

بینجامد. یعنی اگر  هایشقهرمانو تغییر در مسیر داستان است، حتی اگر به نابودی تضاد 

د رّا است و شـایاصلی از آن مب رنگپیدر داستان تغییر کند و در تضاد قرار گیرد،  چیز هر

صـورت  اصـلی در داسـتان رنـگپیرها و تضادها در راه حفظِ وحدت و سـکون ـتمام تغیی

داسـتان خـود  جـایجایاصرار بر حفظ آزادگی( در ) مضموناین گیرد. از سویی تکرار می

 اصلی بودن آن است. رنگپیدلیلی بر اهمیت و 

 ازجملـهتوان نتیجه گرفت کـه شخصـیت و دیگـر عناصـر چه گفته شد میبرمبنای آن   

گـری ای متقابل به روشنترین ارتباط با شخصیت( در رابطهبه دلیل بیش) رنگپیکردار و 



 
 

  267 نامه )با محوریت داستان رستم و اسفندیار(گذری از حماسه به فيلم
 

 
 
 

رسانند و اگر در پرداخت داستان یکی را بر دیگری ترجیح دهیم، اثـری ر یاری میدیگی 

آثـار  کهدرصـورتی .آید که از منظری قوی و از منظر دیگر دچار ضـعف اسـتبه دست می

 آیند.از تمام مناظر کامل و قوی به چشم می شاهنامهداستانی جهان مانند  برجستة

 پردازیشخصيت

فی بعد ظاهری اشخاص در ابعادی چون پوشـش ظـاهری، عـادات پردازی معرشخصیت   

 دیگرعبارتیبـهگفتاری، غذایی، حرکتی است که راهی برای نفوذ در درون شخصیت است. 

از  آمدهدسـتبهبسیاری این بعـد درونـی  پردازی مسیری از برون به درون است.شخصیت

پردازی برآیندی از شخصیتکه در این صورت شخصیت  اندبعد بیرونی را شخصیت خوانده

 شود.معرفی می

 سخنان رستم در باب اسفندیار:
 ســـواریش دیـــدم چـــو ســـرو ســـهی

 
 

ـــی ـــا فرّه ـــب و ب ـــا زی ـــد و ب  خردمن
 (337 /5 :1386 )فردوسی،                   

 ایگونـههباسفندیاری کـه دیـدارش  ؛دهداین ابیات اجازۀ شناخت اسفندیار را به ما می   

وصـیف پردازی یعنـی تآورد. از سویی برترین شیوۀ شخصیترا به یاد می است که فریدون

رسـتم  گرفته شده اسـت. اسـفندیار از زبـان شخصیت از زبان دیگری در این ابیات به کار

 شود:بان کتایون تصویر میزای رستم از دیگر از چنین شیوه شود و در نمونةآشکار می
ــل ــروی پی ــه نی ــد ب ــه باش ــواری ک  س

 گـــــاه دیـــــو ســـــ یدبـــــدرد جگر

 

 
 ز خــون رانــد انــدر زمــین جــوی نیــل

ـــید ـــد راه ش ـــم کن  ز شمشـــیر او گ
 (306 /5 :1386 )فردوسی،                 

ن پردازی در آن آشکار اسـت صـحنه نوشـانوش و خـواهایی که شخصیتاز دیگر صحنه   

 هاست:گستردن اسفندیار و شیوۀ خوردن آن
ــه خــوردن گرفــت  چــو بنهــاد رســتم ب

ــــل اســــف  ندیار و گــــوان یکســــرهی

 

 
 بماند اندر آن خوردن انـدر شـگفت

 ز هــر ســو نهادنــد پیشــش بــره
 (358 /5 :1386 )فردوسی،            

 ساختار و مضمون 

نزدیـ  هـر دو  ظاهربـهدر داستان با توجه به تعـاریف  رنگپیتمایز مفاهیم مضمون و    

های داستان بیـرون سخ به پرسشاز دل پا رنگپیمضمون نیز مانند  زیرانماید؛ سخت می

گیری آن حاکم است. بنابراین با در نظر گرفتن چنین نزدیکـی در آید و علیت بر شکلمی
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سخت یا  رنگپیتوان گفت تعریف مضمون بدون در نظر گرفتن محتوای هر دو عنصر، می

 شاید غیرممکن است.

میان این  های مهمتفاوتو مضمون از درون داستان شاید از  رنگپیچگونگی استخرا     

ه چرایی وجـود پاسخ ب ای را در، واژهرنگپیدو عنصر باشد. بدین ترتیب که اگر در تعریف 

ن کـار را ایم، در مضمون نه با واژه بلکـه بـا جملـه ایـحوادث از دل داستان بیرون کشیده

گـی آن فهـوم و پختیـ  واژه نشـانة تکمیـلِ م جایبهجمله  کارگیریبهدهیم و م میاانج

 است.

امیـدیم، در ن« آزادگـی» رااصـلی  رنـگپیماال اگر در داستان رستم و اسفندیار،  رایب   

روز ـیـپگوییم: آزادگـی ـممکن است چنـین بـ رنگپیرفتن ـر گـا در نظـمورد مضمون، ب

 :که قهرمان با تمام وجود در پی حفظ آن است؛ چراشودمی
ـــد ـــه آواز بن ـــتم ک ـــت رس ـــدو گف  ب

 تر آیـــد ز ننـــگمـــرا کشـــتن آســـان

 

 
ـــد ـــتی نژن ـــن نگش ـــودی، دل م  نب

 اگـــر بازمـــانم بـــه جـــایی ز جنـــگ
 (401 /5: 1386 )فردوسی،                 

پـرداز تانیعنی داس .کندز کم  میـان نیـر داستـتانتقال مضمون با جمله به فهم بیش   

یـرد تـا گار میبه ک با در نظر گرفتن این جمله از ابتدا تا انتهای داستان، همة توان خود را

مین ند. بر همخاطب در انتها بتواند این جمله را از دل داستان بیرون بکشد و آن را فهم ک

 همـینا تـرین وظیفـة سـینماگر رچون ایزنشتین مهم سازیفیلماساس است که منتقد و 

 خودخودبـهیعنی او معتقـد اسـت، مضـمون  .(116: 1389)دادلـی، داندمی« کشف مضمون»

ر ب باشـد. بـشود؛ بلکه باید آن را کشف کرد و پرداخت تا قابل انتقال به مخاطنمی آفریده

تـوان مضـمون آن را داستان می رنگپیاین اساس ممکن است بگوییم با کم  گرفتن از 

 کشف کرد.

زیـرا  ؛شـودکشف مضمون از جانب نویسنده، باعـث وحـدت سـاختار داسـتان نیـز مـی   

پرداز با در نظر گرفتن همـین مضـمون نگـارش را آغـاز استانطور که اشاره کردیم دهمان

رساند. بنابراین بـا در نظـر گـرفتن مضـمون در پرداخـت هـر کند و آن را به پایان میمی

شـود کـه باعـث انسـجام داسـتان مرحله از داستان وحدتی بر اجزای سـاختار حـاکم مـی

اصر داسـتان در سـایة مضـمونی شود. برای نمونه در داستان رستم و اسفندیار، تمام عنمی

بـدین ترتیـب کـه  ؛شـوندپیـروزی قهرمـان آزاده( در درون سـاختار منسـجم مـی) واحد
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هـا حـاکم ر آنـه مضـمون بــا وحدتی کـو موقعیت ب رنگپی، گووگفت پردازی،شخصیت

 شوند.آفرین میکند، ساختارمی

کمیـل ریـف کنـیم کـه بـا تای تعتوان مضمون را جملـهچه گفته شد میبا توجه به آن   

شـود روز مـیآزادگی پی» :کندپرداز را منتقل میمورد نظر داستان« ارزش»اصلی،  رنگپی

ود شـ؛ آزادگی و حفظ آن ارزشی مـی«چرا که قهرمان با تمام وجود در پی حفظ آن است

روزی پرداز با پرداخت داستانش در پی خلـق و انتقـال آن اسـت. از سـویی پیـکه داستان

و را بـه ای است که تغییـری بنیـادی در احـوال اداشت آزادگی، حادثهان در راه پاسقهرم

 ان و حرکتآورد. بدین ترتیب که با بازبینی مسیر قهرمان از لحظة ورود به داستوجود می

م رو هسـتیهر انتهای مسیر روبدگشایی، با قهرمانی گره ازآنپساو تا نقطة او  و  گامبهگام

او و حتـی  دارد. حـال او، نگـاه او، کـردار بسـیار یر ابتدا بـوده اسـت تفـاوتچه دکه با آن

 شـ بیچـه در ابتـدا بـوده اسـت یکـی باشـد؛ ممکن نیست بـا آن پسازاینسرنوشت او 

ن ه در پایـاکگیرد با رستمی رستمی که در آغاز داستانش با اسفندیار، رویاروی او قرار می

ضمون بـا مکند یکی نیست. پس چنین است که یه میاو مو جانبیداستان، در کنار پیکر 

دی دهد که چرا و چگونه زندگی از ی  موقعیت وجوتوضیح می» جملهبیان شدن در ی  

 .(80: 1389کی، م ) «دهددر آغاز داستان به موقعیت دیگری در پایان آن تغییر شکل می

 گووساختار و گفت

فـیلم  درزیـرا  ؛گووگفت( است تا شنیدن عمل) کنشنامه ترجیح دیدن در نگارش فیلم   

 کارگیریبـهبنـابراین  .(156: 1390)مـوریتس، « گوینـدمیاعمال بلنـدتر از کلمـات سـخن »

 دهد.نامه را تا حد قصة رادیویی تنزل میگو، فیلمواندازۀ گفتازبیش
 ابـنامـه، تنیـدگی آن گوی خـو  در مـتن فـیلموهای ظاهری ی  گفتاز دیگر ویژگی   

هـا باشـد و گوی مناسب چنان است که قالب دهان شخصیتوهاست. یعنی گفتشخصیت

جوا  خواهد داد  گو نویسی تنها وقتی درستوگفت»ها بیاید. بنابراین و باطن آن ظاهربه 

ت و هویـت ثابـتِ که کالمشان از منیّ ایگونهبه ؛ها خو  پرداخت شده باشندکه شخصیت

 .(31: 1390شمی،)ها «وجودشان بیرون بیاید

 همـةگـو در داسـتان رسـتم و اسـفندیار و شـاید وهـای گفـتترین صـحنهاز درخشان   

ای است که رسـتم بـرای نخسـتین بـار در سـراپردۀ اسـفندیار مربوط به صحنه ،شاهنامه

نشـیند. ایـن کـنش شود. آغاز صحنه از جایی است که رستم بـر رخـش مـیمهمان او می

از  ترعمـومیته از رخش و رستم برداشـت شـود. نمـای بعـد ممکن است در ی  نمای بس
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رسـتم از سـویی و حرکـت سـ اهیان اسـفندیار بـرای « دمانِ»نمای پیشین است. حرکت 

 شود:دیدن او از سوی دیگر. در این صحنه رستم از دید س اهیان اسفندیار تصویر می
 دارهمی گفـت هـر کـس کـه ایـن نـام

 
 

ــوار ــام س ــه س ــز ب ــس ج ــه ک ــد ب  نمان
 (340 /5 :1386 )فردوسی،                  

ایـن  گـوی دو پهلـوان دروخـورد. گفـتنمای بعد به دیدار رستم و اسفندیار بـرش مـی   

 شود:صحنه، از این نما آغاز می
ـــفندیار ـــ  اس ـــه نزدی ـــد ب ـــو آم  چ

 بـــدو گفـــت رســـتم کـــه ای پهلـــوان

 خرامــــی نیرزیــــد مهمــــان تـــــو

 

 

ـــام گـــهآنهـــم   دارپـــذیره شـــدش ن

ــین ــو آی ــوان ت ــرّم ج ــام و ف ــو ش  و ت

 چنـــین بـــود تـــا بـــود پیمـــان تـــو؟
 (340 /5: 1386 )فردوسی،                   

سراپردۀ  به داخل ر خابا انتقال صحنه از  کهاینتا  گیرددرمیگو میان دو پهلوان وگفت   

ته ا کنش چیدمان صـحنه از جانـب اسـفندیار شکســگو بوتـنواختی گف ـی ،ارـاسفندی

 د:شومی
 به دسـت چپ خویش برجای کرد

 
 

 ز رستم همی مجلس آرای کرد
 (343 /5: 1386 )فردوسی،                  

تقویـت  خلـق تصـویر بـرای» وانـعنـهــب ویسیـنـامهـنمـفیلاین شگردی است که در    

 .(47: 1388)بلکر،  شوداز آن یاد می« گووگفت

وگو بـه گفـت» کـهتا جـایی  چنان ادامه داردمگو و کنش هودر این نما آمیختگی گفت   

کمـ  کـرده زنـدگی و انـرژی ن آدهد و از کنشی که به سـاخت کنش داستان شکل می

گـر خصیت رستم جلـوهشگو و کنش در وراهی گفتاو  هم .(115: 1391نـو،یر)تی «گیردمی

وی راز « یبویـا ترنجـ» گـرفتنشود. بدین ترتیب که رستم در پایان نما بـا بـه دسـت می

کـنش  وگو وکاری متقابل گفتگو با اسفندیار تصویری درخشان از هموخشم و ادامة گفت

 کند.را در صحنه ارائه می

ــــران کرســــی زرتشــــت  بیامــــد ب

ــفندیار ــتم اس ــا رس ــت ب ــین گف  چن
 

ــه دســت  ــا ترنجــی ب ــر از خشــم بوی  پ

 داردل مهتــــر نــــامکــــه ای نیــــ 
 (344 /5 :1386 )فردوسی،                 
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 گيرینتيجه

 آید:حاضر به دست می چه گفته شد نتایجی بدین شرح از مقالةبر اساس آن   

رقـرار ب ی مهمها پیوندهایمهم علوم انسانی و هنر در بسیاری از زیرشاخه دو شاخة

ز ااند که به سود هر دو بوده اسـت. ادبیـات و سـینما نیـز بـر اسـاس برخـی کرده

 دیگر تأثیر بگذراند.متقابل بر ی  تصوربهتوانند ها میویژگی

نای محتوایی و تواند بر غحماسی( می ویژهبه) ادبیگیری از متون سینما با بهره   

 ای از بخـش مهـمِکردی ممکن اسـت جلـوهفرهنگی خود بیفزاید و با چنین روی

 تمدن بشریت باشد که در ادبیات ملل نهفته است.

سـرگرم سـازی  غیرازبـهتوانـد قا  سینما مـیادبیات حماسی با گام نهادن در    

ز ا تـرگسـترده یبـا بخشـ پـردازی اسـت،تـرین هـدف داسـتانمخاطب که اصلی

 مکتو  از ادبیات محرومند. مخاطبان در ارتباط باشد که شاید به شیوۀ

ثـار برای بهره بردن از متـون ادبـی داسـتانی در قـا  سـینما بـا دو دسـته از آ   

س از و آثـاری کـه پـ پیش از اختراع سینما به نگارش درآمده مواجهیم. آثاری که

د . در آثاری که پـیش از اختـراع سـینما بـه وجـواست اختراع سینما نوشته شده

تردیــد هــیچ نشــانی از توجــه بــه دوربــین وجــود نــدارد و هرچــه از انــد بیآمــده

نبــوغ ذاتـی و دانــش  دهنـدۀهـا وجــود دارد نشـانتصویرسـازی در ایـن داســتان

 فردی افرادی چون فردوسی است. نویسیداستان

تانی را ترین ویژگی است که اثـر داسـترین و مهمابتدایی تصویرپردازیتصویر و    

اسـت  ای دیـداریسینما رسانه ؛ زیراکنداز حوزۀ ادبیات به قا  سینما نزدی  می

 داسـتانی کـه روازایـنترین ویژگی وجـودی آن اسـت. که تصویر متحرك بنیادی

ا وانـایی رنویس این تنامهتصاویر در آن از پویایی و حرکت برخوردار باشند به فیلم

 ای مناسـب بـرای برداشـت دوربـین را بـه نگـارشنامـهدهد که بر اساس فیلممی

 درآورد.

دازی، نامه به عناصری چون نورپرترین عوامل ساخت تصویر در نگارش فیلممهم   

ها و در نهایت چینش صحنه بسـتگی دارد. ساخت ابزار صحنه و پوشش شخصیت

ساخت فیلم  دار به عواملهای جانی  متن ادبی باید بتواند از راه توصیف روازاین

 در جهت انتقال فضای مورد نظر نویسنده یاری برساند.
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صـیفات اخص داستان رستم و اسفندیار بـه دلیـل تو طوربهفردوسی و  شاهنامة   

راهـی بـا های حماسه سروده شده است توانـایی هـمفردوسی که بر مبنای ویژگی

سـت از نامة سـینمایی ممکـن ابرای تبدیل به فیلم شاهنامهرسانة سینما را دارد. 

 پردازی مورد بررسی قرار بگیرد.و شخصیت پردازیصحنهمنظر تصویر، 
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