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چکیده
ذهنیّت فردوسی در سرایش شاهنامه ،ذهنیّتی نسبتأ تصویری وسینمایی است.او در توصیی نماهیای دور ونیدییح ،ترویت و
سکون عناصر صحنه ،تمروی و تأوید بر جیئیاتی از چهره وتاالت شخصیتها در موقعیّتهای خاص،تنظیم ارتفیا و فاصی ۀ
روایت (دوربین) نسبت به موضوعات تصویری،رجو به گذشته،توصی همیمان دو رویداد موازی و ...تا تیدّ بسییار زییادی
اصول و موازین هنر سینما را رعایت ورده است وبیشترین هنر او در ت فیق نماهای مخت (دور،نیدیح و شیناور)در توصیی
صحنههای نبرد است.تراوم تضور این عناصر و تکنییحهیا و همننیین اسیتفادۀ خالّقیه از ننهیا بییان ر ذهین جیئیین یر و
تصویرپرداز فردوسی در سرایش شاهنامه است.

واژگان کلیدی :تصویر ،فردوسی،داستان سیاوش ،ش ردهای سینمایی ،نما

.
مقدمه
در هر نوعی از انوا هنر،با دو مقولۀ و ّی به نام «چه گفتن» و«چ ونه گفتن»یا«محتوا» و« فرم» مواجهیم.چه گفیتنهیا
معموأل محصول نیازهای روتی و شخصیّتی پدیدنورندگان نثار هنری ونیازهای همیمان جامعه هستند.چ ونه گفیتن
نیی درارتباط مستقیم با تکامل استعدادهای هنری جامعه و همینطور پرورش نبوغ هنرمندان است.ت فیق فرم و ظیاهری
هنری ،با محتواییکه با دغدغههای وانونی ذهن بشر پیوند داشته باشد ،منجر به خ ق اثری ماندگارخواهد شید.در ایین
پژوهش زمینۀ وار ما،بررسی یکی از جنبههای چ ونه گفتن در شاهنامۀ فردوسی است.
تصویر و توصی نقطۀ تالقی بسیاری از ژانرهای هنری محسوب میشود.از این میان ادبیات داستانی و هنر سینما ،به
دلیل ماهیت توصیفی-روایی دارای خویشاوندی نیدیکی هستند،چنانوه گاه توصیفات دقیق و جیئین رانیه در میتن،
منتج به شکلگیری تصاویری پویا و متحرّک در ذهن مخاطب میشود.گویی نویسنده از توزۀ و میات فراتیر رفتیه و
موضوعی تاریخی یا ذهنی را در قالب تصاویر به ثبت رسانده است.با دقت در ساختار فرمی و معنایی ابیات شیاهنامه
درمییابیم وه تضورعناصر خیالان یی،به تنهایی دلیل مقبولیت این اثر نیست و میتیوان بیه میوارد دی یری همنیون
صالبت زبان،رمینمیی بودن وبه تبع نن تأویلپذیری ،تضور تسّ میهنگراییی ،جیذابیت سیاختار داسیتانی و...اشیاره
ورد.در ونار موارد یاد شده،توصیفات دقیق وهنیری از صیحنههیای مخت ی  ،واویاوی وینشهیای درونیی وبیرونیی
شخصیتها ،فضاسازیهای نگاهانه و هدفمند وبسیاری موارد دی ر ،نقطیۀ اشیتراک ایین منظومیهی سیتر بیا هنیر
سینماست.
فی مساز وه در رأس عوامل تولید یح اثر سینمایی است،با روشهای مخت ی ویار بیا دوربیین و ایجیاد نشیانههیای
معنادار و...تواناییهای خود را عرضه میوند.فردوسی نیی در سرایش شاهنامه با روشهای گوناگونی وه از ننهیا ییاد
شید،موفق بیه خ یق اثیری بحی بران ییی شییده اسیت.یکی از اهیدای سیرایش شیاهنامه،ایجاد بسیتری بیرای بییروز
توانمندیهای هنری فردوسی است؛به طوری وه بسیاری از صحنههای شاهنامه را میتوان در جمالتی ووتاه خالصیه
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ورد،امّا تأوید بر روشهای خاص ارائهی ننها،تالشی است در جهت نمایش قدرت سراینده و در نهایت خ ق فرمیی
مناسب«.هانری ماسه معتقد است وه فردوسی در دویست و پنجاه موضع شاهنامه به وص طبیعت پرداخته اسیت.او
صراتتأ اشاره میوند وه منظور فردوسی از وص طبیعت طبعنزمایی ونمایش هنر خودی است وه مقصودش نشیان
دادن زمان ومکان توادث تماسۀ موردنظر است( ».تنی )57:4831،
میتوان گفت غالبأ گیینش فردوسی در برجستهسازی نمادها و نشانههای تصویری و معنایی متن،گیینشیی معنیادار و
نگاهانه است«وقتی در وار فردوسی باریحبینی به خرج دهیم ،چنین مینماید وه ان ار فردوسی صحنه را بیه اجییای
تصویری رییی تجییه ورده است و با انتخابهای مناسب خود ،زوایایی را برجسته ورده یا به چشم ما وشانده اسیت
وه خود میخواسته و مطمئن به تأثیرگذاری نن بوده است( ».هاشمی)57:0853،
پیشینۀ پژوهش
بررسی پیشینۀ این پژوهش نشان میدهد وه تشابه ساختاری داستانهای توصیفی -روایی با هنر سینما در چنید سیال
اخیر مورد توجه وسانی واقع شده است و به صورت پراونده،در مقاالت ووتابهایی به نن پرداختیهانید؛ دوتیر زهیرا
تیاتی در مقالهای با عنوان«ظرفیّتهای نمایشی «شاه سیاه پوشان» از دیدگاه ش ردهای سیینمایی» داسیتانی از نظیامی
گنجوی را از این منظر تح یل ورده است.محمدباقر انصاری درمقالهای با عنوان«بررسیی رواییی و سیاختاری داسیتان
سیاوش»،اشارهای گذرا به ظرفیّت سینمایی داستان سیاوش دارد.سیّدمحسن هاشمیدر وتاب «فردوسی و هنیر سیینما»
قاب یتهای سینمایی شاهنامهی فردوسی را مورد بررسی قرار داده اسیت.محمّد تنیی نییی در وتیاب «قاب یّیتهیای
نمایشی شاهنامه» با تأوید بر تعری ارسطو از درام،جنبههای دراماتیح چند داستان از شاهنامه را مورد پژوهش قیرار
داده است .از بین منابع یافت شده،هیچودام داستان سییاوش را از دییدگاه سیینمای میدرن و اصیطالتات تصیویر و
دوربین بررسی نکردهاند.منابع تحقیقی محدود در این زمینه ،گویای تازگی این نو پیژوهشهیای ت فیقیی در تیوزۀ
ادبیات و هنرهای دی ر است.
خالصۀ داستان سیاوش
گیو و گودرز در مرز ایران و توران زیبارویی از نسل گرسیوز -برادر افراسیاب -را می یابند ،ویاووس او را بیه زنیی
میگیرد و سیاوش زاده میشود.رستم پرورش او را به عهده میگیرد و پس از اینکه جوانی تنومند شد ،او را به دربیار
مینورد.سودابه سخت شیفتۀ او میشود و عالقۀ خود را ابراز میوند.سیاوش دامن به گناه نمینالید و سیودابه بیرای
انتقامگیری،جامه بر تن خویش میدرد و او را متهم به خیانت میوند.واووس از تقیقت امر نگاه مییشیود امّیا چیون
دلبستۀ سودابه است به درماندگی میرسد وتصمیم میگیرد وه نتش میان نن دو تکم وند.سیاوش به سالمت از ویوه
نتش میگذرد و سودابه رسوا میشود .واووس بهظاهر قصد وشتن او را دارد وه با وساطت سیاوش از تصمیم خیود
منصری میشود.سپاه افراسیاب به ایران تم ه میوند ،سیاوش برای دوری از سودابه خواستار رفتن به جنگ میشود.
واووس میپذیرد و سپاه ایران به فرماندهی سیاوش و همراهیی رسیتم روانیه مییشیود.جنگ در دروازۀ ب ی اتّفیا
میافتد ،ایرانیان دشمن را در هم میشکنند و سپاه افراسیاب به نن سوی جیحون میگریید.افراسیاب خیواب پریشیان
ونندهای می بیند وه تعبیر نن مر او و سپاهیانش به دست سپاه ایران است.به همین دلیل پیشینهاد صی م مییدهید و
سیاوش با گرفتن امتیازاتی ،ص م را میپذیرد .رستم گیارش واقعه را به واووس میرسیاند و او بیه محیو خوانیدن
نامه به شدّت برافروخته میشود ،با رستم به تندی و عتاب سخن میگویید و تیوس را بیرای ادامیهی جنیگ ،روانیه
میوند.سیاوش پس از شنیدن این خبر بسیار دلنزرده می شود؛ زیرا برای او هیچ نن ی باالتر از پیمانشیکنی و ادامیۀ
جنگ نیست؛به همین خاطر زن ۀ شاوران را نید افراسیاب میفرستد و از او میخواهد وه راهی برایش باز وند تیا بیه
دنبال سرنوشت خویش برود.سیاوش پس ازاینکه راهِ گذشتن را خطرناک میبیند،به درخواست افراسییاب در تیوران
میماند.یح سال از رفتن سیاوش به توران میگذرد،پیران دختر خیود -جرییره -را بیه او مییدهید و پیس از میدتی
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واسطه میشود تادختر افراسیاب-فرن یس -نیی به همسری او درنید .افراسیاب ناتیهای را به او مییبخشید ویه درنن
واخهای عظیم بنا میوند و نام نن را سیاووش رد مینهد.
گرسیوز از دیدن جای اه سیاوش به شدّت اتساس تسادت میوند و وقتی نید افراسیاب برمیگیردد او را میتهّم بیه
خیانت میوند؛وه از ایران و دی ر وشورها نامه به درگاه او مینید و قصد توطئه دارد.افراسیاب در ابتدا نمیپذیرد امیا
گرسیوز او را تحریح به پذیرفتن میوند و با تی هگری ،مقدّمات وشتن سیاوش را فراهم میوند...گروی بیه دسیتور
گرسیوز،با ناجوانمردی سر از تن سیاوش جدا میوند.پیران فرن یس را به قصر خود درخُتن میبرد،ویخسرو بیه دنییا
مینید و نئین په وانی و راه و رسم پادشاهی را از چوپانی مینمیوزد.خبر میر سییاوش بیه اییران میی رسد،رسیتم
سودابه را به انتقام نزار سیاوش با خنجر به دو نیم میوند.سپاهی گران از ایران زمین به خونخیواهی سییاوش بیه راه
میافتد.سپاه ایران و توران در مقابل هم قرار میگیرند پی سم-برادر پیران-به دست رستم وشته میشود و سپاه تیوران،
افراسیاب را از مه که فراری میدهند.سروش در خواب به گودرز میگوید ویه فقیگ گییو مییتوانید ویخسیرو را در
سرزمین توران بیاید.گیو به دستور پدر به راه میافتد و پس از هفت سال سرگشت ی در ویوه و بیابان،ویخسیرو را در
بیشهای در ونار چشمه مییابد.گیو و ویخسرو و فرن یس به سوی ایران تروت میونند.سپاه ایران بیه اسیتقبال ننهیا
می نیند،همه با پادشاهی ویخسرو موافقند غیر از توس .او برای مخالفت خود دالی ی دارد؛اول اینکه ویخسرو از نسل
افراسیاب است و پادشاهی او به صالح ایران نیست.دی ر اینکه تا وقتی فریبرز-پسر واووس-هست چرا ویخسرو ویه
نوهی اوست به پادشاهی برسد؟قرار بر این می شود وه هر یح از نن دو توانست دژ بهمن را وه در دست اهریمنان و
جادوگران اسیر است نزاد وند،پادشاهی ایران از نن او باشد.فریبرز و توس به دژ بهمن میروند،اما چون هییچ راهیی
برای نفوذ به نن نمییابند ،با ناامیدی بازمیگردند.نوبت به ویخسرو میرسید،او بیا تماییت و پشیتیبانی گییو بیه راه
میافتد.نامهای با مضمون ستایش پروردگار بر نییه میبندد و به گیو میدهد،به محو رسییدن نیییه بیه دییوار ق عیه،
صدای شکسته شدن دیوارها به گوش میرسد،هوا تاریح میشود و پس از وشته شیدن دیوان،شیهری فیراخ نماییان
میشود.پس از بازگشت،هم ی از او استقبال میونند و واووس او را بر تخت مینشاند.
تحلیل بحث
انسان با خ ق و انتقال نظام نشانهها و قراردادها ،موفق به ثبت وقایع پیرامون خود شد و در پروسهای طیوالنی میدت،
انشعابی به نام اسنادهای مجازی و فرنیندهای ذهنی در نوشتار به وجودنمد.شیبکهی تیداعیهیای مخت ی و قیدرت
شبیهساز ذهن انسان،جوالنگاه ظهور بسیاری از زمینههای مبتنی بر تخیّل شد.با وش دوربین و دستیابی انسیان بیه
قاب یت ثبت تصاویر عینی و انتقال نن به نینده و تکامل همیمان صنعت چاپ و نشر،دو توزۀ ادبیات داسیتانی و هنیر
سینما ،با توجیه بیه شیباهت جنبیههیای زیبیاییشیناختیننهیا،بیش از سیایر ژانرهیای هنیری ،بیه خیدمت یکیدی ر
درنمدند«.تصویرپردازی و روایت ری از مهمترین توانمندیهای ذهن انسیان اسیت ویه تب یور زیبیاییشیناختی نن در
همهی هنرها به طور عام و در ادبیات و سینما به طور خاص ،مشهود است.اگر بپذیریم تصویر و روایت از مشتروات
ادبیات و سینماست ،پذیرفتهایم بسیاری از نثار ادبی از ظرفیتهای«نمایشی»و«تصویری» برخوردار است وه میتوانید
در قالب بیانی سینما بازنفرینی شود ییا دسیت ویم از دییدگاه شی ردهیای سیینمایی بررسیی شیود و نتیایج جدیید
سبحشناختی به دست دهد(».تیاتی.)15 857:1،
مخاطب سینما،دنیا را از درینۀ دوربین می بیند؛هرچیه مهیارت تصیویربردار بیشیتر و نیو ن یاه ویارگردان فنّییتیر
باشد،تصویری وه خ ق میشود از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهید بیود.در ادبییات داسیتانی ،نویسینده وظیفیۀ
تصویربردار،وارگردان،بازی ران و تمامی عوامل صحنه را به تنهایی ایفا میوند و مخاطیب از طرییق زبیان بیه تیوزۀ
تصاویر وارد میشود.بر این اساس«مارسل پانیون سینمای خاموش را ن ارش با تصاویر و سیینمای گوییا را ن یارش
با والم میداند(».اتمدی)1:85735،
ت فیق ش ردهای تصویرگری از نو سینمایی نن با نوشتار،موضو تازهای نیست،امّا تازه بودن جنبههای مخت ی نقید
باع شده وه این موضو به صورت نظامیافتهای مورد توجه و بررسی واقع شود«.امروزه تقریبا ش ردهای سیینمایی
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در ن ارش رمان های ماروی و اقمار او وه اصحاب رئالیسم جادویی در سرتاسیر دنییا هسیتند،به شیکل ییح ویژگیی
سبکی در تال جا افتادن و پذیرفته شدن است.سر بریدهای وه سوار بر محمل«سورئالیسم»در چند خیابان و ووچیه و
پسووچه میغ طد و همننان پیش میرود...جریان خونی وه از زیرِ در خانهای پا در خیابان میگذارد و همۀ شیهر را
طی میوند...رفت و نمدهای عجیب و غریب به گذشته و نینده و تال و توصی برخی از جیئییات«بیی اهمّییت»نن
هم با اصرار و لجاج فراوان و...همه و همه عالئمی انکارناپیذیر از رسیوخ«ن یاه سیینمایی»در جهیان پیر رمیی و راز
قصهگویی و رماننویسی معاصراند(».تسینی)247-242 857::،
به عقیدۀ ن ارنده ظرفیت هیای نمایشیی متن،گیاه بسییار فراتیر از تصیاویر ثبیت شیده،بر نوارهیای سی ولیی دنییای
سینماست.مخاطبی وه دارای تخیّ ی نیرومند باشد میتواند قاب یتهای یح متن تصویری موفق را بیه مراتیب بهتیر از
دوربینهای مدرن و فو مدرن در ذهن خود طراتی وند.بر پایۀ استعداد متن و خالقیت ذهنیی مخاطب،تعیام ی دو
سویه و نامرئی شکل میگیرد وه قابل اندازهگیری با معیارهای ظاهری نیست.محدودیت دنیای تصیاویر عینیی وقتیی
نشکار می شود وه فی مساز قصد ورود به عوالم ذهنی و تشنجات درونی یح بیمیار روانیی ییا میواردی مشیابه نن را
داشته باشد.ناتوانی دوربین در به تصویر وشیدن رمان«بوی وور»نمونهی بارزی از این گونه محدودیتهاسیت«.ذهین
هنرمند و از جم ه نمایشنامهنویس هر گونه پدییدهی عینیی و غیرعینیی را بیدون معنیا و غیایتی تبییینپیذیر ط یب
نمیوند.به همین دلیل در متن یح نمایشنامه،دادهها با عینیت شکیلتر و دارای سبح،در قالب طرتیی میوجی و راز و
رمی دارتر و با داللتگریهای خاص ارائه میشوند تا ش فتیها،دلبسیت یهیا،ونشهیا و باورهیای انسیان در تیوزۀ
اتساس و اندیشه ارتقا یابندو همواره ثابت شود وه جهان دراماتیح ذهنی میتواند نامحدودتر،غرابتزاتر و زیبیاتر از
ج وههای نمایشی خود هستی باشد(».پارسایی)1058573:،
در دنیای سینما همنون عرصۀ ادبیات،پرداختن به هر درونمایهای مختصات و قوانین خاص خود را دارد وه رعاییت
نکردن نن منجر به عدم تطابق فرم و محتوا و در نهایت عدم موفقیّت اثر خواهد شید .در نثیار سیینمایی بیا موضیو
عاشقانه ،تصاویر و فضاهای خ ق شده در راستای ت طی اتساسات و عواطی قیرار دارنید وبیا توجیه بیه مییراث
فرهن ی تاوم بر جغرافیای تولید اثر ،بر جنبههای فیییکی یا متافیییکی عشق تأوید میشود .موسییقی از نیو مالییم
است و معموأل برجستهسازی در فضاهای رمانتیح و الییههیای بیرونیی اثیر اتفیا مییافتید.در نثیار ف سیفی نیوعی
جهانبینی خاص در برخورد با مفاهیم دنیای فیییکی و ماورایی به مخاطب عرضه میشود وه پرداخت این نیو نثیار
نسبت به دی ر درونمایهها به مراتب وار دشوارتری است .مک ها و تروات دوربین،موسیقی متن،انتخیاب بیازی ر و
جوّ تاوم بر زمینههای تصویری صحنه،هر ودام ابیاری برای انتقیال معنیا هسیتند.نثار فی مسیاز معنیاگرای لهسیتانی؛
وریشت ویش وفسکی از نمونههای موّفق دیدگاههای ف سفی در سینما هستند .در فی م «ده فرمان یکم» (خدایان دی ر
را پرستش نکن) موسیقی نرام و تینان یی،خیابانهای ی زده ،سکوت طوالنی شخصیتها ،تصویر خیابیانخیوابهیا
در ونار نتش در پیادهرو ،مک طوالنی دوربین برروی دریاچۀ ی زده و تصاویر و فضیاهایی از ایین دسیت ،هم یی
بیان ر دنیای درون شخصیت اص ی فی م هستند وه از درینۀ دوربین به مخاطب القا میشود.
در نثار تماسی و قهرمان محور ،بیرگنمایی و اغرا ،خشونت ،محبوبییت قهرمیان و قیدرت فرابشیری او و از همیه
مهمتر ،تقابل و اصطکاک بین نیروهای خیر وشر یا روشنایی و تاریکی ،عناصر اص ی این نثیار محسیوب مییشیوند.
موسییقی از نییو خشین و تحریییحوننیده اسییت و زاوییۀ دوربییین بیه فراخییور شخصییتهییا و موقعییتهییا تغییییر
میوند.شخصیتهای محبوب و په وانی معموأل از پایین به باال رؤیت میشوند و شخصیتهای منفیی بیا ترویات و
تغییرات هدفمند دوربین به شکل تنفرنوری ظاهر میشوند .این ش ردهای خیاص در ثبیت تصیاویر ،مییتواننید بیه
صورت غیرمستقیم قضاوت مخاطب را در مورد پرسوناژهای فی م هدایت ونند.برای مثال«8ابرام روم در فی م «شیبحی
وه هرگی نمیمیرد» برای ننکه روی بیرتمی و ترص یح وارنگاه درشت هیکل تأوید وند ،او را در تیالی ویه دارد
مثل تیوان غذای خود را میب عد،با زاویهای اندوی سرازیر (در تالی وه دوربین ومی بیاالتر از قامیت قهرمیان فیی م
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قییرار دارد)از پشییت گییردن قطییور و فییح وی وییه قسییمت ج ییوی تصییویر را پوشییانده ،فی مبییرداری وییرده
است(».استیونسن)45857::،
خالصۀ تمهید فو این است وه هر موضوعی م یومات خاص خود را میط بد و در همۀ این موارد ،دوربین با تمیام
محدودیتها و قاب یتهای خود ،تابع محو محتوای اثر اسیت.در صیفحات نینیده اصیطالتات مخت ی سیینمایی
تعری میشوند تا معیاری باشند برای گیینش ابیاتی وه با این اصطالتات منطبق هستند .برای پرهییی از اطنیاب ،بیه
دلیل گویا بودن بسیاری از نمونهها از توضیحات اضافه صرینظر میونیم.
نمونهها و تعاریف
نما ()shot
تعداد تصاویری وه از لحظۀ شرو به وار دوربین فی مبرداری تا لحظۀ وات،بدون قطع گرفتیه مییشود.شیات واژهای
نمریکایی است،معادل نن در زبان فارسی(نما)و در زبان فرانسوی(پالن)است.شات ووچحترین واتد ساختمان فیی م
است.
نمای بسیار نزدیک)(extreme close up
«نما یا تصویر درشتی است وه دوربین عکاسی یا فی مبرداری از فاص ۀ بسیار نیدیح از موضو میگیرد(».استیونسن،
)257 857::
در قسمتی از داستان سیاوش شاهد صحنههایی منطبق بیا نماهیای نیدییح هسیتیم.میبینییم ویه تصیویر از نماهیای
متوسگ،بر قسمتی از صحنه متمروی میشود و باع برجستهسازی نن میگردد؛ سیاوش با گرفتن امتییازاتی از طیری
افراسیاب،ص م را میپذیرد و برای نگاه وردن واووس از نتیجۀ جنگ،رستم را برای گیارش خبر نیید او مییفرسیتد،
واووس به محو خواندن نامه برافروخته میشود و رستم را مورد عتاب و سرزنش قرار میدهید و تیوس را میأمور
ادامۀ جنگ با افراسیاب میوند؛رستم نیی با عصبانیت و درشتی جواب او را میدهد و صحنه را ترک میوند8
نخست از سیاوش زبان برگشاد ستودش فراوان و نامه بداد
رخ شهریار جهان شد چو قیر(فردوسی،57:7،ج)55: 87
چو نامه بر او خواند فرّخ دبیر
چو واووس بشنید شد پر ز خشم برنشفت از نن وار و ب شاد چشم(همان)
وه گردون سر من نیارد نهفت
غمی گشت رستم،به نواز گفت
اگر توس جن یتر از رستم است چنان دان وه رستم ز گیتی وم است
ب فت این و بیرون شد از پیش اویپر از خشم چشم و پر آژنگ روی(همان)
سیاوش با دعوت افراسیاب به توران میرود،سرداران تورانی به استقبال او مینیند و اولین دیدار او و پیران ایینگونیه
توصی میشود8
نشست و بر و یال و گفتار او
ن ه ورد پیران به دیدار او
بدو در دو چشمش همی خیره ماندهمی هر زمان نام ییدان بخواند(همان)5258
سیاوش در تضور تورانیان،در تیراندازی و چوگان و شکار هنرنمایی میوند8
سیاوش بر آن گوی بر داد بوسبرنمد خروشیدن نای و ووس
سیاوش به اسبی دگر بر نشست بینداخت آن گوی خسرو به دست(همان)5228
بعد از اینکه پیران در ونار رود گل زریّون به دست گیو اسیر میشود و دست بسته به توران برمییگردد،افراسییاب بیا
دیدن این صحنه به شدّت عصبانی میشود8
وه گر گیو و گودرز و نن دیوزاد شوند ابر غرّنده گر تندباد
به ماهی دهم تا وند ریی ریی
میانشان ببرّم به شمشیر تیی
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بزد دست و از گرز بگشاد بند(همان)5458
فرو نورمشان ز ابر ب ند
گروی زره برای نبرد با سیاوش نماده می شود وسیاوش ویه تمیای ی بیرای زورنزمیایی نیدارد،از گسیتاخی او خشیم
میگیرد8
به پاس بیامد گروی زره
نیوشنده بودند لب با گره
اگر نیست او را وسی همنبرد
منم گفت شایستۀ وارورد
برو کرد پرچین رخان پر گره(همان)52:8
سیاوش ز گفت گرویزره
محو و ظهور تصویر8
در سریالهای داستانی وقتی به پایان یکی از قسمتهای فی م میرسیم ،تصویر از تروت بیاز مییایسیتد ییا سییاه و
سفید میشود و مقدمهای میشود برای محیو شیدن یا(فیید اوت)تصیویر .از ایین تکنییح در میواقعی ویه فی مسیاز
میخواهد مخاطب تصویری را به خاطر بسپارد نیی استفاده میشود.گویی وه عکسی از متن فی م میگیرد و در تافظۀ
مخاطب ثبت میوند« .محو تصویر در تاریکی یا ظهور نن در تاریکی،نظیر سر فصلهای وتاب ،بخشهای مهیم فیی م
را از هم جدا میوند.جان هیوستون از این ج وه در نمای پایان فی م«طرفداران افتخار»استفاده ورده است.فی م با نمایی
از یح پنجرۀ رو به خورشید پایان مییابد وه به نرامی سیفید میی شیود تیا نن جیا ویه قیاب ویامال بیه رنیگ سیفید
درمینید(».دی وارتی)737857::،
محو تصویر8
.در قسمتی از داستان میبینیم وه سیاوش از ایران می رود و همزمان هوا سیاه میشود و زمین درشت8
هوا شد سیاه و زمین شد درشت(فردوسی،57:7،ج)525 87
چو خورشید تابنده بنمود پشت
نمونهای دی ر از محو شدن تصویر را میبینیم8
چو شب گشت پیدا و شد روز تار شد اندر شبستان وی نامدار
وه این رازت از من نباید نهفت
پژوهنده سودابه را شاه گفت
ز باال و دیدار و گفتار اوی(همان)50:8
ز فرهنگ و رای سیاوش ب وی
ظهور تصویر:
در نماهایی وه مربوط به محو وظهور تصویر هستند،نکتۀ قابل توّجه این است وه نور صحنه توسیگ خورشیید ویم و
زیاد میشود.دو نمونه از موارد ظهور تصویر را میبینیم8
چو خورشید برزد سر از کوهسارسیاوش بیامد بر شهریار
بر او نفرین ورد و بردش نماز سخن گفت با او سپهبد به راز(همان)
درخشنده خورشید بنمود چهر
چو ب ذشت نیمی ز گردان سپهر
پرستنده و با واله نمدند(همان)5558
بیرگان به درگاه شاه نمدند
زاویۀ دوربین)(camera angle
زاویییۀ دوربییین «نقط یۀ دیییدی اسییت وییه وییارگردان یییا فی مبییردار بییرای ثبییت موضییو انتخییاب میییونیید»(.دی
واتی.)7::857::،دوربین نسبت به سوژه سه زاویه میتواند داشته باشد8اگر از باال فی مبرداری شیود،زاویۀ سیرپایین و
اگر از پایین به باال باشد ،زاویۀ سرباال نام دارد .در زاویۀ دی ر ،دوربین و لنی بهموازات افق قرار میگیرد.
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زاویۀ سر باال8
تصاویری را از مسابقۀ چوگان سیاوش در توران میبینیم؛تصویرِ گوی ،برای اغرا بیشتر ،با زاویۀ سیرباال نشیان داده
شده است8
سیاوش بران یخت اسپ نبرد چو گوی اندر نمد به پیشش به گرد
بر ننسان وه از چشم شد ناپدید(فردوسی، 57:7،ج)522 87
بید همننان چون به میدان رسید
چنان شد وه با ماه دیدار ورد
ازنن پس به چوگان بر او وار ورد
ز چوگان او گوی شد ناپدیدتو گفتی سپهرش همی برکشید(همان)
و همینطور برای تأوید بر ب ندی دژ بهمن نن را با زاویۀ سرباال می بینیم8
زمین همنو نتش همی بردمید
چو نیدیح بهمن دژ اندر رسید
به تندی سوی دژ نهادند روی
بشد توس با لشکری جن جوی
سر بارۀ دژ بد اندر هواندیدند جنگ هوا وس روا(همان)54:8
این قاعده در سریال«چهل سرباز»رعایت نشد و رستم -قهرمان داستان رستم و اسیفندیار -از زاوییهای سیر پیایین و
تحقیرنمیی به تصویر وشیده شد«.انسانی وه از باال فی مبرداری میشود به نظر بینزار و نیاچیی مییرسید،این زاوییه در
القای تس تقارت یح واراوترمؤثر است»(جانتی)70-2: 857:5،
رویداد موازی8
رویداد موازی «یکی از عناصر بنیادین ساختار سینماست وه واربرد گستردهای دارد و معموال شیامل دو خیگ روایتیی
است وه در دو مکان به طور همیمان رخ میدهند(».شاری.)33857::،محمّدقاسم انصاری ،در قسمتی از مقالیۀ خیود
با عنوان«بررسی روایی و ساختاری داستان سیاوش»به این عنصر سینمایی در شاهنامه اشارهای داشته است(.انصیاری،
.):5 857:5فردوسی از این ش رد سینمایی زمانی اسیتفاده مییونید ویه سیپاه سییاوش در دروازۀ ب ی مسیتقر شیده
است،واووس برای سیاوش نامه میفرستد وه برای جنگ با افراسیاب عج ه نکند.از دی یر سیوی گرسییوز بیه طیور
همزمان خبر رسیدن سپاه سیاوش را به افراسیاب میرساند8
همان گه فرستاده را خواند پیش
نهاد از بر نامه بر مهر خویش
همی تاخت اندر نشیب و فراز
بدو داد و فرمود تا گشت باز
چو نن نامۀ شاه ایران بدید
فرستاده نید سیاوش رسید
ز هر غم دل پاک نزاد ورد
زمین را ببوسید و دل شاد ورد
بخندید و نامه به سر برنهاد
از نن نامۀ شاه چون گشت شاد
نپینید دل را ز فرمان اوی
ن ه داشت بیدار فرمان اوی
بیامد بر شاه تروان چو گرد
وز نن سو چو گرسیوز شوخ مرد
وه نمد سپهبد سیاوش به ب (...فردوسی ،57:7،ج))551 87
ب فت نن سخنهای ناپاک و ت
نمای از روی شانه ()over the sholder
نمای از روی شانه « نمایی است وه در نن فردی رو به ما قرار گرفته،در تالی وه از پشت سیر و شیانۀ فیرد دی یری
دیده میشیود(».دی ویاتی) 7::857::،ایین صیحنه پیس از رسییدن خبیر میر سییاوش بیه دربیار ویاووس اتفیا
میافتد،واووس به رستم ن اه میوند8
بدید اشح خونین و نن مهر او
ن ه ورد واووس بر چهر او
فرو ریخت از دیدگان نب گرم(فردوسی ،57:7ج)573 87
ندید ایچ پاس مر او را ز شرم
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این گونه صحنهها را با در نظر گرفتن قاب یّت متن،میتوان از ن اه و زاویۀچشمی بازی ر اص ی صحنه نیی تصوّر ویرد
وه نن را «نمای از دید بازی ر» می نامند .صیحنۀ دی یر ایین نما،تصیویری را نشیان مییدهید ویه در نن گرسییوز و
افراسیاب تضور دارند8
بدان تازه رخسارۀ شهریار
ن ه ورد گرسیوز وینه دار
همی رفت یکدل پر از وین و درد بدان گه وه خورشید شد الژورد
در تصویر بعد ویخسرو،گیو و فرن یس را میبینیم8
بدان تا چه فرمان دهد شاه نیو
به ویخسرو اندر ن ه ورد گیو
زبان پر ز نفرین افراسیاب
فرن یس را دید دیده پر نب
نمای تعقیبی ((tracking shot
«از نمای تعقیبی معموأل برای دنبال وردن سوژه یا واوش در فضای صحنه استفاده میشود(».دی واتی)777857::،
نمونهای از این نما را ،در صحنۀ درگیری پیران و گیو ،مشاهده میونیم8
بدان تا سپهبد برنمد ز نب
نکرد ایچ گیو نزمون را شتاب
ز باال به پستی بپینید گیوگرییان همی شد ز ساالر نیو
به زین اندر افکند گرز نبرد
چو از نب و از لشکرش دور ورد
گرییان از او په وان ب ند ز فتراک ب شاد پینان ومند
بپینید گیو سرافراز یال ومند اندر اف ند و وردش دوال
سر په وان اندر نمد به بند ز زین بر گرفتش به خّم ومند(فردوسی ،57:7ج)541 87
تصویر مسابقۀ تیراندازی سیاوش را نیی در نمایی تعقیبی و متحرّک میبینیم8
نشانی نهادند بر اسپریس سیاوش نکرد ایچ با وس مکیس
بیفشارد ران و برنمد غریو
نشست از بر باد پایی چو دیو
یکی تیر بر زد میان نشان نهاده بدو چشم گردنوشان
بینداخت از باد و ب شاد پر
خدن ی دگر باره با چار پر
نشانه دوباره به یح تاختن مغربل بکرد اندر انداختن
بید باردی ر برنن سووه خواست
عنان را بپینید بر دست راست
بیامد برِ شهریار ب ند
ومان را به زه بر،به بازو فکند
فرود نمد و شاه بر پای خاست بر اونفرین ز نفریننده خواست(همان)5278
و همننین تصویر نبرد سیاوش با دمور و گروی8
سیاوش به نورد بنهاد روی برفتند پینان دمور و گروی
فرو برد چن ال و برزد گره
به بند میان گروی زره
ز زین برگرفتش به میدان فکند نیازش نیامد به گرز و ومند
گرفت نن بر و گردن او به زور
وزان پس بپینید سوی دمور
وه لشکر بدو ماند اندر ش فت
چنان خوارش از پشت زین برگرفت
وه گفتی ندارد وسی زیر وش
چنان پیش گرسیوز نورد خوش
پر از خنده بر تخت زرّین نشست(همان)52:8
فرود نمد از باره ب شاد دست
نمای معرفیکننده)(establishing shot
«معموال یح نمای باز است وه در ابتدای صحنه مینید و بینندگان را با تال و هوای و ی صحنه نشنا میوند(».دی
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واتی)7:5857::،این صحنه را در ابتدای داستان میبینیم8
بدان جای ه ترک نیدیح بود زمینش ز خرگاه تاریح بود
به نیدیح مرز سواران تور(فردوسی،57:7،ج)503 87
یکی بیشهای اندر نمد ز دور
فالشبک):(flash back
«یعنی رجو به گذشته و بازگشت ناگهانی یح خاطره(».واشی ،قنبری .)753857::،از ایین تکنییح زمیانی اسیتفاده
میشود وه فی مساز میخواهد اتفاقی را وه در گذشته افتاده برای مخاطب بازگو وند .فردوسیی از ایین شی رد وقتیی
استفاده می وند وه سیاوش ،پیشنهاد ص م از سیوی افراسییاب و همننیین وقیایع قبیل از نن را از طرییق نامیه بیرای
واووس شرح میدهد8
رسیدم به ب و به خرّم بهار همه شادمان بودم از روزگار
سیه شد به چشم اندرش نفتاب
ز من چون خبر یافت افراسیاب
بدانست وش وار دشوار گشت جهان تیره شد بخت او خوار گشت
بسی خوبرویان نراسته
بیامد برادرش با خواسته
وه زنهار خواهد ز شاه جهان سپارد بدو تخت و تاج مهان
بسنده وند زین جهان مرز خویش بداند همی پایه و ارز خویش
بشوید دل از وینه و جنگ پاک
از ایران زمین بسپرد تیره خاک
ز خویشان فرستاد صد نید من بدین خواهش نمد گو پی تن
وه بر مهر او چهر او بر گواست(فردوسی،57:7،ج)553 87
گر او را ببخشد ز مهرش سیاست
در قسمتی دی ر ،افراسیاب خواب بدی میبیندوه تعبیر نن وشته شدن او و سپاه توران به دست ایرانیان ،با فرمانیدهی
سیاوش است.او پریشان و نشفته از خواب برمیخیید و خوابش را برای اطرافیانش تعری میوند8
بیابان پر از مار دیدم به خواب جهان پر ز گرد نسمان پر عقاب
بدو تا جهان بود ننمود چهر
زمین خشح شخّی وه گفتی سپهر
سراپردۀ من زده بر وران به گردش سپاهی ز گندنوران
درفش مرا سرن ونسار ورد
یکی باد برخاستی پر ز گرد
سراپرده و خیمه گشتی ن ون
برفتی ز هر سو یکی جوی خون
بریده سران و تن افکنده خوار
وز نن لشکر من فیون از هیار
چه نییه به دست و چه تیر و ومان
سپاهی ز ایران چو باد دمان
وز نن هر سواری سری در ونار( همان)5518
همه نییههاشان سر نورده بار
سیاوش همزمان با تروت سپاه افراسیاب ،به قصد وشتن او،خواب بدی مییبینید و نن را ایینگونیه بیرای فیرن یس
بازگو میوند8
چنین دیدم ای سرو سیمین به خواب وه بودی یکی بیوران رود نب
گرفته لب نب نییه وران
یکی ووه نتش به دی ر وران
برافروختی از سیاووش گرد
ز یح سو شدی نتش تییگرد
به پیش اندرون پیل افراسیاب
ز یح دست نتش ز یح دست نب
بدیدی مرا روی ورده دژم دمیدی بر نن نتش تییدم
از افروختن مر مرا سوختی(همان)5728
چو گرسیوز نن نتش افروختی
واکاوی درونی شخصیتها
این تکنیح در داستاننویسی تحگویی درونی نامیده میشود«.تحگویی درونی یکی از شیوههای ارائۀ جریان سیال
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ذهن است.تح گویی درونی بیان اندیشیه هن یام بیروز نن اسیت پییش از ننکیه پرداخیت شیود و شیکل ب ییرد(».
میرصادقی )455857:1 ،این مورد یکی دی ر از موارد اشتراک ادبیات داستانی وهنر سینماست.
وقتی واووس به پیشنهاد سودابه ،از سیاوش میخواهد به اندرونی برود و خواهرانش را ببیند،سییاوش مییاندیشید و
در دلبا خود سخن میگوید8
سیاوش چو بشنید گفتار شاه همی ورد خیره بدو در ن اه
بکوشید تا دل بشوید ز گرد
زمانی همی با دل اندیشه ورد
گمانی چنان برد وو را پدر پژوهد همی تا چه دارد به سر
هشیوار و بینا دل و بدگمان
وه بسیار دان است و چیره زبان
از انجام نهنگ نغاز ورد
بپینید و بر خویشتن راز ورد
ز سودابه یابم بسی گفت و گوی(...همان)50: 8
وه گر من شوم در شبستان اوی
همننین وقتی وه سودابه از سیاوش میخواهد وه از بین دخترانی ویه دییده اسیت،یکی را بیرای همسیری انتخیاب
وند،سیاوش چنین میاندیشد8
چنین نمدش بر دل پاک یاد
سیاوش فروماند و پاس نداد
به نید وه از دشمنان زن ونم
وه من بر دل پاک شیون ونم
همه داستانهای هاماوران
شنیدستم از نامور مهتران
ز گردان ایران برنورد گرد
وه از پیش با شاه ایران چه ورد
نخواهد همی دوده را مغی و پوست
پر از بند سودابه واو دخت اوست
پری چهره برداشت از رخ قصب(فردوسی،57:7،ج)550 87
به پاس سیاوش چو ب شاد لب
مورد دی ری وه فردوسی از این نحوۀ روایت استفاده میوند،زمانی است وه سپاه افراسیاب بیه اییران تم یه ویرده و
واووس به دنبال په وانی برای نبرد با اوست ،در این لحظه سیاوش میاندیشد و سپس پاس میدهد8
روان را از اندیشه چون بیشه ورد
سیاوش از نن دل پر اندیشه ورد
به خوبی ب ویم،بخواهم ز شاه
به دل گفت سازم من این رزم اه
م ر وِم رهایی دهد دادگر ز سودابه و گفت و گوی پدر
چنین لشکری را به دام نورم
دگر گر از این وار نام نورم
بدو گفت من دارم این پای اه(...همان)5548
بشد با ومر پیش واووس شاه
در فی مهای والسیح،تصویربرداری به وسی ۀ تکنیح دوربین روی دست یا پایه و مکانهای وم تحرّک انجام میشید
و تصویربردار به خاطر ثابت بودن دوربین و ابتدایی بودن امکانات نن ،قیدرت میانور زییادی نداشیت.امّا امیروزه بیه
خاطر وجود لنیهای پیشرفته و وسایل انتقال سیریع دوربیین؛ مثیل چیرخ دالی،جرثقییل،ه یویوپتر و...امکیان خ یق
صحنههای شناور و گَردان از ارتفاعات مخت فراهم نمده اسیت.در ایین قسیمت ،فردوسیی بیا ت فییق چنید نمیای
مخت (نمای هوایی،نمای شناور ،نمای دور و نمای نیدیح)و تنظیم ارتفا صحنۀموقعیّتهای گونیاگون ،دسیت بیه
نفرینشی زده است وه نمونۀ نن را میتوان در فی می نظیر «ارباب ت قهها»مشاهده نمود.
نمای هوایی)(aerial shot
«زاویه ی بسیار رو به پیایین از موضیو اسیت ویه معمیوال از هواپیما،بال رد،جرثقییل ییا ییح مکیان مرتفیع گرفتیه
میشود(».دی واتی)7:2857::
نمای تراولینگ )(traveling shot
«نمایی است وه در نن دوربین در فضا تروت میوند(».همان)7:08
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نمای دور یا باز)(long shot
«تصویری دور و باز از یح منظرۀ وسیع است(».شاری)257857::،
ت فیق چند نمای یاد شده به این صورت است وه ابتدا شمایی دور و و ی از دشت نبرد را شاهد هستیم،سپس تصویر
به صورت شناور و چرخشی ،قسمتهایی از میمنه،میسیره،ق ب و تقابیل نیدییح دو لشیکر را نشیان مییدهید و در
پایان،ارتفا میگیرد و به جای اول برمیگیردد.این صیحنههاترویت و تم یۀ سیپاه اییران بیه تیوران را،بیه منظیور
خونخواهی سیاوش ،نشان میدهند8
چو زان گونه نواز رستم شنود
به درگاه هر په وانی وه بود
تو گفتی وه میدان برنمد به جوش
همه برگرفتند با او خروش
تو گفتی زمین شد ونام هژبر
ز میدان یکی بانگ بر شد به ابر
یالن بروشیدند تیغ از نیام
بید مهره بر پشت پیالن به جام
دم نای رویین و رویینه خم
برنمد خروشیدن گاو دم
به دریا تو گفتی به جوش نمد نب
جهان شد پر از وین افراسیاب
نبد جای پوینده را بر زمین ز نییه هوا ماند اندر ومین
زمین و زمان دست خون را بشست
ستاره به جنگ اندر نمد نخست
به پیش اندرون اختر واویان
ببستند گردان ایران میان
گیین ورد پس رستم زاب ی ز گردان شمشیرزن واب ی
ز ایران و از بیشۀ نارون ده و دو هیار از یالن انجمن
وه فرزند گو بود و ساالر نو(فردوسی،57:7،ج)573 87
سپه را فرامرز بد پیش رو
در ادامه سپاه ایران به مرز توران میرسد و جنگ نغاز میشود8
درفش و سپه را به هامون وشید
ز پیش پدر سرخه بیرون وشید
طالیه چو گرد سپه دید تفت بپینید و سوی فرامرز رفت
ز گرد سپه شد هوا نبنوس
از ایران سپه بر شد نوای ووس
خروش سواران و گرد سپاه چو شب ورد گیتی نهان گشت ماه
سنانهای نهار داده به خون
درخشیدن تیغ الماس گون
تو گفتی وه بر شد به گیتی بخار برافروختند نتش وارزار
ز وشته فکنده به هر سو سران زمین ووه گشت از وران تا وران(همان)57:8
همانطور وه میبینیم زاویه،ارتفا ،فاص ه و موضو تصیویر ،بیه صیورت پیی درپیی عیو مییشیود وبیه راسیتی
صحنههای نبرد ،به صورتی هنرمندانه و با بیشترین انطبا با هنر سینما روایت میشوند8
دم نای رویین و هندی درای
خروش نمد و نالۀ ورّ نای
به ابر اندر نمد فغان و خروش
زمین نمد از سم ّاسپان به جوش
وس نمد بر رستم از دیدگاه
چو برخاست از دشت گرد سپاه
همه رزم جویان گندنوران
وه نمد سپاهی چو ووه گران
برفتند با واویانی درفش
ز تیغ دلیران هوا شد بنفش
جهان پر شد از مردم جن جوی
بر نمد خروش سپاه از دو روی
ستاره به چنگ نهنگ اندر است
خور و مه ب فتی به رنگ اندر است
گرفتند گوپال و خنجر به چنگ
سپهدار تروان برنراست جنگ
سپاهی ز تروان دنان و دمان
بیامد سوی میمنه بارمان
به ق ب اندرون شاه با انجمن
سوی میسره وهرم تیغ زن
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هوا شد ز تیغ یالن ناپدید
وزین روی رستم سپه بروشید
سواران بیدار با پیل و ووس
بیاراست بر میمنه گیو و طوس
هجیر و گرانمای ان یکسره
چو گودرز وشواد بر میسره
زرهدار با خنجر واب ی
به ق ب اندرون رستم زاب ی
نهان گشت خورشید گیتیفروز
تو گفتی نه شب بود پیدا نه روز
ز نییه هوا همنو پشت پ نگ
شد از سمّ اسپان زمین سنگ رنگ
سر ووه پر ترک و جوشن شده است
تو گفتی هوا ووه نهن شده است
درفشیدن تیغهای بنفش(همان)57:8
به ابر اندر نمد سنان و درفش
نماها و ج وههای سینماییمتن ،بسیار بیش از نمونههایی است وه به ننها اشاره شد،برای اثبات ایین قاب یّیت بیه ذویر
همین ابیات بسنده میونیم.جنبه هیای دی یری نییی از قبییل نور،انتخیاب دییالو بیه تناسیب شخصییتها،انتخیاب
موقعیت(،)locationموسیقی والم و ت فیق نن با وزن عروضی به مثابهی موسیقی متن،تع یقهای بجا و نابجا،قیدرت
و ضع پالت داستان به عنوان فی منامه و...قابل ارزیابی و پژوهش هستند وه مجالی فراختر میط بد.
در ونار نقاط قوّت این اثر،به برجستهترین ضع نن اشارهای گذرا مییونیم.نقطیهی اوج هیجیان در نثیار داسیتانی و
سینمایی زمانی است وه مخاطب،شخصیت محبوب خود را در وضعیت بحیران مییبینید و نسیبت بیه سرنوشیت او
اتساس اضطراب و ن رانی مییوند.داسیتانهیای موفق،وضیعیت بحیران را بیا تع ییقهیای بجیا و متعیادل رهبیری
میونند«.تع یق ویفیتی است وه نویسنده برای وقایعی وه در شری تکوین است،در داستان خود مینفریند و خواننیده
را مشتا و ونجکاو به ادامه دادن داستان میونید و هیجیان و التهیاب او را برمییان ییید»(میرصیادقی .)35857:1،در
داستان سیاوش یکی از موقعیتهای تساس و دلهرهنور ،زمانی است وه او برای اثبات بیگناهی خود ،نمادۀ گذشیتن
از نتش است.هیجان وقتی به اوج خود میرسد وه او وارد ووه نتش میشود و ایین همیان لحظیهای اسیت ویه بایید
داستان،مخاطب را در تالت تع یق و اضطراب ن اه میداشت و پس از لحظاتی انتظار ،با گرهگشایی مناسب،وضیعیت
بحران را به پایان میبرد.امّا میبینیم وه این گونه نیست و در اندک زمانی ،او به سالمت از ووه نتش به در میینیید و
نقطۀ اوج بدون تع یق به پایان میرسد8
نشد تن دل جنگ نتش بساخت
سیاوش سیه را به تندی بتاخت
وسی خود و اسپ سیاهش ندید
ز هر سو زبانه همی بروشید
وه تا او وی نید ز نتش برون
یکی دشت با دیدگان پر ز خون
وه نمد ز نتش برون شاه نو(فردوسی،57:7،ج)557 87
چو او را بدیدند بر خاست غو
نتیجه8
فردوسی در سرایش شاهنامه،در اوثر موارد ذهنیّت یح تصویربردار دقیق و تجربۀ یح وارگردان سخت یر را به عرصۀ
ظهور رسانده است .در این داستان ،بجیی میواردی نیادر؛ همنیون گذشیتن سییاوش از نتیش و چنید میورد جیئیی
دی ر،سرایندۀ این اثر موازین و چارچوبهای تصویری و معنایی هنر سینما را تا تدّ زیادی رعاییت ویرده اسیت.در
یح نتیجهگیری و ّی میتوان گفت فردوسی به اقتضای موقعّیتهای مخت  ،از نماها وج وههای خاص منطبق با هیر
یح از موقعیّتها استفاده ورده است ،برای مثال در مواقعی وه عنصر گفت وگو غالب است و فاص ۀ پرسیوناژها از
یکدی ر زیاد نیست ،از نمای نیدیح ودرشت استفاده میوند ودر توصی صحنههای نبرد،بیرای بیه تصیویر وشییدن
عظمت جن اوران و گستردگی تضور ننان،نماهای دور را به وار میبرد.در پایان میتوان گفت فردوسیی در داسیتان
سیاوش،به ع ّت تضور مکرّر انبوه سپاهیان وجن اوران وگستردگی زمینۀ تصویر،در موارد متعدّد از نماهای هیوایی و
دور و ت فیق همیمان نن با نماهای متحرّک وشناوراستفاده ورده است وانطبا این گونه نمای ترویبی،با هنر سینما بیه
مراتب بیشتر از نمونههای دی ر است.
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