
 

 کارکرد سینماییِ رنگ در شاهنامه
 

 سیدمحسن هاشمیدکتر 
 دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر عضو هیأت علمی -استادیار

 مصطفی حسینی گلکار
 موسسه فرهنگی هنريت علمی أعضو هی -پژوهی دانشگاه تهران دکتراي تخصصی آینده

 چکیده
تأثیر قرار داده شناختی انسان معاصر را به شدت تحتشناختی و زیباییهنرهاي جدید، از جمله سینما، نوع نگاه معرفت

هاي حکیم طوس را در است. اگر شاهنامه فردوسی را از منظر دانش/ هنر/ تکنیک سینما بازخوانی کنیم، هوشمندي
اینجاست که این  سؤالبینیم. خوانیم (از جمله رنگ و تصویر) میابزارهاي ارتباط در سینما میاستفاده از آنچه امروزه 

یا از هنر فردوسی در پیش چشم آوردن مفاهیم مندرج  ،پذیري ناشی از آشنایی مخاطبِ امروز با رسانۀ سینماسترؤیت
پذیري را وجه مشترك سینما و شاهنامه اگر رؤیتبینیم؛ گونه که در پژوهش حاضر میآن گیرد؟ت میأدر اثرش نش
بندي وقوف ترکیب دریابیم که فردوسی بر قواعد منطقیِ رنگ، نور، حرکت و اساسِ ابیات شاعر توانیم برقراردهیم، می

کارگیري الف) به توان چنین ذکر کرد:رنگ را فهرست وار می ههاي سینمایی شاهنامه در حوزکامل داشته است. قابلیت
ب) توجه به مقولۀ رؤیت رنگ در ارتباط با سه رکن  .درخشش از طریق جایگزینی ام براي تداعی فام، تن، شدت واجس

ها به د) تبدیل رنگ. هاي رنگی براي ایجاد کیفیات متفاوت بصريج) توجه به زمینه (نور، شیء و چشم) .اساسی آن
ه) استفادة دراماتیک از رنگ براي بیان حاالت و . بیانی رمزگان و کدهاي معنایی و استفاده از آنها به عنوان عنصري

کند فردوسی از سه مورد اول براي نزدیک کردن مخاطب به دنیاي مطلق تصاویر استفاده می. هاعواطف و اتمسفر صحنه
رنگ را  است، سپس با استفاده از دو مورد آخر، رؤیت و عینیدهد که باورپذیر، قابلو خواننده را در فضایی قرار می

 بخشد.اي نمایشی میجلوه
 شاهنامه، رنگ، سینماواژگان کلیدي: 

 

 مقدمه و بیان مسئله -1
وجه محاکات در فن و منطق شعر همواره مطمح نظر شاعران و منتقدان و مفسران ایشان بوده و این مهم امروزه تجلیات 

   بیشتري یافته است.  
است. سازماندهی و  هاي شاهنامهتولید عاطفه و القاي اندیشه از طریق تصاویرِ شعري، یکی از مهمترین ویژگی    

است، از مبانی و اصولی تبعیت دارد که  برده کردنِ مفاهیم از آنها بهرهعملکرد عناصر معناداري که فردوسی براي مادي
 هنر سینما نیز وامدار آنهاست. 
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اي ه هاي معاصر را تجربه کرده و از تصاویرِ ماندگار و ارزشمند مکتبِ هرات یا نقاشیخوانندة امروزي که رسانه     

هاي سینمایی در پیش چشم مجسم هاي شاهنامه را همچون روایتاي فاصله گرفته است، ناخودآگاه داستانقهوه خانه
 کند.می

گیري از که سینما نیز با بهرهته تا اثر ادبی خود را رؤیت پذیر سازد. چنانهاي بصري بهره جسفردوسی از تمام بضاعت
 ها، سعی در مادي کردن مفاهیم دارد.همین روش

شاهنامه پژوهان در بررسی ها و متون و تفاسیر در معرفی اندیشه حکیم طوس و در بیان روش ها و رویکردهاي او و 
د متعدد به بیان مصادیقی از محاکات هنري و جلوه هاي بصري شاهنامه توانائی هاي نهفته در اثرش اگرچه در موار

اما تا آنجا که نگارندگان مقاله حاضر احصاء  )1390پور،  یو قربان یصادق - 1392 ،یاحقی - 1393 ،ی(ن.ك: قائمپرداخته اند 
 داشتند؛ هیچ گونه بحث تطبیقی درخصوص رنگ در شاهنامه و سینما نشده است.

است که این رؤیت پذیري ناشی از آشنایی مخاطبِ امروز با رسانۀ سینماست یا از هنر فردوسی در پیش سؤال  اینج 
 چشم آوردن مفاهیم مندرج در اثرش نشات می گیرد؟ 

  ؟داشته است آشنائیترکیب بندي  قواعد منطقیِ رنگ، نور، حرکت و با آیا فردوسی
 دارد؟ حوزه ي رنگهاي سینمایی در  قابلیت حکیم طوس چه شاهنامه

 ؟کندبراي نزدیک کردن مخاطب به دنیاي مطلق تصاویر استفاده می فردوسی از چه ابزاري
 ویژگی هاي فضائی که فردوسی خواننده را در آن قرار می دهد چیست؟

رنگی شاهنامه  –پژوهش حاضر تالشی است در راستاي پاسخ به پرسش هاي مذکور با بررسی ویژگی هاي بصري 
از طریق پدیدارشناسی ابیات حکیم طوس و مقایسه تطبیقی عناصر نهفته در آن ها با مولفه هاي رنگ در دانش  فردوسی

 و هنر معاصر.
 

 مولفه هاي رنگ در دانش و هنر معاصر -2
هاي مختلف را داشته و توسط هاي نور از سطوحی هستند که قابلیت جذب و انعکاسِ طیفها در حقیقت بازتابرنگ 

شود. یعنی توان گفت که رنگ زیر مجموعۀ نور تلقی میهاي مخروطیِ چشم آدمی قابل ادراکند. از این منظر میسلول
(نور سفید نباشد) کمیت و کیفیت رنگ دستخوشِ تغییر  چه در نورِ تابیده شده بر اشیاء طیف رنگی کامل نباشدچنان

بشر، حائز  چشمِ  بینایی  نظام  هاي  از قابلیت  و یکی واقعی  دنیاي  ناپذیر از عناصر جدایی یکی  عنوان  به  شود. رنگ می
از ظهور رنگ) با  دارد. مخاطبان، سینما را (پیش کاربرد فراوان   و نمایشی تجسمی   در هنرهاي  اهمیت  . این است اهمیت
نیز  وجود رنگ  عدم  به حدي بود که حتی  هنر نمایانۀ این واقع جذابیت  و سفید پذیرفته بودند.  و سیاه   رنگ بی شکل همان

 بود.  رنگ  بی دنیاي  جمعیِ  ها، تجربۀ دستهسال سازد. سینما در آن  بود آنرا مخدوش  نتوانسته



 ۲۱۸۳/ در شاهنامهکارکرد سینماییِ رنگ 
 

 ها، بر جذابیت صحنه  برخی آمیزيِ  رنگ  از طریق  خالق  کنندگان و تهیه از کارگردانان  برخی  آغازین هاي سال  در همان      
 دنیاي  کامل تسخیر درآوردن  به بشر براي  از هر چیز نمایانگر تمایلِ تاریخیِ  آمیزي بیشاند. این رنگ افزوده  اثرشان  بصري 
 .  است  بوده پیرامونش  

را  مرکب یا آب  ، مداد، ذغال فلزي با قلم  طراحی  که  یافت  توان می  رنگ بی  هایی  گونه تجسمی  هنرهاي در حوزة      
  آید از هنرهاي می  میان  به  سخن  از نقاشی  که  شوند. اما آنگاه می  شناخته  واجد ارزش هنرهایی واال،   عنوان و به  شده لشام

باشد تا بتواند به دنیاي   کرده طی  درستی  باید آنرا به  هنرمند نقاش  شود که یاد می  و پلکانی  واسطه  عنوان فوق الذکر به
سینما نیز تجربیات و نظریات  شود. در حوزة تر از طراحی به عنوان مقدمۀ نقاشی یاد میزبان ساده رنگ قدم گذارد. به

ها (به عنوان ترجمۀ هاي خاکستري فیلمکه تجربۀ تفکیک تنالیته یافت 1930از دهۀ   پیش  هايدر سال  توان را می مشابهی  
 رفتند. به شمار می  یرنگ سینماي  براي  پرشی سکوي  شدند و  رنگ) قلمداد

منظر بود   خود بازنگري کند.  از این را وانهاد تا در رسالت   نمایی واقع نوزدهم  در سدة   عکاسی  از پیدایش پس  نقاشی     
جدید   مکاتبقرار گرفت. با ایجاد  مورد استفاده  و معنا  به عنوانِ فرم   بلکه واقعیت،   به  وابسته  عنصري  عنوان به رنگ نه   که

عنوان  را به  و رنگ  را کنار نهد  شکل  ، نقاش توانست و نهایتاً آبستره ، تاشیسم  ، فوویسم امپرسیونیسم  همچون  نقاشی
 که ( استودیویی تولید  هاي و نظام  کنندگان نظر از تهیه صرف است.   را پیموده  مسیري  موضوع برگزیند. سینما نیز چنین

هوشمند با تردید و وسواس،   کارگردانان  دانستند) می  از رنگ  استفاده  براي  و کافی  الزم  را شرط  اطبمخ  براي  جذابیت 
با   اندك اندك بود که سینما  1960و  1950هاي نهاد. از دهه عرصه  پا به  رنگی  تلویزیون  رفتند، تا اینکه  رنگ  سراغ  به 

  فیلمسازان آرام  قرار داد. آرام مورد توجه   بیشتري  را با دقت  رنگ  ، چرایی تلویزیون بهخود   اي رسانه نقش  واگذاريِ 
-به  دیگر عناصر تصویري)  همپاي معناداري ( را تا حد عنصر بصري   بودند، رنگ  سینما اندیشیده ماهیت   به  که  شعورمندي

که  گردید. تا جایی متجلی  شد در تصاویر آنان می  نامیده  شکل  ر آنچهب  رنگ برتري   از موارد، حتی  کار گرفتند و در بسیاري
کار  به  رنگی  یا فیدهاي  سینمایی  پذیر در کاربرد اغراق آمیزي از  فیلترهاي توجیه  حضور جسمیتی  ، بدون امروزه رنگ

 ). انتزاعی یِ عنصر در نقاش  با کاربرد این  پایاپاي شود (شاید در تشابهی تاریخی و می  گرفته
 
 رنگ در سینما -2-2

 توان به شکل زیر دسته بندي کرد: کاربردهاي اساسی رنگ در سینماي امروز جهان را می
.  است سرخ   آتش و سبز  ، چمن آبی  آسمان  که . چنان ست ها  رنگ  گرایانۀ کاربرد واقع  شکل،   ترین و نازل  ترین ساده  -1
ها ندارد لذا مخاطب نیز هیچ رمزي رنگ  از نمایش  قصد و غرضی و چون سینماگر هیچ   است  مورد استفاده، رنگی  فیلم 

 یابد. ها نمیرا در رؤیت رنگ

 یا ابزار و وسایل اتومبیل  ،  هنرپیشه براي لباس  خاص  انتخابِ رنگی   . مثل است از رنگ  استفادة نمادین  دوم  شکل -2
دهند. با معنا می خاص  باشد. نمادها عموماً در جغرافیا یا تاریخی  خاص  یا موقعیتی  شخصیت  تواند مبین می  که  صحنه 

روز  و تعداد آنها   یابد اما تنوع می  نمادها وسعت  جغرافیایی حوزة  سینما، اگرچه رسانۀ   جغرافیاي فرهنگی توسط  گسترش
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  (براساس سرخ   رنگ  کهگردد. چنان تر می  تر و حسابگرانه شده گزینش  ها کارگیري رنگشود و به روز محدودتر می  به

داشت که بر این   اذعان باید   تأثر و تأسف سوگ باشد. با نهایت  تواند سمبل دیگر نمی بشري)  از جامعۀ   کثیري  جمع توافقِ 
  داشته باشد.  قدرتمندتر اي رسانه  خواهد ماند که باقی  فرهنگ و تمدنی  هاي اساس، فقط نماد و سمبل

ها، با  رنگ از واقعیت   جدا شدن  براي  سینماگرانی که . چنان است  فرار از واقعیتدر سینما   کاربرد رنگ  سوم  شکل -3
  رنگی هاي خود را از واقعیت که مخاطبِ  دارند  آن بر  ، سعی یا حتی انیمیشن البراتواري   هاي از نور و فیلتر، تکنیک  استفاده

  دهند. سوق خیالی   دنیايِ سمت  را به  سازند و ويدور 
  یک  و سفید)، در خالل  سیاه  از فیلم  (یعنی استفاده  رنگ  کارگیري به  در عدم  توان را می کاربرد  این ساده و معمولی  نمونۀ 

 ) دید.  بک فالش هاي صحنه مثالً براي ( رنگی  فیلم 
 یا اغراق شده  عجیب  دنیایی  را به  مخاطب  که نحوي به  ست ها  رنگی ها و بی از رنگ  دهش  اغراق استفادة ،  چهارم شکل -4
عالم  را از  فیلم درون  ، عالم رنگ  کارگیري به در  روي  و زیاده غلو کردن   سینماگر از طریق شکل،   گردد. در این  رهنمون 
 جستجو کرد.  "یابندمی رؤیاهایی که واقعیت  "  در فیلم  توان را می شکل  این  خوب نمونۀ   که سازد. چنان مجزا می  واقعی 

آیا   که  و ببینیم  قرار دهیم  را مورد توجه  رنگ  کارگیريکه شیوة فردوسی در به است آن  وقت با توجه به مقدمات فوق،       
 از یک  در شاهنامه رنگ   کارگیرياید؟ و آیا بهها معطوف نم رنگ  به  خود را  مخاطب  کلمات چشم  تواند از طریق می او 

 کند؟ می واحد سینمایی پیروي   الگوي 
 

 رنگ در شاهنامه -3

، الجورد  ، پیروزه ، قیر، قار، بسد، مرجان ، یاقوت ، آبنوس ، سندروس شنگرف  چون ها از اجسامی رنگ  بیان  براي  فردوسی  
  و سرخ  ، زرد، بنفش سیاه  چون  هایی اشیاء و رنگ  مدد این  به  از تصاویر شاهنامه  کند و برخی می  آنها استفاده و امثال 

رستگار فسایی، ن.ك: (کنند.  می  اشیاء را اشغال نام  ، جاي موصوف  جانشین  همانند صفتی  ها گاهی شوند. رنگ می  ساخته
 )30ص  : 1353

و   رؤیت  قابل  اجسام عمدتاً از مواد طبیعی،   است  کرده  ارائه  تصاویرش  آمیزي رنگ  براي  فردوسی  که  هایی رنگ     
شیء   ماهیت  است  مخاطب منتقل شود. بدیهی  ذهن  شیء، رنگ مورد نظر به  نام  اند، تا از طریق گردیده  اخذ  شده  شناخته

  حماسی شعرِ طریق،   نسته است از اینفردوسی توا ماند. اما  می  آن باقی  و تنها رنگ  گردیده  مضمحل  تشبیهات  در این 
ها،  ها، تن فام  تمایز و تفاوت  و همچنین  کند  نزدیک  طبیعت  خود را (همچون سایر قصیده پردازان معاصرش) به

اشیاء   از طریق  که ( شاهنامه گوناگون در قرمزهاي  تنوع   می توان به مثال  آنها را منتقل سازد. براي ها و درخشش رنگ شدت
 : اشاره کرداند)  ایجاد شده متفاوت

 ....  و  ، یاقوت ، نار، عناب شنبلید، لعل  ، گل ، مرجان ، شنگرف ، خون عقیق

از طریق   رنگی  از تمایزات  بسیاري  امروزه  نماید که بدانیماشیاء وقتی شگفت انگیزتر می  این  کار گرفتنبه  زیبایی     
، آبیِ  ، سبزِ یشمی ، قرمزِ وینستونی نفتی مثلِ آبیِ  شود. می  انجام  روزمره  ، در محاورات تو تشبیها  توضیحات همین  
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،  ، نارنجی : صورتی اشیاء را بر خود دارند مثل  ها عناوین از رنگ اصوالً بسیاري  و....! دیگر آنکه  ، زرد لیمویی  آسمانی 
 ! ...اي و. ، قهوه ، زرشکی ، ارغوانی ، مشکی خاکستري

 مطلق  دنیاي  به  رنگ)  جاي  اشیاء، (به  کارگیري  به  را توسط  آزاد مخاطب تخیلِ   توان نتیجه گرفت که فردوسیپس می
  سازد. بدیهی  سهیم شده   تصاویرِ تشریح  تا او را در خلق گرفته است،   بهره  مخاطب  و از تجربۀ بصري  تصاویر پیوند داده 

سازد،  متبادر می  ذهن  را به  رنگ  و دیگري  شکل  یکی  که از این چیدمان تصویري و کالژ بصريِ اشیاء   استفادهبا   که  است
گردد و او  می  مخاطب ذهنِ  حرکت  موجبِ  تباینِ رنگ و تصویر   خواهد شد. این تر و زیباتر خلق تر، جامع غنی تصویري 

: 1382فردوسی، (:  است  آمده  هاماوران با شاه   کاووس  رزم  در داستان  که انسازد. چنرا از لذتی دوگانه بهره مند می
 )12ب223ص

 بر الژورد  سراسر ز گرد           ببارید شنگرف  تاري  گشت  جهان

   کارد همی  الله  اندرون  سنگ  به      بارد همی            هوا ژاله  تو گفتی
  19ب12صهمان: (:  خوانیم می  کیومرث و یا در سوگ سیامک فرزند( 

   بادرنگ   دو رخ  ابر خونین دو چشم  رنگ              ها کرده پیروزه  جامه  همه
 گیرد.  صورت می آمیزي  و رنگ خورد پیوند می  با بادرنگ  و نیز گونه  با ابر سرخ  تصویر چشم  که 

 نور از اشیاء،  وانعکاسات آدمی  و با ساز و کار چشم  است   طبیعی  از عناصرِ دنیاي  یکی  شد، رنگ  هاشار  همانطور که     
 عنوان  به  اندرکارند. فردوسی  دست  سالم  و چشم نور، شیء  عاملِ   سه  رنگ  رؤیت  براي  دارد. یعنی  مستقیم اي   رابطه

و از عناصر جهان  دارد  نمایی  و واقع  گرایی ، طبیعت سازي  منظره  به  نسبت  اي ویژه و توجه   عنایت خراسانی،   شاعر سبک 
  گیرد، از آن کار نمی را به  تعمداً رنگ  اي چه در صحنهچنان و خارج براي رؤیت پذیر کردن مفاهیم بهره برده است

 )10ب221صهمان: (:  کنیم دقت ل ذی ابیات  به   مثال  . براي است  غایب  رنگ رؤیت   از شروط  یکی  که  روست

  رنگ...  تر شد به  دگرگونه زمانه               جنگ بیاراست  شه بربرستان 
  گشت  اندیشه پر خور از گرد اسپان            گشت  بیشه  چون  از نیزه  هوا گفتی

 را ندید  و عنان  دست  از خاك  شد ناپدید                 کس  پیل ز گرد سپه 

  موج  برخیزد از آب  که سان بر آن فوج               فوج  اندر آمد همی  زخم  به
 از حرکت  ِ گرد و غبارِ ناشی کند و بعد با استدالل می  اشاره  دگرگونگیِ فضا  ابتدا به  فوق صحنۀ   در توصیف  فردوسی

 به  توصیف  در این  شاعر سازد. هوشمندي  می تدل را مس  رؤیت  ها، که عامل غیبت نور هستند عدم نیزه  و پرتاب  اسبان 
و   کشت  شاخص  عنوان  به ( خون   رنگ  که نبرد شاهنامه،   هاي  صحنه  تمام  خالف بر گردد. می نیز باز  و موج  کاربرد آب 

- کرده  فاقد رنگ، اکتفا   فرمِ  ، به سرخ  رنگ  سازي و پنهان  فوق  صحنه فردوسی با استدالل  در این است،   کشتار) متجلی
 ناپذیرِ صحنه است.   از عناصر تفکیک  یکی  خون رنگ   استثنا)، همواره  این از (غیر در نبردهاي دیگر  آنکه  . حال است 

 )13ب501صهمان: (:  خوانیم می  کشانی  کاموس  براي مثال در داستان

   آوردگاه  گشته  خون  شاه             چو دریاي دلیران   بدیدند از آن پس
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 )24ب568صهمان: (:  چین  خاقان  و یا در داستان 

  سرنگون  بی سر و دیگري  یکی خون       شد جوي و خسته   کشته  بس  ز
 )22ب768صهمان: (:  کیخسرو و افراسیاب  بزرگ  و یا در جنگ 

  آوردگاه  گشت خون دریاي  که سپاه              ز توران بکشتند چندان 
پس جاري بودن خون در شکل دریا یا جوي به عنوان ِ فرمی تکرار شونده (موتیف) در شاهنامه پذیرفته شده است، اما 

 عنوان به  بعضاً در شاهنامه  کند. رنگدر جنگ با پادشاه بربرستان جایگزینی فرم و رنگ از منطقی تصویري پیروي می
با ترکیب و   جوید و آگاهانه می  بهره  رنگ  قابلیت  از این  . فردوسی است  بصري  جذابیت  ، خالق شناختی  زیبایی عاملی  

بر   خون  سرخی  که  دانیم می      کند.  تر می غنی  بصري لحاظ   بخشد و اثر خود را بهها آنها را شدت می رنگ سازي ِ زمینه
شود و هیجانی تأثیرگذار می  شود بشدت  سفید نهاده بر  رنگ   همین  چهنیست اما چنان  رویت  قابل ، چندان  موي  سیاهی

 صحنه  . این کنیم توجه زندگی او   در انتهاي سپیدش   و موي  خون افراسیاب بر ریش شدن زند. به جاريبدیل را رقم می بی 
 )6ب827صان: هم(سازد:  متأثر می  افراسیاب   به  نسبت اش  کینه  را علیرغم خواننده  که  تأثیرگذار است  چنان 

  تنش  اندر افگند نازك  خاك  به              بزد گردنش  شمشیر هندي  به
 ناامید  از جهان  گشت سپید        برادرش  و موي  شد ریش  لعل  ز خون

نوذر از   پادشاهی  و در داستان  برگشت  قبل حدود بیست هزار بیت   به  توان می  صحنه  در تناظر با این  که  اینجاست  جالب 
  پیر عازم  پهلوانی  عنوان  کرد. قباد به  را استنباط  انگیز و ناامیدکننده نفرت  تصویر رنگی  ، این قباد و قارن  هاي گفته  خالل
 )12ب151صهمان: (گوید:  می  را ندارند. قارن  در برابر بارمان  رزم  جرأت  جوانان  ، چرا که است  میدان

 برگشاد... زبان   دلیران  قباد              میان از   گشت  آزرده  قارن  دل

 ناامید  همه  دلیران  سپید          شوند این مویی  گر شود لعل خون  به

رنگ  درخشندگی   اوج  مبین ، که  یافت  در کلمۀ لعل  توان رنگها را می  جاي اشیاء به  جایگزینی  براي  فردوسی  و مهارت 
ما هیچگاه رزم  که   و سپید است سرخ  دو رنگ   همجوار خوفناکی  بندد و شاید از همین  می  بر سفید نقش که  ت اس سرخ  

 ! بینیم نمی  سپیدموي توجهی از زال  قابل 
  رخ  سیاوش  ، در داستان بصري  جذابیت عنوان عاملِ  به  از رنگ  فردوسی خردمندانۀ  دیگر از موارد استفادة  یکی     
 او را   بیند که می  آشفته  خوابی  افراسیاب هستند.   ضمنی  کنند و واجد معناي  می  عمل  و محتوا کامالً منطبق  فرم  نماید که می
 )24ب313صهمان: (کند:  می ترغیب   با ایرانیان  صلح تدارك  به

  خواب  به هرگز کسی این نبیند   که افراسیاب            پرمایه  گفت  چنین
  پر ز گرد آسمان  پر عقاب جهان   خواب          به پر از مار دیدم   بیابان
 بود ننمود چهر سپهر        بدو تا جهان   گفتی  که  شخّی  خشک  زمین

  ز کندآوران سپاهی گردش به        بر کران زده   سراپردة  من
 مرا سرنگونسار کرد  درفش  پر ز گرد       باد برخاستی  یکی



 ۲۱۸۷/ در شاهنامهکارکرد سینماییِ رنگ 
 

  نگون  گشتی  و خیمه  سراپرده     خون    جوي  ز هر سو یکی  برفتی
 خوار افگنده   و تن  سران بریده   از هزار       فزون  لشکر من  وز آن

  تیر و کمان  و چه  دست  به  نیزه  چه          چو باد دمان  ز ایران سپاهی
 در کنار  سري  سواريهر  آن  وز  بار       سر آورده   هاشان نیزه  همه

 صد هزار  وران و نیزه  پوش سیه  سوار          تاختندي  من  بر تخت

از   ایرانیان  خواهی کین از داستان  سیزده هزار بیت  مبینِ  و سرخ، هم   سیاه  یعنی  صحنه  غالب این  دو رنگ  به  اشارة فردوسی
 با اشاره  . فردوسی سیاوش چون  بدیلی شاهزادة بی  براي  ایرانیان  دراز مدت دارد به سوگواري   اشاره  و هم است   تورانیان

با   تر سازد. فردوسیبر زمین را خوفناك  خون رنگ گیرد تا جلوة  ها را از تصویر میحضورِ رنگ  امکان  زمین  خشکی  به 
پرزگرد، آسمان پر عقاب،  ، جهان شخ نظیر خشک  کند و با ذکر کلماتی را تشدید می  سرخ  تصویر رنگ زمینۀ  کردن  رنگ کم

 درفش گذارد.  می  نمایش  به  ِ افراسیاب کابوس پردازيِ   خود را در صحنه  مهارت ایران،   سپاهیان  پوشی باد و سیه  برخاستن
 ایران  سپاه  هاي  جامه  یتا با سیاه  کندنمی  اشاره  آن  رنگ  در اینجا به  رنگ است اما فردوسی نیز سیاه  افراسیاب  سرنگون

 نگردد.   معنایی  تداخل  موجب  رنگی  تشابه  نکند و یا  تداخل 

تصاویر عمدتاً در  آمیزيِ  رنگ  نوع  باشد. این  داشته  بصري  درآید و مطلقاً کاربرد جذابیت  زمینه  صورت تواند به می  رنگ
 کند و طبعاً فردوسی می تصویر را طلب طوالنی   باز خوانش  نمايِ ذاتیِ  خصوصیت  افتد، چرا که می  باز اتفاق  نماهاي

 نماید چرا که  ها استفاده رنگ  نمایش  براي و فیروزه،  ، زبرجد، یاقوت  ، عقیق بیجاده  (یا مایل نیست) از کلمات تواند نمی 
و   رنگ  از مطلق  ارند. لذا فردوسیند مناسبت  بزرگ  فضاي  آمیزي رنگ هستند و براي  ها عمدتاً ریز و کوچک سنگ  این 

  )3ب522صهمان: (:  خوانیم می کشانی  کاموس   کند. در داستان می  استفاده  ، زرد و بنفش : سرخ کلمات

 و زرد و بنفش  سرخ  چو بازار چین         درفش  پرنیانی  هوا شد ز بس

و  نگارگري  زادگاه  در حکمِ   چین طرف دیگر به است؛ از   مختلف  هاي کنندة ملیت ها تداعی رنگ  گوناگونی  که 
 .  است  شده نقاشان اشاره  تجمع محل

 است:  یا در نبرد کیخسرو و افراسیاب چنین آمده

 )19ب841بود (ص پر خیمه  تا کوه  کوه   و کبود               زمین  و بنفش  سپید و سیاه
 و یا در داستان فرود سیاوش:

  )22ب439(صدرفش   کاویانی ز تابیدن و کبود و بنفش         و زرد   هوا سرخ

 افراد جز از طریق  باز تشخیص  در نماي  که  است  کرد آن  استنباط  آمیزي رنگ  نوع  ز اینا  توان می  که نکتۀ دیگري     
و   تنوع  یا دو بیت  با یک مختلف  کثرت سپاهیانِ  ایجاز در نمایش  رعایت  براي  و فردوسی  ها میسر نیست ها و رنگ پرچم 

 .  است  گذارده نمایش   لشکرها را به  گوناگونی
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 معنادار هستند. برخی خاص،  حیطۀ   در یک  و جغرافیایی  تاریخی لحاظ   ها عموماً بهذکر شد، نمادها و نشانه  که چنان     

  روایت  یک  واحد منفرد در درون  ها؛ و یک اهد بود، از رمزگانخو  یا تار و پودي  ، ترکیب روایت":  معتقدند که  از منتقدین 
 ) 455 ص :1381(هیوارد، "دار شود. ) معنی ، نمادین ، معنایی ، ارجاعی هرمنوتیک یا چند کد (نشانگاِن  یک   تواند برحسب می

بر تولید روایت  شده   شناخته  از پیش  فرهنگی  اطالعات  در آن  داند که می  را رمزگانی  فرهنگی  رمزگان بارت   روالن     
 ردپاي  توان می  شاهنامه  ابیات  . از خالل است  قرار داده  ویژه  منظر نیز مورد توجه  را از این  رنگ  گذارد. فردوسی تأثیر می 
 آبی  دیگر طیف هاي  و گونه  الژوردي  رنگ  به  توان می نمونه   کرد. براي  دنبال  یا رمزگانی  نمادین  اي جنبه  عنوان به را   رنگ 
همان: (:  خوانیم می در سوگ سیامک  که کرد. چنان اشاره سوگواري   براي مشکی،   و یا حتی  اي کبود، فیروزه همچون 

  )19ب12ص

 بادرنگ  و رخ  ابر خونین  دو چشم رنگ               پیروزه  ها کرده جامه  همه

 :  ایرج  و یا در سوگ 

  اندرون تیمار و گرم  به  پر ز خون        نشسته   و دل  پر آب دیده   همه
 )5ب65(ص  شاه  در سوگ اندوه  به  نشسته  کبود و سیاه                  کرده جامه  همه

 :  سیاوش یا در سوگ  

 پر از یاد کرد... از سیاوش   زرد         زبان  و رخساره  پرخون  دیده  همه

 )7ب381(ص  کاله جاي  بر سر به خاك   همه کبود و سیاه                کرده جامه  همه
و آرم   نشان  شکل  و دیگري  آنهاست  پرچم  رنگ گیرد، اولی  در نظر می  نمادین دو خصیصۀ   قهرمانانش  براي فردوسی     

  نمایان  تجسمی  هنرهاي هنرمند حوزة   یک  عنوان  را به  فردوسی  توانمندي و نشان،   رنگ  با این  . بازي است  ایشان
چادرها،  یکایک سهراب)،   درخواست  هجیر (بنا به  که  است  سهراب  ها در داستان ها و نشان رنگ  کاربرد این  سازد. اوج می

نما و   باز بودن دلیل   نیز به  صحنه  در این  دهد. فردوسی می و بسط   شرح  آن  صاحبان  ها را با ذکر موقعیت ها و نشان پرچم
 جوید:  می بهره  آن مطلق شکل به  دید، از رنگ   میدان  گستردگی 

  پلنگ  هاي خیمه بدو اندرون    رنگ          سراپردة هفت  بگو کان
  نیل برسان  مهد پیروزه   یکی   پیل      صد ژنده  بسته  اندرون  پیش  به

  بنفش غالفش   زرین ماه   سرش    برز خورشید پیکر درفش        یکی
 )2ب266(ص چیست   ورا نام ایران  ز گردان            کیست جاي  اندرون  سپاه  قلب  به

 سازد:  می  طرحمرا  دیگري  سؤال  کند، سهراب  می معرفی  ایران  او را پادشاه  هجیر که  از پاسخ پس 

  و بنه  بسیار و پیل  سواران     بر میمنه          بدو گفت  پس وز آن
  اندر ز هر سو سپاه  گردش رده          سیاه  برکشیده  اي سراپرده

  پیش  و باالش پیالن   پشت  پس بیش          ز اندازه  خیمه  گرد اندرش  به
  )7ب266کفش (ص زرینه در بر سواران   به                پیکر درفش او پیل  پیش  زده
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 کند: می  مسئله  مجدداً طرح کند و سهراب  می نوذر معرفی  هجیر او را طوس  در پاسخ  که 

  پاي  اندر به گردش بسی  سواران     سراي        پرده  سرخ کان دگر گفت
 گهر در میانش  یکی  درفشان    زر            به  شیر پیکر درفشی  یکی

 )11ب266(ص  جهانگیر گودرز کشوادگان                فرّ آزادگان کان  گفت چنین
 بینیم:  طوس را در معرفی رستم می حکیم  هنرنمایی اما 

 ... پاي  به پیشش  گشن  لشکري یکی                سراي  سبز پرده بپرسید کان 

 )20ب266(ص  سرست شیرزرین  بر نیزه   بر آن             بدید اژدها پیکرست  درفشی
 .  است  سهراب  ، زمینه سازِ تراژدي پنهانکاري  زند و این او سرباز می  هجیر از معرفی  البته  که 

 گردد:  آشکار می  بنفشش  با پرچم  ورود رستم کشانی  کاموس  دیگر در داستان یا در جاي

  )6ب529بنفش(ص کرد گیتی  گون تیره  شب درفش                اژدهافش  پدید آمد آن
ها را از  شخصیت  آنکه حاالت درونی و تأثرات کند. نخست می  استفاده  نیز از رنگ   پردازي در چهره فردوسی همچنین     

 کند.  می  توصیف را با رنگ   چهره  ظاهري  یا خصوصیات  زیبایی  گذارد و دیگر آنکه می  نمایش  به این طریق 
 کرد:   اشاره  ذیل  ابیات  به  توان می طفی) (بیان حاالت عا در مورد اول

 )12ب1208(ص  برفروخت  رخش  کردار آتش  به           بر برادر بسوخت و دل   ورا جان
 :  از آن  ناشی  پریدگی و رنگ  و ترس  یا در مورد نگرانی

 )23ب1385(ص زریر همچون  تاجور گشت   برخواند مرد دبیر             رخ  نامه  آن چون 
 )17ب539(ص  سندروس  چون  برفتند رخساره از اشکبوس                لشکر ترك   همه

 )1ب1816(ص کردار قیر نامور شد به  برخواند مرد دبیر              رخ نامه  آن   چو
 )19ب135(ص  فام  شد لعل  سراپاي  رنگش  که                 سام  زال  شد دل  چنان  ز شادي
 )2ب420(ص  بنفش  چون  کنم  دشمن  لعل رخ  درفش                کاویانی  کشم  من  همان

 آورده  چنین  زال  چهره  اشاره کرد. براي  و سهراب  زال، رودابه  هاي صورت  تشریح  به  توان می  چهره  در مورد زیبایی 
 :  است 

 )17ب88(ص  به مانند خون و رخ   لب چو بسد قیرگون                 دیدگان  مژه  سپیدش
 :  یا در مورد رودابه 

 )18ب99(ص  موي رخسار و پر مشک   پر از الله       روي  و پر آب  خواب پر  دو جادوش
 آورد:  می  از نظر چهره  و سام  سهراب  یا در مورد شباهت 

 )3ب265(ص و بس  سوارست  سام  که تو گویی                کس  نماند به  و ایران  توران  به
را   اشخاص  درونی تغییر حاالت  داند که . وي می است  آگاه  رنگ  دراماتیک  تأثیرات  به  نسبت  خوبی  به  فردوسی     
 نیدرو  تحوالت  باشد تا این  الزم  دیگري یا حرکت   کالم  گونه  هیچ  آنکه  داد. بدون  نمایش  چهره رنگ   با تغییرات  توان می
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او   عمل  به  اسفندیار را در پاسخ  دست رستم  که  ، آنگاه کنیم می  و اسفندیار اشاره  رستم  داستان  به  نماید. نخست  را دراماتیزه 

 :  یابد اسفندیار را درمی  و جسمی  چهره، درد و فشار روحی رنگ فشارد، مخاطب از طریقِ  می

 .... پرست  یزدان  شاه  کاي گفت چنین  دست        مهتر به  دست  زمان  آن  گرفت

 )20ب1008(ص  تا چهر او شد چو خون  داشت همی      اندرون  چنگ  به  و چنگش  گفت همی
 :  دریافت  توان چهرة او می از طریق رنگ  مادري را  سرزمینِ   براي  دلتنگی  سیاوش،   و یا در داستان 

 )2ب332(ص  برفروخت  رخش  کردار آتش  به یاد کرد و بسوخت        دلش  ز ایران
بر   ، مضاف رنگ  از تشابه  و فردوسی است  یافته  تجلی  چهرة بیرونی  در رنگ  درونی  آتش  سوزش  که  اینجاست  و جالب 

 جوید.  می  کارکرد، بهره  تشابه

 :  خوانیم خسروپرویز می در پادشاهی

 )23ب1716شد (ص  رنگ بی  ز اندیشه رخانش شد              تنگ  دلش  چو خسرو بدید آن
در   دراماتیک عنصري عنوان  و به  باطنی  دگرگونی  نمایش ، براي شاعر از رنگ  که  بینیم باال می هاي  مثال  در تمامی 

. به عبارت  است کامالً متمایز و آشکار دیگر از رنگ هاي کارکرد با استفاده این  تفاوت  که  است  کرده  استفاده  پردازي چهره
 (با همان روشی که در سینما کاربرد دارد). دیگر فردوسی براي مادي کردن مفاهیم و عواطف از رنگ بهره برده است

-از آن استفاده می  فردوسی  که گفت،  و نژاد سخن  طبقه  شناسایی  عامل  عنوان  به  رنگ از  توان می  بخش  این  در پایان     

 اي فرستاده  عنوان اسفندیار به  از طرف  بهمن  اعزام  به  مثال  اند. براي کرده  استفاده  واسطه  نیز از این  سینماگرانکند. چنانکه 
همانند نماد   از آن  دارد که  اشاره  داستان  در این  بهمن  و اسب  پوشش  نوع  چهار بار به  . فردوسی کنیم می  اشاره ن نزد زابلیا 

 دهد:  لباس می  پوشیدن  براي  بهمن  به  اسفندیار  که  جوید. ابتدا دستوري سود می  نمایشی  مهم   عامل  و یک  پادشاهی طبقۀ 

  چین دیباي را به تن بیاراي                   برنشین اسپ سیه  بدو گفت
  گوهر پهلوي همه  نگارش     افسر خسروي                  بر سرت   بنه

 برگزیند ترا  ز گردنکشان        بیند ترا             که هر کس  که سان بر آن

 )5ب988(ص را بر تو یاد  کند آفریننده        نژاد            تو خسرو  هستی  بداند که
و از و تمایز ا  گزینش و عامل بهمن هستند  هاي نژاد پادشاهیِ و گوهر پهلوي، نشانه  ، افسرخسروي چین ، دیباي سیاه اسب 

 کند و: پدر را اطاعت می  فرمان  گردند. بهمن می  همراهان  جمع

  مهی  کاله سر برنهاد آن  به               شاهنشهی بپوشید زربفت 
 )15ب990(ص پاي او به  پس  درفشان  درفشی              سراي  بیامد ز پرده  خرامان

  و منطق  است  بان رؤیت دیده عامل  در صحنۀ بعدي   سازد چرا که می  همراه  را نیز با بهمن  درفش  فردوسی  مرحله در این
 تر شود: تر و واضحبصري باید براي او روشن

 برکشید  فغان  زاولستان  بدید             سوي  بانش  دیده  اندر زمان  هم

 )18ب990زیر (ص  به  سیاهی  زرین  هرّاي  دلیر                  به  سواري  آمد نبرده  که
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مقصود خود   و اسفندیار به  شوداو می  نژاد لهراسبی  متوجه  ، زال بهمن  و لوازم  پوشش  نوع  به  بعد با عنایت  در چند بیت
 یابند:  خطیر خود را درمی موقعیت  بهمن،   و نشان  ، رنگ از هیمنه، پوشش  زابلیان  رسد. یعنی می

 باد سرد از جگر برکشید  بدید             یکیمر او را   بیامد ز دیده

  خسروست سرافراز با جامۀ  نامور پهلوست           کین گفت  چنین
 )23ب990باد(ص  فرخنده  بوم  او بر این  دارد همانا نژاد             پی  ز لهراسب

که  افراسیاب اشاره کرد   سیاه  خفتان  یا به،  نوذریان  زرین  کفش موارد دیگري چون  به  توان می  خصوص  در اینهمچنین 
 ایشان است.  نمایانگر تشخّص 

 
 

 جمع بندي و نتیجه گیري -4
 

است.  هاي شاهنامهتولید عاطفه و القاي اندیشه از طریق تصاویرِ شعري، یکی از مهمترین ویژگیآنگونه که اشاره شد؛ 
است، از مبانی و اصولی  برده کردنِ مفاهیم از آنها بهرهمادي سازماندهی و عملکرد عناصر معناداري که فردوسی براي

هاي بصري بهره جسته تا اثر ادبی خود را رؤیت تبعیت دارد که هنر سینما نیز وامدار آنهاست. فردوسی از تمام بضاعت
 ها، سعی در مادي کردن مفاهیم دارد. گیري از همین روشکه سینما نیز با بهرهپذیر سازد. چنان

هاي هاي معاصر را تجربه کرده و از تصاویرِ ماندگار و ارزشمند مکتبِ هرات یا نقاشیخوانندة امروزي که رسانه     
هاي سینمایی در پیش چشم مجسم هاي شاهنامه را همچون روایتاي فاصله گرفته است، ناخودآگاه داستانقهوه خانه

 کند. می
ناشی از آشنایی مخاطبِ امروز با رسانۀ سینماست یا از  شاهنامه رؤیت پذیري آیا پرسش اصلی پژوهش حاضر آن بود که

 هنر فردوسی در پیش چشم آوردن مفاهیم مندرج در اثرش نشات می گیرد؟
 توانیم نخستین گام را برداشته ودهیم، می اگر رؤیت پذیري را وجه مشترك سینما و شاهنامه قرارآنگونه که گذشت؛ 

 ترکیب بندي وقوف کامل داشته است. حرکت و ؛نور ؛دریابیم که فردوسی بر قواعد منطقیِ رنگ عربراساسِ ابیات شا
 : دانستتوان چنین را می هاي سینمایی شاهنامه در حوزه رنگقابلیت

 کارگیري اجسام براي تداعی فام، تن، شدت و درخشش از طریق جایگزینی ) به1
 با سه رکن اساسی آن (نور، شیء و چشم)؛ ) توجه به مقولۀ رؤیت رنگ در ارتباط2
 هاي رنگی براي ایجاد کیفیات متفاوت بصري؛  ) توجه به زمینه3
 ها به رمزگان و کدهاي معنایی و استفاده  از آنها به عنوان عنصري بیانی؛ ) تبدیل رنگ4
 ها. ) استفادة دراماتیک از رنگ براي بیان حاالت و عواطف و اتمسفر صحنه5
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کند و خواننده را در فضایی فردوسی از سه مورد اول براي نزدیک کردن مخاطب به دنیاي مطلق تصاویر استفاده می     

دهد که باورپذیر، قابل رؤیت و عینی  است، سپس با استفاده از دو مورد آخر، رنگ را جلوه اي نمایشی می قرار می
 بخشد.

امیدوار بود که سینما در کاملترین صورت ممکن بتواند به توانمندي ادبیات توان میاز خالل پژوهش هائی از این دست؛ 
در پرداخت رنگ دست یابد! هرچند که  این توفیق به سهولت استفاده از کلمات نیست اما تأثیر آن، طعم و اثري کامأل 

 متفاوت خواهد داشت. 
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