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چکیده
خداوندگار حماسه با اشراف کامل بر قابلیّت های نمایشی ،در گسترة بسیار وسیعی از اشتراکات و توانمندی های سیینمایی در
مسیر بیش باورپذیری ذهنیّت مخاطبان خود ،بهره جسته و ادراک هنری آن ها را جهت رسیدن به تصاویر عینیی و بصیری کیه
جوهرة هنر اوست ،یاری نموده است .از دیگر سو ماهیّت مفاهیم عینی و ملموس حماسه باعث میشود تیا نسیبت بیه مفیاهیم
عمیق و شهودیِ عرفانی ،قابلیّت نمایشی و به همان نسبت در اقناعکنندگی و برانگیختن قویتر بُعید عیاطفی ،تیرییری مسیت یم
داشته باشد .تصویرسازی های فردوسی غنای بصری و دراماتیکی خاصّی دارد که در سینما نیی ردّ پیای آن بیه وفیور یافیت و
دیده می شود .برآیند و شواهد این م اله نشان می دهد که فردوسی از ماهیّت تصویری و سینمایی و ظرفیّت های آن در بیان و
تبیین احساس ،عاطفه و اندیشه ،آگاهی درخوری داشته و در انت ال تصویر ادبی و ذهنیّت هنری خود ،با استفاده از پتانسیل هیا
و اب ارهای سینمایی ،فراتر از دید نمایش تئاتری و ن اشّی ،نسبت به زمان خود ،بسیار درخشان و قابل ترمّل عمل نموده است.
در این جستار که با رویکرد کتابخانهای و به روش تحلیلی -توصیفی فراهم شده است ،ضمن معرّفی تصویر و تصیویرپردازیِ
شاعر جان و خرد  ،استفادة خلّاقانه و هنرمندانة او از شگردهای سینمایی در این داستان (نماپردازی ،رنگ ،حرکت ،گفتوگیو،
شخصیّتپردازی ،روایتگری و پایانبندی مناسب) بررسی و نموده می شود.
واژگان کلیدی :شاهنامه ،قابلیّت سینمایی ،تصویرسازی ،غنای بصری

مقدمه
ادبیّات و سینما با وجود ال امات و امکانات بیانی خاصِّ خود ،دو نوعِ هنریِ قابل م ایسه اند و همگام با دیگر هنرهیا
در پی آنند که با عناصر مشترک و کم و بیش تفاهم ضمنی ،مخاطب خیود را در درک هنیر فیرا روی او سیهیم کنید.
« سینما نه تنها در طرح داستان و شگردهای روایی ،با ادبیّات هم خونی و هم خوانی دارد بلکه در توسّل به شیوههای
بالغی و در عرصه های معانی و بیان و صناعات بدیعی ،همسایة صمیمی ادبیّات است .این دو سخنگو ،به زبان هنیر،
هر کدام لهجه و تکیه های خاص خود را دارند ،در عین این که از مفردات واژگانی و ترکیب های خاصِّ مربیو بیه
منط ة خود نی بهره می برند (حسینی 65 :8811 ،و  .)66با این تفاوت اساسیی کیه «در سیینما ،تصیویر دالّ معنیاییِ
مدلولِ مفهومی است اما در ادبیّات کالم دالّ معناییِ مدلولِ تصویری است .تصویر ارائه شیده در سیینما ،بیدون هیی
واسطه ای ،مادّی شدة مفهوم عاطفه و اندیشه است؛ حال آن که تصویر ارائه شده در ادبیّات ،نیازمند تصوّر و توانیایی
مخاطب در چینش و واچینش ( )construction-deconstructionکلمات اسیت» (هاشیمی .)09:8842،آنچیه در
بیان خداوندگار حماسه بنمایة توصیف به شمار می آید ،خلق تصاویری است که بر اسیاس تشیابه ،تطیابق ،اقتیران،
افتراق و  ...بنیان نهاده شده است .حکیم فردوسی با درک عمیق از نحوة تصویرپردازی و آگاهی صحیح از توانمنیدی
های اب اری آن ،قابلیّت های شاهنامه را غنی تر و تولیید و انت یال حیوزة اندیشیه ،حکمیت ،جهیان بینیی ،عواطیف،
احساسات رزم و ب م و  ...را در ابعادی بس گسترده تر به نمایش گذاشته است.
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نبردهای انفرادی نسبت به جنگ های مغلوبه ،مسلماً کشش و جذّابیّت بیشتری دارد چون مرهون توصیفات دقیق تیر
و باریک تری است .از آن جا که سر و کار این داستان با ح ایق است نه واقعیّات ،دارای وحدت موضوع اسیت و در
طول خود به هی موضوع حاشیه ای اشاره نمی کند؛ لذا ماندگاریِ ترییر و بُعد ال ای عاطفه و احساس در آن قوی تیر
است .این برش از نبرد ب رگ کاموس کشانی و خاقان چین علیه ایرانیان نی ویژگی تصیویری و غنیای بصیری فیوق
العادهای دارد ک ه به راحتی می توان ابیات را فراتر از آن که خواند ،تماشیا کیرد و آن هیا را از محیدودة شینوایی بیه
گسترة بینایی کشاند.
شاهنامه ،داستانی است بسیار بلند با ساختار کلّی داستان در داستان (« .)episodicاپی ود را مییتیوان از میتن اصیلی
جدا کرد و قطعهای کوتاه از آن پرداخت» (یونسی .)89 :8819 ،در ساختار تودرتوی شاهنامه ،هر داستان شیامل ییک
یا چند اپی ود نیمه مست ل است و رستم و اشکبوس نی از این قاعده مستثنی نیست.
حکیم توس در آغاز داستان نبرد خاقان و کاموس کشیانی بیا اییران ،پیس از ادای خطبیه در فیراز و فیرود روزگیار،
بالفاصله ستایش در خوری از رستم می کند( .شاید به دلیل شدّت نبرد و حیاتی بودن وجود رستم) .از مرگ فیرود و
جنگ الدن می گوید و از شکست سخت ایرانیان از تورانیان؛ از برکنار شدن توس و جانشینی فریبرز بیه سههسیاالری
و بازگشتن توس به پایمردی رستم و این که باز نبرد از سرگرفته میشود .ترکی «بازور» نام به سحر ،برف و باران بیر
سهاه ایران باراند و بسیاری از جمله گودرزیان و بهرام کشته شدند .سهاه ایران ،علیرغم دالوریهای کم نظیر توس بیا
ده فرسنگ ع ب نشینی ،به کوه هماون پناه بردند ولی دامنة نبرد به آن جا هم کشییده شید .ایرانییان بیا وجیود نبیود
آذوقه ،رشادتها نمودند ولی فراوان کشتهها دادند .خبر به کیخسرو رسید و او رستم را از سیستان فراخوانید .پیور زال
بی درنگ حرکت کرد؛ زیرا کیخسرو پسر سیاوش تنها پادشیاهی اسیت کیه رسیتم او را از جیان و دل او را دوسیت
داشت و فرمانش می برد .رستم در دربار پس از خواستگاری فرنگیس برای فریبرز ،تازه داماد را با سهاهی روانیه کیرد
و خود با وجود شتاب فراوان ،شب هنگام به رزمگاه رسید .هم تورانیان و هم ایرانیان از انبوه سهاه تیازهرسییدة خیود
به توش و توان مضاعف رسیدند .بامدادان خاقان در مهد پیل به قلبگاه آمد و کاموس و ب یه مصیاف آراسیتند و ایین
جا بود که :دلیری کجا نام او اشکبوس  /همی برخروشید برسان کوس . ...
تصویر در شاهنامه
«تصویرپردازی در نوشته های توصیفی جایگاهی نمایان دارد؛ زیرا بدان وسیله است که نویسنده میتواند آنچیه را کیه
احساس می کند ،به خواننده منت ل کند .تصویر در این م ام عبارت است از بیان تصویری یک تجربة حسّی ،توصییف
صحنه های محل وقوع داستان و اشخاص و وقایع ،که همه به یاری الفاظ و ادراکات حسّی صیورت مییپیذیرد .ایین
صناعات را می توان در م ام وسایلی در ال ای احساس ،خاصّه ارائة اشخاص و یا هوا و جوّ داستان نی بیه کیار بیرد»
(یونسی .)01 :8819 ،در این داستان ،عناصرِ زمانه و قضا و قدر اندکی انت اعی مینمایند ولی باید توجّه داشت که در
حماسه ،سایة ت دیر و روزگار به قدری سنگین ،محسوس و ملموس است که دیگر بُعید انت اعیی آن کمتیر فیرا ییاد
میآید .به هرحال صورخیال ،چهرة قهرمانان را ملموس و محسوس و دست یافتنی تصویر میکند .بییان فردوسیی در
شاهنامه تصویری و نمایشی است« .او در مورد صحنة نبرد دشمن سخن نمییگویید بلکیه آن را بیه خواننیده نشیان
میدهد» (شمیسا .)826 :8836 ،در بیان فردوسی مفاهیم مجرّد بسیار اندک است و «همة تصاویر او ،عناصیری اسیت
مادّی و در حوزة ملموسات؛ و این مادّی بودنِ دیدِ او یکی از مهمترین رم هایی است که بیان حماسیی او را تیا ایین
حد ملموس و حسّی کرده است( ».شفیعی کدکنی« .)960 :8832 ،جنبة دراماتیک توصیفات شاهنامه ،چنیان نیرومنید
است که نظیری برای آن در هی یک از متون داستانی فارسی ،متصوّر نیست» (حمیدیان.)928 :8830 ،
قدرت تصویرسازی فردوسی و ساختمان و سازة خیال او ،نه تنها در محور اف ی خیال بسیار پررنیگ اسیت بلکیه در
محور عمودی نی اعتدال ،تناسب و هماهنگی هندسیی کیامالً رعاییت شیده اسیت« .هرییک از تصیاویر طبیعیت ییا
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لحظه های حیات چنان در ترکیب عمومی شعر حل میشود که خواننده وجوه انفرادی آن را در نمییابد .آگاهی او از
رم و راز تناسبِ تصویرها با موضوع ،در رنگ حماسیِ این تصاویر ،آشکارا جلوه میکند» (شیفیعی کیدکنی:8832 ،
 990و .) 998به عنوان مثال نعرة اشکبوس برسان کوس است؛ چون دست به گرز آهنین می بیرد ،زمیین آهنیین میی
شود؛ نام رستم مرگ کشانی و زمانه پتک ترگش است؛ سر هم نبرد و سرکشان را به گرد و زیر سنگ میآورد و . ...
این در حالی است که تصویری بودن شعر ویژگی برجسته شعر سبک خراسانی است که خواننده را به دییدن نیه بیه
خواندن برمیانگی د و تحرّک بصری خاصی را از این مسیر ایجاد میکند .چشم ها را به صید مفاهیم می نشیاند و بیا
اف ون کردن دامنة جاذبة بصری از مسیر نمایشِ زوایای پنهان و فرارونهادن معادالت پوشیده ،مفاهیم را از لب طاقچیة
عادت برمی دارد .در این ایر ،کلمات و کالم ،ن اشی و تصویرسازی زبانی و موسی ی و آهنگ در کنار هیم درخشیش
عجیبی دارند« .او برخالف همروزگارانش  -که تصویر را به خاطر تصویر در شعر میآورند  -میکوشد که تصویر را
وسیلهای قرار دهد برای ال ای حالتها و نمایش لحظه ها و جوانب گوناگون طبیعت و زنیدگی؛ بیه آن گونیه کیه در
متن واقع جریان دارد .از این روی مسرله ت احم تصویرها -که در شعر این دوره از بیماریهای عمومی شیعر اسیت-
در شاهنامه به هی روی دیده نمیشود» (شفیعی کدکنی.)992 :8832 ،
در این میان نباید فراموش کرد که ظرفیّت ها و ظرافت های زبان فارسی در قرن چهارم هنیوز در مرحلیة نیو بلیوغی
است و طبیعتاً در اکثر موارد سیطرة عناصر شعری در مراحل اوّلیّة تکامل زیبیایی شیناختی شیاعر بیا وجیوه میادّی و
زمینی و ناسوتی است و نه معنوی و آسمانی و الهوتی و هنوز ساز و کار زبیان فارسیی و امکانیات آن بیه فراخنیای
اندیشه های گسترده دامن سبک عراقی و پیچیدگی های ماورایی و معمّاگونة سبک هندی گام ننهاده است .توجّیه بیه
همین محدودیّت زمانی نه محدودیّت اندیشه و توانِ شاعر ،عظمت شاهکار بیبدیل او را روشن تر میی نمایید .ولیی
در عین حال «شاهنامه ،اوج سینمای سیاه و سفید سبک خراسانی است» (حسینی.)821:8811 ،
با توجه به فراوانی اب ارهای تصویرپردازی سینمایی ،در این گفتار اختصاراً به چند مورد کیه در ایین اپیی ود نمیود و
برجستگی گسترده تری دارند ،اشاره می کنیم و به بررسی و م ایسة عناصر تصویرسیاز حکییم فردوسیی بیا عناصیر
بصری سینمایی و درک موفّق او نسبت به این دو می پردازیم.
الف) صحنه پردازی (میزانسن)
«صحنه پردازی علم به کارگیری سامان یافته و منتظم عناصر معناپرداز سینما است به گونه ای که بیه تولیید عاطفیه و
اندیشه بیانجامد» (هاشمی .)83:8842،در صحنهپردازی عوامل سینمایی در مسیر بیان کلّیّت منظّم و رساندن مخاطب
به مفهوم مورد نظر گام بر می دارند .صحنه آرایی شامل کوچک ترین حرکات چهره ،نظیر حرکات لب و چشیم و ...
تا ب رگترین نورپردازی ها ،دکوراسیون ها و عمق و بُعد ،خطو  ،حرکات ،انتخاب حاالت افراد و  ...می شیود« .ایین
اصطالح اشاره دارد به ترییر درهم تنیده ای از وسایل صحنه ،رفتار و حرکات بازیگران ،رنگ و نور و  ...اطیالق میی
شودکه در موقعیّتِ مکانی – زمانی به نام صحنه که اشخاص ،ن ش خود را در آن بیازی میی کننید» (مسیتور:8834 ،
 .) 95از آن جا که می انسن دربرگیرندة اکثر قابلیّت های تصویری سینماست و بُعد گسترده ای دارد ،اکثر مواردی کیه
به عنوان شاهد مثال ذکر می شود ،به نوعی به می انسن نی مربو می شوند.
در نبرد با اشکبوس نی حکیم توس در استفاده از ج ئیّات و بازتاب آن ها ،نهایت هنرمندی خود را نشان می دهید.
به عنوان نمونه مطرح شدن جنگ اف ارهای نبرد ،نمود گسترده ای دارد .هرچند رستم در این نبرد برای تمهید جبیران
ننگ گریختن رهّام و خریدن آبروی ایران و نی خسته بودن رخش ،پیاده و تنها و تنها با ییک کمیان و چنید تییر بیه
میدان می رود .مل ومات نبرد مطرح شده در این اپی ود عبارتند از :خود ،گبر ،گیرز ،کمیان ،تییر ،پتیک ،تیرگ ،بیاره،
سلیح ،شست ،سوفار ،شاخ گوزنان ،پیکان و  . ...استفادة نمایشی از این وسایل و لوازم در نهایت هنرمنیدی توصییف
ش ده است :نعرة اشکبوس در بیت آغازین بر سان کوس است .صدای شیهور و طبل هیر دو سیهاه ،بیه بیازو افکنیدن
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کمان به زه ،زدن چند تیر به کمربند ،کشتن اسب کشانی ،زه بستن اشکبوس و تیربیاران کیردن رسیتم و اصیابت تییر
رستم به حریف.
در میان این تصاویر نمایشیِ جذّاب ،زیباترین ،نمایشیترین و دقیقترین ،تیری است که در نهایت بر سینة اشیکبوس
جای می گیرد .به این نوع استفاه از شیء «پراپ» می گویند« .وقتی یک شیء در صحنه ن ش فعّالی در کنش های در
حال حدوت می یابد ،به آن شیء پراپ گویند» (بوردول ،تامسون .)858:8833 ،نظایر دیگر از این دست در شاهنامه،
درفش کاوه ،ببر بیان رستم ،درع سیاوش ،خفتان سیاه افراسیاب و  ...است .در این نبرد ،این تیرِ نی ه مانند کیه رسیتم
آن را بر سینة اشکبوس مینشاند و از کمرگاه او میگذراند ،کاموس و خاقان چین را سخت حیران میکند:
«چو برگشت رستم هم اندر زمان ،سوارى فرستاد خاقان دمان.
همه تیر تا پَر پُر از خون کشید.
ک ان نامور تیر بیرون کشید.
سراسر همه نی ه پنداشتند.
همه لشکر آن تیر برداشتند.
نگه کرد ،برنا دلش گشت پیر.
چو خاقان بدان پرّ و پیکان تیر،
به پیران چنین گفت کاین مرد کیست؟ ز گردان ایران ورا نام چیست؟
تو گفتى که لختى فرومایهاند .ز گردنکشان کمترین پایهاند.
کنون نی ه با تیر ایشان یکی است .دل شیر در جنگشان اندکی است»( .فردوسی)834:8839،
آنچه این نبرد را به صورتی بسیار برجسته و به یادماندنی تصویر می کند ،آخرین صحنه است .ترسیم این صیحنه در
ت ابل کمّی و کیفی با تیراندازی اشکبوس است .کشانی رستم را آماج چندین تیر قرار می دهد و شاعر تنها نییم بییت
(یک مصراع) به این تیراندازی اختصاص می دهد ولی اصابت یک تیر رستم به او در هشت بییت (شیان ده مصیراع)
بیان می شود که بسیار قابل توجّه است و در ادامه جداگانه بدان می پردازیم.
نماپردازی
نگرش فردوسی به صحنه های مختلف متناسب با فاصلة آن هاست لذا نمای باز و بسته (پرسهکتیو) را دقی یاً رعاییت
نموده است «.پرسهکتیو [عمق و بعد] کیفیّتی است که ابعاد و فاصله ها و موقعیّت اجسام و افراد و مکیانِ سیه بعیدی
است رار آنها را به همان صورت که در واقعیّت وجود دارند ،در تصویر دو بعدی مشخّص می کند » (بصیر53:8810 ،
) .در این داستان ،یکسونهادن نماهای انت اعی درونی ،زوایای دید متنوّع و حرکات سیّال چشم ،بنا به توصیفات میدام
از نماهای بسته به باز و متوسّط در جریان است.
ظرافت حرکت از نمای بسته و محدود (کلوزآپ) به نمای باز و گسترده (النیگ شیات) در ابتیدای داسیتان درخیور
توجّه است:
همییه گییرد رزم اندرآمیید بییه ابییر( .نمییای بییاز)
بشیید تی ی رهّییام بییا خییود و گبییر( .نمییای بسییته)
برآمد ز هر دو سهه ،بیوق و کیوس( .دو نمیای بیاز اف یی)
برآویخت رهّام با اشکبوس( .نمای بسته)
زمین آهنین شد؛ سههر آبنوس( .دو نمای باز عمودی)
به گرز گران دست برد اشکبوس( .نمای بسته)
در ابیات پایانی ،طبیعتاً نماها بسته اند تا تجسّم و عینیّت تصویر ،بیشتر ملموس گردد و مخاطبِ داسیتان ،خیود را در
همان صحنه و ناظر ماجرا ببیند« .در سینما ،این ج ءِ بدیهیّات است که وقتی کنش ،حسّییتیر اسیت ،نماهیای بسیته
کاربرد بیشتری می یابند» (هاشمی .) 60:8842،نماهای بسته (کلوزآپ) نظیر :دست بردن رستم به بند کمیر ،توصییف
سه مصراعی از یک چوبه تیر خدنگ ،مالیدن کمان در دست ،قراردادن سوفار در شست ،خیم کیردن دسیت راسیت،
درازکردن دست چپ ،برخاستن صدا از کمان ،رسیدن سوفار به راستای گوش ،انعکاس صیدای بازگشیت کمیان بیه
جای خود در فضا ،بوسه زدن پیکان بر سرانگشت رستم ،گذر کردن تیر از کمر کشیانی .تعیویپ پیی در پیی نمیای
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اف ی از دست راست به چپ نی در همین بخش در ذهن و ضمیر مخاطب ،به شیکل ناخودآگیاه تیداعی حرکیت را
بسی اف ون می کند و به بیان اغراق آمی حاصل از مفهوم تضادّ دست راست و چپ و همکاری آن دو در مسیر کینش
آتی کمک شایان می نماید.
تهمتن به بند کمر برد چنگ( .دست راست)  /کمان را بمالید رستم به چنگ ( .دست چپ)
به شست اندرآورد تیر خدنگ( .دست راست)  /بر او راست خم کرد و چپ کرد راست( .دست راست و چپ)
چو سوفارش آمد به پهنای گوش(.دست راست)  /زشاخ گوزنان برآمد خروش(.دست چپ)
چو بوسید پیکان سرانگشت اوی( .دست چپ)
در گفتگوها نی شاهد رعایت دقیق این مورد هستیم .اشکبوس در نبرد با رهّام در نمایی باز «همی برخروشید بر سان
کوس ».و بعداً چون رستم در فاصلة دوری از کشانی بود« ،خروشید کای مرد رزم آزمای  /هماوردت آمید مشیو بیاز
جای .ولی در فواصل ن دیک و نماهای بسته از فعل «گفت» استفاده می شود :تهمتن برآشفت و با توس گفیت / :کیه
رهام را جام باده است جفت.؛ [ اشکبوس] بدو گفت خندان کیه نیام تیو چیسیت؟  /تین بیی سیرت را کیه خواهید
گریست؟ ؛ تهمتن چنین داد پاسخ که نام  /چه پرسی ک این پس نبینی تو کام .؛ کشانی بیدو گفیت بیی بیارگی  /بیه
کشتن دهی سر به یکب ارگی .؛ تهمتن چنین داد پاسخ بدوی  /که ای بیهده مرد پرخاشجوی .؛ کشانی بدو گفت با تیو
سلیح  /نبینم همی ج فسوس و م یح .؛ بدو گفت رستم که تیر و کمان  /ببین تا هم اکنون سر آری زمان.
نباید فراموش کرد که جبهه گیری همة این نماها و تعویپ پی در پی آن ها ،به دنبال انت یال حیسّ اغیراق در بییان
قدرت رستم ،سرعت تیر و غافلگیرکردن اشکبوس است و عالوه بر اف ایش تعلیق ،اضیطراب و هیجیان نیاظر را نیی
بسیار اف ون می نماید .پس از جای گرفتن تیر در سینة اشکبوس کار رستم تمام شده و همه منتظر شنیدن احسینت و
آفرینها هستند که آن هم با تغییر نمای عمودی از آسمان سرازیر میشود .چشیم و دل خواننیده از سیینة اشیکبوس
(پایین) به پنج نمای باال (سههر قضا ،قدر ،فلک و ماه) تغییر و پس از سکوت ممتد و پیوسته در چندین بیت که نفَس
ناظر نی در سینه حبس شده ،این ع ده باز می شود؛ تعلیق خاتمه می یابد و درح ی ت ترکید و مبالغه بسیار برجسیته
تر می شود.
سههر آن زمان دست او داد بوس
ب د بر بر و سینة اشکبوس
فلک گفت احسنت و مه گفت زه
قضا گفت گیر و قدر گفت ده
نور و رنگ :
مسلّما در گذشته اب ارهای فنّی سینمایی امروزی در نورپردازی وجود نداشت و روشنایی منحصر به خورشید و ماه و
آتش و شمع و  ...بود .از این رو صور خیال و آرایه های ادبی ،بار تبیین مفاهیم مرتبط با آن را به دوش می کشییدند.
نمود و نمایش نور و رنگ در شاهنامه و این داستان نی با کمک آرایه های ادبی به نحو برجسیته ای پرورانیده شیده
است .بیشتر رنگ ها با توجه به جوّ حماسیِ نبرد و رزمِ شاهنامه ،در فضای تیره و سرد و سیاه ،ظهور و نمود دارنید.
شاعر در جهت غنی تر جلوه دادنِ گره خوردگیِ عواطف و درونمایه ،ایجاد زیبیایی بصیری ،ت وییت رابطیة معنیادار
رنگ و پیرنگ ،ترکید بر انسجام محور عمودی در راستای تخییل محور اف ی ،انت ال کنش پهلوانان ،ت ویت باورمنیدیِ
مخاطب ،شناساندن عوالم درونی قهرمانان و پردازش زمان و مکان و صحنه ،ذهنیّت ها را با جایگ ینی اشیا بیه جیای
رنگ آن ها به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت می کند« .رنگ ،مؤیّرترین و برجسته ترین وجه تصاویر حسّی و
توصیفات تجسّمی  -بصری شاهنامه است و به طور کلّی در آفرینش صور خیال و روایات توصییفی شیاهنامه ن یش
بارزی دارد» (ضابطی جهرمی.)008:8831،
در شاهنامه برخی از اشیاء از قبیل سندروس ،شنگرف ،آبنوس ،یاقوت ،قیر ،بسّد ،مرجان ،پیروزه ،الجورد و  ...بیرای
بیان رنگ ها استفاده می شود( .رستگار فسایی .)82:8868 ،از آن جا که اندیشة شاعر در سبک خراسیانی میی زیید و
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طبیعت مدار و واقع گراست ،اشیای طبیعی و پیرامون خود را جایگ ین رنگ ها می کند تیا بیه صیورت غیرمسیت یم،
خواننده را با رنگ آن اشیا آشنا کند و به انگی ش و هیجان دورنی او کمک نماید« .ن ش رنگ با عناصر صدا و آهنگ
و شتاب و حرکت در آرایش تشبیهها ،ن ش جاذبه آفرین خود را بازی میکننید» (تجلییل .)01 :8811 ،از دیگیر سیو
اغر اق که ج ءِ ماهوی و اصلی حماسه است ،در متن همین تشبیهات در بیان رنگ هیا و حیاالت درونیی آن هیا نیی
خود را می نمایاند.
در بیت پنجم «زمین آهنین شد؛ سههر آبنوس ».صفاتِ آبنوس گرانبها ،سنگین ،سخت و سیاه اسیت(معین.)05:8838،
که در این جا ویژگی اخیر آن در نمای بازِ صحنه ،خودنمایی می کند( .ارتبا گرد و غبار شدید آوردگیاه بیا آبنیوس
در تیره و تار بودن) .تاریکی و رنگ سیاه مفاهیم نفی ،مرگ و نیستی ،پوچی و بیهودگی ،نحوست و شومی ،ظلمت و
اندوه را در خود نهفته دارد تا ضمن برانگیختن فکر و احساس خواننده ،او را به سمت و سوی مایه و تم اصلی نبیرد
که عالوه بر بعد منفی ،فرار اشکبوس را هم در پی دارد ،هدایت کند
«سندروس» نی صمغ سرو کوهی است که چون با روغن ب رک آمیخته شود ،روغن زردرنگ مخصوص چرب کردن
کمان از آن حاصل می شود( .همان )8404:در مصراع «تنی لرزلرزان و رخ سندروس ».جذّابیّت بصیری رنیگ زرد و
گرم سندروس ،محمل انت ال تصویر ذهنی شاعر در نمایی بسته جهت نمیایش تحیوّل درونیی اشیکبوس (پریشیانی،
نگرانی و رنگ پریدگی ت ل ل ،عدم اطمینان ،سستی و ضعف) قرارگرفته و بیا ایین تعبییر ،عمییق ،میادّی ،نمایشیی،
ملموس ،غیر مست یم و دست یافتنیتر بیان شده است .برآیندِ حسابگرانه ،گ ینشی و نمادین این م وله و لیذّت درک
هنری آن ،به تجربة بصری خواننده محوّل و موکول می شود و بدین گونه این ذهنیّیت ادبیی بیه عینیّیت سیینمایی و
نمایشی ،تغییر می یابد و تعبیرمی شود.
حرکت
«عنصر اساسی درام ،حرکت است .کنش امری است زمانمند و هنرمند ناگ یر برای عینی ساختن این زمانمندی بایید
از جابجایی مکانی بهره گیرد» ( هاشمی )826:8842،که ضمن جلب نظر خواننده ،جذّابیّت بصیری را چنیدین برابیر
کند .روند حرکت برآمده از زمان و مکان اساطیری شاهنامه است .با توجّه به غیرطبیعی بودن (اغراق ذاتیی حماسیه)
حرکات نی تابع شرایط غیرعادی است؛ لذا کمّیّت رخدادها کمرنگ تر و در م ابل ،کیفیّت آن ها برجسیته تیر اسیت.
گذر خطّی زمان ضعیف و روند کیفی و ح ی ی آن در تنازع با رویکرد کمّی و واقعیی تیاریخی در سیتی قیرار دارد.
مسلّماً صحنه های مختلف ،حرکات مختلف و گوناگونی را می طلبد و خداوندگار حماسه از انیواع قابلیّیت نمایشییِ
حرکت به تناسب موقعیّت ،انتخاب واژگان پویا و باصالبت و واج آرایی های آگاهانه و تناسب مفاهیم درونی آن ها،
ریتم تند حماسی ،تصاویر بالغی و صور خیال و  ...برای تجسّم تصیاویر واژگیانی خیود و ال یای حیاالت روحیی-
روانی ،بهره می برد ولی با این وجود «مجموعة بی شماری از زیباترین تصیویرهای شیعر ایین دوره کیه در شیاهنامه
است ،به علّت پراکندگی در سراسر کتاب هی تجلّی جداگانه و بییرون از ترکیبیی نداشیته اسیت» (شیعار و انیوری،
.)04:8831
در کنش اوّلیّه ،خروشیدن اشکبوس و آمدن او به میدان ،شتافتن رهّام ،درگیری و برآمدن صدای شیهور و طبیل ،نبیرد
با گرز سنگین آهنین ،خستگی دست رهّام و فرار او ،همة این ها در قالب هفت بیت ترسیم شده است و به هر حیال
چون مترتّب بر فرار رهّام و ننگ ایرانیان از این کار است ،باید سریع و در کمال ایجاز بیان شود .پیاده آمدن رستم در
ت ابل سوار بودن کش انی ،و گفتگوهای نسبتاً طوالنی و تح یر کنندة رستم با او ،مخصوصاً دو استفهام انکاری ،در پیی
زدودن خاطرة فرار رهّام از ذهنیّت خواننده است .زمانی که رستم وارد کارزار می شود ،تعلیق زمانی در چندین مورد
مانند رج خوانی ها و  ...تا اصابت تیر به حریف ،همه مرحله به مرحله حرکات نمایشی را در بر دارند .از آن جا کیه
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زمان هنری ،منبسط و نمایشی است نه واقعی ،کندشدن ریتمِ زمان ،حوادث را برجسته تر جلوه میی دهید و فرصیت
بیشتری برای پردازش ج ییات در اختیار شاعر و ناظر قرار می دهد.
زیباترین صحنة داستان اصابت تیر رستم به اشکبوس است که چنانچه گفته شد ،خداوندگار حماسه ،به تیرزدن هیای
پیاپی اشکبوس ،تنها یک مصراع اختصاص داده « :به رستم بر آن گه ببارید تیر ».حتّیی بیرای کشیتن اسیب او چهیار
مصرع قائل شده ولی برای تنها یک تیر زدن رستم به او ،شان ده مصراع (نسبت یک به شان ده) ییا در توصییف ییک
تیر رستم ،سه مصراع؛ تا از راه کش دادن زمان ،فرصیت بیشیتری در اختییار مخاطیب قیرار دهید و از مسییر چیینش
ج ئیّات و توالی گام به گام آن ها احساس و عاطفة او را به سمت و سوی بایستگی شکست اشیکبوس و شایسیتگی
پیروزی رستم و در نهایت ایران در م ابل انیران ،هدایت نماید و در پایان نی برای تثبیت نظر خود ،قضا و قدر را نیی
با خود همداستان جلوه دهد.
در این هفت بیت ،هجاهای کشیده به گونهای بسیار زیبا حرکت آهسته را ت ویت می کنید( .بیه جی مصیراع کشییده
شدن کمان :خروش از خم چرخ چاچی بخاست و مصراع رها شدن کمان :ز شاخ گوزنان برآمد خیروش کیه تیراکم
انرژی را در خود نهفته دارند ).در بیت سی و نهم «چو بوسید پیکان سرانگشت اوی  /گذر کرد بر مهرة پشت اوی».
فاصله رهاشدن تیر در مصراع اوّل تا جای گرفتن در سینة حریف و سر از پشت او در آوردن ،کیامالً و دقی یاً حیذف
شده و حتّی یک مصراع و واژه نی بدان اختصاص نیافته است تا رهایش تیر و اصیابت آن در کوتیاهتیرین زمیان بیه
تصویر کشیده شود و بالغت این تصویر از راه مونتاژ دو نمای متفاوت (سرانگشت رستم و پشت اشکبوس) ،به اوج
خود برسد .در پایان این کش دارکردنِ آن کنش ،در بیت چهل و یکم ،هشت فعل و شبه جمله سیلآسا و پیدرپی در
اعجاب و تح سین و ت دیر رستم فرو می ری د .چنانچه مشاهده می شود فراوانی و گوناگونی این تصاویر ،نیه در پیی
ت احم با یکدیگر است و نه هی کدام قصد تصاحب موقعیّت به بهای ایبات جایگیاه خیود و خنثیی کیردن دیگیری
دارند.
گفت و گو و لحن
کارآمدترین محمل و رساترین کارکرد در بیان داستان های شاهنامه بر اصل گفتگو و چینش هنری آن ،استوار اسیت.
گفت و گوهای نمایشی قهرمانان از چندین جنبه و جهت در خور توجه است :در معرفی و انت ال منویّیات درونیی و
حسّ روحی و روانی شخصیّت ها و شناساندن آن ها در موقعیّت های داستانی ،ایجاد فضاسازی ،رییتم ،لحین و . ...
در هر صورت گفتگوی دراماتیک و سنجیده ،کشمکشها را هدایت و زمینه چینی و توصیف صیحنه و فضاسیازی را
در مسیر هدف نویسنده به جریان می اندازد و موقعیّت ساکن و ایستا را به سمت و سوی تنشهیای روانیی مطلیوب
می کشاند .هر گفتگو ،کنش داستانی را گامی به جلو می برد .گفتگوی رسیتم و اشیکبوس از نیوع بیرونیی (مییان دو
شخص) و نمایشی (پرسش و پاسخی که منجر به کنش آتی و پیش بردن داستان به ن طة اوج میشود ).است و شیوة
تک گویی درونی در این داستان کاربرد ندارد .مبنای داستان ،کنش شخصیّتهاسیت .حکییم تیوس ایین کینش را بیا
استفاده از مضمون سازی و با انسانی ترین عنصر یعنی گفتار ،به نمایش گذاشته است .نکتة قابل تحسین این جاسیت
که «اغلب گفتگوها و سخنهایی که میان قهرمانان شاهنامه ،ردّ و بدل میشود ،بیگمان افی ودة قیوّة تیداعی و خییال
اوست» (شفیعی کدکنی.)952 :8832 ،
در این جا نی کشمکشِ دژمنشیِ اشکبوس با بِهمنشیِ رستم ،به وسیلة رج خوانی ،با چینشی سنجیده ،گام به گیام و
متناسب ،شخصیّت آن دو را نمایش می دهد .تعامل گفتار دوطرفه در این داستان ،غیرمست یم ،متناسب بیا موقعیّیت و
دور از صراحت و دخالت راوی است و به همین دلیل مخاطب در بستر دادوستد کالمی به سمت و سیوی منط یی و
موردنظر او هدایت می شود .جدال رستم در م ابل اشکبوس ،در مسیر ت ویت طرح اصلی به سود رسیتم ،سینگینی و
شکوه خاصّی بخشیده است.
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لحن ،فضاسازی روانی و کالمی در زبان است در راستای ال ای رسالت ،اندیشه و محتوا در سریع ترین زمان به قصد
مفاخره ،تح یر و ت بیح ،ترهیب و « . ...لحن طرز برخورد نویسنده نسبت به موضوع و شخصیت های داستان اسیت.
لحیین بییا همییه عناصییر سییبک یعنییی زبییان (واژگییان و نحییو) معنییی شناسییی و موسییی ی سییر و کییار دارد»
(میرصادقی .) 609:8835،خداوندگار حماسه در عین محدویّت وزن مت ارب با استفادة سنجیده از تجانس لفظ و وزن
و مفهوم ،آگاهی عمیق از قدرت مادّی واژه ها نسبت به بُعد معنوی آن ها ،ت دیم و ترخیر ،ایجیاز و اطنیاب ،رعاییت
م تضای حال و م ام و  ...از انواع لحن سود برده است .لحن طن آمی و تمسخرگونة رستم در رج خوانی هیایش ،بیه
پیشبرد طرح و چارچوب کلّی و نی ت ویت بار معنایی گفتگوها کمک می کنید؛ کشیمکش را شیدّت بخشییده ،و در
ایجاد حسّ تعلیق در خواننده و حرکت در قهرمانان بسیار کارساز است .هرچند لحن عمومی و کلّیی حکییم تیوس،
حماسی است ،ولی لحن طن آمی به صورت موضعی و گذرا در این م طع ،جوهرة هنر او را از این سو نیی مینعکس
می نماید.
پس از فرار رهّام ،اشکبوس از طرف رستم خطاب می شود که «هماوردت آمد مشو باز جای ».اوّلیین عکیس العمیل
اشکبوس به تحریک رستم برانگیخته می شود .در باور خواننده مجسّم می شود که حتماً اشکبوس قصد فیرار داشیته
است و این ضعف را به اشکبوس نسبت می دهد .اشکبوس نام حریف را میی پرسید و نیام پیدر و میادرش را غییر
مست یم میخواهد «.تن بی سرت را که خواهد گریست؟» رستم در کنش دوم ،از این سخن علیه پهلوان کشانی بهیره
می گیرد « :مرا مادرم ،نام مرگ تو کرد ».استفهام انکاری در استدالل پیاده آمدن به نبرد ،کالم رستم را برهنه و ستی ه-
گر جلوه می دهد و در این جاست که« .گفتگو حتی بیش از عمل و کنش ،نشان دهنده ویژگیهای روحی شخصییّت
داستان است» (سامرست.)88 :8860 ،
سر سرکشان زیر سنگ آورد؟
« پیاده ندیدی که جنگ آورد؟
سوار اندرآیند هر سه به جنگ؟»
به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ
پیاده بیاموزمت کارزار.
هم اکنون تو را ای نبرده سوار
در ادامه دلیل زیبایی برای پیاده آمدن اقامه می کند:
که تا اسب بستانم از اشکبوس».
« پیاده مرا زان فرستاده طوس،
سخنان رستم ،به لحاظ رعایت نکات ذوقمندانة فوق و ذکرشدن در بهترین موقعیّت ممکن ،ارزش درامیاتیکی فیوق
العاده ،ظرفیّت ماندگاری اف ون و ترییری بسیار گسترده به این اپی ود داده است .استفهام انکاری رستم ،در پاسخ های
دندان شکن و تهدیدکننده ،بالغت گفتاری پنهان ،رفتارهای بلیغ و سنجیده را نمایان میکنند« .به هر حال فردوسی از
نظر رعایت بالغت کالم و م تضای احوال بی نظیر بوده و محیاورات لطییف و ایجازهیای بلییغ او در مییان شیاعران
فارسی زبان بی مانند است» (فروزان فر ،بی تا.)91 :
نکتة ظریف این جاست که پرسش و پاسخ های رستم آن گونه قطعی و دندان شکن است که فصل الخطاب اسیت و
دیگر اجازه نمی دهد اشکبوس سؤالی از همان نوع را در ذهن خود بهروراند و ارائه کند .در جواب تح یرهای پی در
پی رستم و زبان آوری های اوست که حریف متحیّرانه سالح رستم را فسوس و م یح می خوانید .ایین جاسیت کیه
رستم کالم خود را کوتاه تر از گذشته بیان می کند؛ چون زمان عمل فرا رسیده و سخن ،کارکرد معتنابهی ندارد؛ پیس
با یک تیر ،اسب او را سرنگون می کند.
قهرمان سازی(شخصیّت پردازی)
«خلق عینی اشخاص تخیّلی اعم از انسان ،حیوان و شیء را شخصیّت پردازی گویند» (میرصیادقی و ذوال یدر:8833 ،
 .)835در این مسیر ویژگی های جسمی ،روحی ،اخالقی و اجتماعی دو قهرمان در تشخیص و ادامیة رونید حیوادث
بازگو میشود« .شاهنامه از لحاظ دقّت در ترسیم خصوصیّات اشخاص ،به ویژه جنبههای درونی ،در رأس همة متیون
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داستانی سنّتی فارسی ،اعم از منظوم و منثور قرار دارد» (حمییدیان .)86 :8830 ،راوی بیا اسیتفاده از اعمیال و کینش
شخصیّت ها ،در گسترش طرح روایی و پی بردن به حاالت درونی شخصییّتهیا اسیتفاده مییکنید (اخالقیی:8833،
 .)819این مورد از طبیعیترین و مؤیّرترین راه های شخصیّتپردازی است که ذهن مخاطب را به موضوعاتی درگییر
کند که خود در نظر دارد و هدف غایی و طالیی را در آن می جوید .نمایش و ترکید بر برتری خییر در برابیر شیر و
بهروزی قوم ایرانی و در نهایت همه حق طلبان در این درس از زبان و کنش قهرمانان ارائه مییشیود« .آنیده ژیید بیا
ترکید می گوید :هرگ ع یده ای را مگو؛ مگیر از طرییق شخصییّتهیا» (براهنیی« .)096 :8891 ،در هیر داسیتان ایین
شخصیّت است که حالت پایدار نخستین را دگرگون میکند و مدار داستان را به وجود میآورد .بدون شخصیّت هی
داستانی نمیتواند قابل تصوّر باشد» (محمّدی.)838 :8831 ،
شخصیّت رستم چندبعدی و جامع یعنی دربردارندة ویژگی هیای متعیدّد و کارکردهیایی جداگانیه اسیت .شخصییّت
پروتاگونیست رستم در م ابل ماهیّت آنتاگونیستی اشکبوس قرار دارد« .پروتاگونیست به کاراکتری گفته میشیود کیه
در هر جنبش و قیامی دخالت و شرکت مؤیّر داشته باشد ،هرکس که با پروتاگونیست به مخالفت برخی د ،آپوننت ییا
آنتاگونیست نامیده میشود» (اگری« .)11 :8839 ،نیروهای منفی مثل مانعی در م ابل نیروهای مثبت قد علم می کننید
و نیروهای مثبت سعی می کنند تا بر آن ها غلبه کنند و جاذبه و کشش هر ایر نتیجة این برخورد و کشیمکش اسیت»
(راد .) 58:8818،اوج شخصیّت پردازی فردوسی ،خلق رسیتم اسیت کیه برتیرین درخشیش را در شیاهنامه و عیوالم
پهلوانی از آن خود کرده است .رستم ،برترین پهلوان ایرانی« ،همه چی ش غیرعادی است :پدرش ،زادنیش ،رشیدش،
اسبش ،سالحش ،زورش ،شایستگیهایش ،دالوریهایش ،خوراکش ،می نوشی اش ،خردش ،زیرکیی و کیاردانیاش،
صبر و است امتش ،حرکاتش ،شیوه های مبارزه اش ،فرزندکشتنش ... ،و حتّیی میرگش» (حنییف .)84 :8819 ،گسیترة
درخششِ تهوّر ،متانت ،چاره گری ،مهارت ،جان نثاری ،میهن دوست ی ،زبان آوری و  ...که در وجیود ایین ابرپهلیوان
تالطم می کند ،یک سوم شاهنامه را روشن نمیوده اسیت .مصیراعِ «چیو بوسیید پیکیان سرانگشیت اوی» ،اشیاره بیه
محبوبیّت و شخصیّت برجستة رستم دارد ،و در بیت بعد حتی سههر (قضا و قدر و سرنوشت که هیبت بی مانندی در
سراسر شاهنامه دارند) نی همین عمل را تکرار میکند.
اشکبوس« :اشک»( ،آشک یا ارشک) به معنی پهلوان و «بُس» ییا «پُیس» بیه معنیی پسیر و در مجمیوع پسیر پهلیوان.
(دهخدا :8833 ،ج )030 ،8یا «آشک» :پهلوان و «کبوس» یا «کبوث» یا «کبود» :رنگ کبود و در مجموع آشیکبوس ییا
اشکبوس به سکون کاف به معنی پهلوان دارای جامة کبود( .ک ّازی :8834 ،ج )831 ،8اشکبوس کشیانی ،درخششیی
در شاهنامه ندارد و تنها در گری اندن رهّام خود را می نمایاند و البته «ی» نکره در بیت اوّل ،کیم اهمّیّتیی ،ح یارت و
ت لیل م ام او را تداعی میکند.
نقطة دید و روایت پردازی
شیوة روایت در این اپی ود دانای کل است« .در این شیوه راوی ،شخصیّتها را از بیرون داستان رهبری میکند و در
عمل حکم همه چی دانی را دارد» (معینی« .)5 :8811 ،از ن دیک شاهد اعمال و رفتار آنهاست .در حکم خدایی است
که از گذشته و حال و آینده آگیاه اسیت و از افکیار و احساسیات پنهیان همیه شخصییّتهیای خیود بیاخبر اسیت»
(میرصادقی 848 :8835 ،و .) 840شاعر فاصلة هنرمندانة خود را دقی اً و با احتیا کامل با قهرمانان حفظ و کنترل میی
کند و « شکل داستان خود را به نحوی طرح ری ی میکند تا شخصیّتها متّکی به خود باشند و میکوشد جیای پیای
خود را در داستان محو کند» (همان .)903 ،شخص و شخصیّت رستم در این اپی ود به دو روش نموده شده است:
در توصیف مست یم :بدون شمشیر و نی ه و گرز و  ...تنها کما ِن به زه بیر بیازو و چنید تییر بیر کمربنید دارد ،پییاده،
حاضرجواب ،پرخاشجو و ستی هگر و ماهر در تیراندازی معرفی شده است .ایین توصییف ،تصیویری زنیده ،روشین،
مست یم ،درخشان ،گویا و جاندار را از او به نمایش می گذارد .حتّی فرار رهّام در ترکید بر باورمندی دالوری رسیتم،
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و شناخت عمیق تر شخصیّت او ،ترییری مضاعف دارد .در کنار این موارد فراموش نکنیم که ل ب«تهمتن» در شاهنامه،
تنها در مور د دو شخص (اسفندیار و رستم) استفاده شده است و بسامد چهارموردی این واژه( ،ذکر صیفت جانشیین
ی فراوانیی را در خیود نهفتیه دارد و از همیین رو تیرییر روانیی
موصوف) ،قدرت بالغیی بالغیی و انگیی ش هیجیان ِ
ناخودآگاه را به خواننده منت ل می کند .در توصیفات ملموس و دراماتییک شیاعر جسیارت و تهیوّر ایین شخصییّت
سمهاتیک (محوری ،مثبت و مورد عالقه) را در م ابل آن چهرة آنتیپاتیک (منفی ،مورد تنفّیر و ضیدّ قهرمیان) بسییار
درخشان جلوه می دهد .سیّالیّت نگاه فردوسی مخصوصاً در صحنه نهایی تیرزدن به اشکبوس ،مانند سییّالیّت دوربیین
فیلمبرداری این دیدگاه را به سهولت به مخاطب منت ل می کند به خصوص که روایت ج ءنگر ،عمییق و ظرییف در
این تصویر دیدگاه روایی او را به اوّل شخص ن دیک کرده است.
راهکار دیگر در معرفی شخصیّت ،استفاده از گفت و گو و لحن است کیه جداگانیه بیه آن پیرداختیم .در ایین مییان
پیشینة حضور رستم در نبردهای مختلف دیگر و شناخت کلّی خواننده از چهره و منش و کردار پور زال زر است که
در م ابل چهرة متجاوز و اهریمنی اشکبوس ،کفّهی قضاوت را به نفع او سنگینتر میکند.
تیراندازی رستم
در کشمکش که اساس هر درامی است ،ت ابل و تعارض جسمانی ،عاطفی ،ذهنی ،اخالقی و  ...قهرمان و ضدّ قهرمان
در متن پیرنگ در پی آفرینش شخصیّتها به وجود میآید .سادهترین نوع آن حالت جسیمانی اسیت کیه هیر انیدازه
شدّت اختالف باالتر باشد ،طبیعتاً درگیریِ مترتّب بر آن نی شدیدتر و جذّابتر است .در این متن تصیویر کشیمکش
جسمانی و روانیِ انسان و انسان که در شاهنامه اصلیترین و رایجترین نوع آن دیده می شیود ،نمیود دارد .از آن جیا
که اشکبوس منتسب به توران است و چهرهای انیرانی و اهریمنی دارد لذا مخاطب ،شدیدترین برخورد رستم را بیا او
انتظار می کشد و دیگر چون تراژدی سهراب نیست که خارخار عاطفة پدری و دو راهیهای پی در پیِ تردید ،جان و
روح رستم را بخراشد و او را به داالن ه ارتوی کشمکش عاطفی ،تبعید کند بلکه شدّت تخاصیم و درگییری امکیان
هرگونه مجامله را منتفی میکند و در نهایت پس از رج خوانی ،گفتگو و  ،...ت ابیل فی یکییِ نهیایی اسیت کیه ن طیة
پایانی بر این تضادها و تنشها می نهد.
تغییر پ یوستة ن طة دید ،نگاه سیّال ،تعدّد و فراوانی تصاویر کیانونی و متمرکی در هفیت بییتِ تیرانیدازی از جوانیب
گوناگون نمود بسیار برجسته ای دارد:
« تهمتن به بند کمر برد چنگ  /گ ین کرده یک چوبه تیر خدنگ /یکی تیر الماس پیکان چو آب  /نهیاده بیر او
چار پرّ ع اب
کمان ر ا بمالید رستم به چنگ  /به شست اندر آورده تیر خدنگ /بر او راست خم کرد و چپ کرد راست /خروش از
خمِ چرخِ چاچی بخاست
چو سوفارش آمد به پهنای گوش  /ز شاخ گوزنان برآمد خروش /چو بوسید پیکان سرانگشت اوی  /گذر کرد بیر
مهرة پشت اوی
ب د بر بر و سینه اشکبوس  /سههر آن زمان دست او داد بوس /قضیا گفیت گییر و قیدر گفیت دِه  /فلیک گفیت
احسنت و مَه گفت زِه».
بیان این همه تصویر در آن همه نما و زاویة مختلف ولی در یک مسیر واحد ،کنش را کشدار میکند و زمان طیوالنی
و متراکم و میدان قضاوت را در اختیار مخاطب قرار می دهد تا از سیر انتظار و به تعویق انداختنِ نتیجة تصیویر ،بیار
عاطفی پیروزی رستم را مضاعف سازد و تشدید کند .این تعلیق که بعید از بحیران و قرارگیرفتن در موقعیّیت هیا و
تعارضات خاص ،در مسیر پیچیدگی و جذّابیّت ماجرا پدید می آید ،به جهت در انتظیار قیراردادن مخاطیب و ایجیاد
حالت سرگشتگی ،نگرانی و حیرانی کارآمد است.
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در ادامة این روند نماهای بسته یا ن دیک و درشت کامالً حالت دلواپسی و اضطراب را دامن میزند ،حال آن کیه از
دیگر سو ،ماهیّت حماسی شاهنامه ،بازتاب بسیار برجستهای نی به این مهم داده است .فراموش نکنیم که حتّی کینش
انجام نگرفته (ضعف اشکبوس و انفعال او در م ابل رستم) نی در به اوج رسیدن پایان داستان ترییر فراوان دارد.
البتّه باید توجّه داشت که همین مدیریّت زمان در مورد تیراندازی در یک مصراع و چهارده مصراع ،تیابع ایین قاعیدة
کلّی است که در شاهنامه« ،کمّیّت زمانی داستانها از کیفیت دوران ها تبعیّت میکند ،و اهمّیّت حوادث ،تعیین کننیدة
این کمیّتاند» (هاشمی« .)091 :8842 ،عمر چندقرنة پهلوانان چون زال و رستم بییانگر جنبیة کیفیی زمیان از جملیه
استمرار روح پهلوانی است» (حمیدیان.)01 :8830 ،شخصیّت های اهورایی چون رستم و زال ،طیول عمیر و نمیودی
هفتصد ساله و ه ارساله دارند و چهره های اهریمنی مانند ضحّاک ،هرچند در دورهای ه ار ساله خیود را بیه تیاریخ
این سرزمین تحمیل کردهاند ،صفحات اندکی از شاهنامه را اشغال نمودهاند .لذا در این موارد نی زمانِ روانی و کیفیی
بر عینی و کمّی رجحان دارد.
پایان بندی
مرک ی ل ،پایانة ترکیدی و ن طه طالیی در رباعی مصراع آخر است و در قطعه در بیت پاییانی و  ...؛ ولیی در مثنیوی
این امر به دلیل فرم متفاوت (عدم محدودیّت ابیات) به عهدة شاعر است که با هنرمنیدی ،شیعر خیود را در خاطرهیا
مانا و پویا نگه دارد و با پایان بندی غیرعادی و برجسته ،مخاطب را غافلگیر کند .نه این که ریتمهیای کنید ،حرکیت
کاهالنه ،تکرار نماها و  ...قریحة مخاطبان را سرد و تباه و فرسوده کند .پایان بندی این داستان نی خالف بسییاری از
دیگر داستانهای شاهنامه ،پس از رسیدن به مرحلة اوج ،فوراً به پایان میرسد و دیگر بیه نتیجیهگییری و پیردازش و
نصیحت و  ...نمیانجامد که گره گشایی کالمی جذّابیّت ماجرا را در خود هضم کند .حتّی رستم نی شادی خیود را از
این پیروزی ب رگ ابراز نمی کند.
چنان شد که گفتی ز مادر ن اد.
کشانی هم اندر زمان جان بداد
در این ن طة گره گشایی ،عمل و کنش فعّال است نه کالم .این پایان بندی متحرّک ،زوایای پنهیان دیگیری را آشیکار
میکند و بر غنای بصری می اف اید .درواقع توقّف تیر در سینة اشکبوس ،به من لة توقّف طرح داستان است و تعلیق یا
تعلیق های کم رنگ و کم ارزش ذهنیّت خواننده را به دنبال خود نمیکشاند.
نتیجه گیری
ادبیّات و سینما در بازنمایی و روایت واقعیّات اشترک دارند ولی ماهیّیت یکیی داللیت بصیری و تصیویری اسیت و
دیگری دل و مدلول نوشتاری و واژگانی .هر کدام به عنوان بسترهایی مناسب و کارآمد دسیتمایة بییان احساسیات و
عواطف و اندیشة هنرمند محسوب می شود .تعامل دوسیویة ایین دو خیواهر هنیری باعیث شید تیا هیم سیینما بیه
پرنفوذترین رسانه تبدیل شود و هم ادبیّات زمینه های گسترده تری برای جامعهپذیری بیابد .استفادة شایستة فردوسی
از صحنه آرایی ،گری از نگاه تک منظر تئاتری ،ت ابل نماهای باز و بسته و خلق صحنه هایی کیه بیا رویکیرد آشینای
سینمایی ت ارن دارد ،لذّت درک هنری و غنای ذهنیّت تصویری او را بسی اف ون می نماید.
در توصیفات شاهنامه ،تنوّع و گوناگونیِ تصویرپردازی ،شیوة استادانة روایتگری ،کند و تند شدن واکنشهیا ،تعلییق
های به موقع ،گفتوگوهای سنجیده و پله پله ،کشمکش شخصییّتهیا ،درهیم تنییدگی تصیاویر و وقیایع ،گی ینش
مناسب واژگان و آرایه های متناسب با ساخت و بافت حماسی ،انتخیاب نماهیای دور و ن دییک و ...ایین اییر را بیه
شاهکاری بی بدیل و نامیرا تبدیل کرده است .همة این موارد در این گرامی نامة سترگ ،در چینشیی منط یی و مینظّم
تصاویری بدیع را به ذهن خواننده متبادر می کنند و از مسیر برجسته کردن زوایای فروخفته و مغفول ،حیرت ادبی را
برمی انگی د و می ان باورپذیری و هم ذات پنداری را اف ون می نماید .بسیاری از شگردها ،جلوه ها و فنیون اسیتادانة
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فردوسی مانند تصویرپردازی نماسازی ،رنگ ،حرکت ،گفتگو ،شخصیّت ،روایت و کشمکش هرچند با ابی ار واژگیان
خلق شده ا ند ،ولی قابلیّت تصویری سینمایی را در حدّ بسیار تحسین برانگی ی عرضه و ال ا نموده اند.
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