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چکیده
از عناصـر  بـا تـأثیر  ماهیتی دارد کـه  یتار داستانساخ

نویسـنده در  . پـذیرد نشی و روایی میخود، شکلی کُ
طرح :مانندپرتو این خصوصیات و عناصر ساختاري 

ي اوج ي دید، کشمکش، بحران، نقطـه و نقشه، زاویه
در .ریـزد گشایی، ساختاري داستانی را پی مـی و گره

ي در بـاب  این جسـتار پـس از طـرح مباحـث نظـر     
ادبیات داستانی و هر یک از عناصر سـازنده داسـتان،   
به تحلیل این عناصر در ماجراي جنگ هفت گـردان  

؛ و پـس از تحلیـل   خواهـد شـد  در شاهنامه پرداخته 
بـدون در نظـر   -رسـد کـه،   ها به این نتیجه مـی داده

فردوسی در پـردازش ایـن   -هاگرفتن پاره اي سستی
سـتان را در  وبی عناصر داداستان توانسته است، به خ

گیـرد و طرحـی منسـجم و    پیشبرد حوادث بـه کـار   
ریـزي  ی بر روابط علّـی و معلـولی را پـی   ناستوار مبت

هـا در ایـن   گوهـاي شخصـیت  ها و گفـت کنش. کند
داسـتان،  مـتن  ي طیعی حوادث است و داستان نتیجه
پیوسته، مبنی بر شروع از وضعیت تقریباً با ساختاري 
ییر وضعیت به سـوي موقعیـت پایـداري    پایدار و تغ

.کندمتفاوت با وضعیت اول پیروي می
فردوسی،نقد ساختاري،عناصـر روایـی،  :هاهکلیدواژ
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و طرح مسألهمقدمه
ردوسی گنجینه بی بها و گران سنگ زبان و شاهنامه ف

پژوهان در حـوزه زبـان   شاهنامه. ادبیات فارسی است
اي انجام و محتواي شاهنامه، تحقیقات بسیار گسترده

بندي ادبـی جـزء   اینکه شاهنامه از نظر طبقه. داده اند
هاي کدام نـوع  گیرد و ویژگیکدام نوع ادبی قرار می

توانـد پرسشـی نـو و    میادبی را بیشتر در خود دارد،
اشـاره صـریح و   . پژوهی باشـد قابل طرح در شاهنامه

مکرّر فردوسی به داستانی و روایـی بـودن شـاهنامه،    
نویسـی و عناصـر   تواند نگرشی از دیدگاه داسـتان می

اگرچـه بـه   . آن به روي خوانندگان این اثـر بگشـاید  
هاي شـاهنامه از پـیش   احتمال زیاد چارچوب داستان

شده و در اختیار فردوسـی قـرار گرفتـه    طرح ریزي
است، امـا، پـرورش شخصـیت هـا، روابـط علـت و       
ــان حــوادث، فضاســازي، صــحنه   ــوي می ــولی ق معل
پردازي، گفت و گوهاي متنوع و متناسب با وضعیت 

گیري از اغلـب  هاي مختلف و بهرهموجود، کشمکش
اي بسیار منسجم عناصر داستانی، شاهنامه را مجموعه

.زمینه داستان پردازي قرار داده استو کارآمد در
به بررسی عناصر گاندر این جستار توجه نگارند

اصلی داستان در ماجراي جنگ هفت گردان معطوف 
آیـا  در واقع پرسش اصلی تحقیق این است که . است

"داسـتان "را جنـگ هفـت گـردان   توان مـاجراي  می

قصــه، : مــثال(نامیــد و یــا بایــد از واژگــان دیگــري 
بنـابراین  در معرفی این متن سود بـرد؟ ...) وحکایت

پس از طرح مباحث نظري در باب ادبیات داستانی و 
هر یک از عناصر سـازنده داسـتان، بـه تحلیـل ایـن      
عناصر در ماجراي جنگ هفـت گـردان در شـاهنامه    

بدیهی است بـا واکـاوي هریـک از    . شودپرداخته می
دازي توان به هنـر داسـتان پـر   عناصر داستانی هم می

و کـارکرد پیـام و   محتواترنویسنده پی برد و هم دقیق
.اندیشه اثر را شناخت

در باب داستان پردازي و هنـر فردوسـی در ایـن    
زمینه تحقیقات شایان توجـه و ارزشـمندي صـورت    

درآمدي «گرفته است، استاد سعید حمیدیان در کتاب 
هـاي  ،  ضمن ارائه دیدگاه»بر اندیشه و هنر فردوسی

د در باب جایگاه اسطوره در شرق و غرب و ارزشمن
-هاي شاهنامه، به ساختار داستاننیز پرداخت ویژگی

ــتان نویســی در    ــاي ســنتی و برخــی عناصــر داس ه
. اشـاره کـرده اسـت   شاهنامه به صورت بسـیار کلـی   

مهدي محبتی نیز به بررسی بسیار اجمالی و گـذراي  
برخی عناصر شاخص داستان نویسـی در دو داسـتان   

در کتـاب  » رسـتم و سـهراب  «و » م و اسـفندیار رست«
محمـد حنیـف   . پرداخته اسـت » پهلوان در بن بست«

ضـمن  » قابلیت هاي نمایشـی شـاهنامه  «نیز در کتاب 
اشاره بسیار موجز به برخی عناصـر داسـتانی، بیشـتر    

هاي شاهنامه با متون نمایشـی را مـورد   تطبیق داستان
هـایی  داسـتان مطالعه قرار داده است و در این بین به 

اشاراتی » رستم و اسفندیار«و » سیاوش«، »زال«مانند 
اي بــا عنــوان فرزانــه معینــی در مقالــه. کــرده اســت

و جـالل  » بررسی برخی عناصـر داسـتانی ضـحاك   «
عناصـر درام در  «اي بـا عنـوان   خالقی مطلق در مقاله

ســاختار داســتانی » هــاي شــاهنامهبرخــی از داســتان
.ی کرده استروایات شاهنامه را بررس

اي و تحلیــل در ایــن جســتار بــا روش کتابخانــه
هاي مطالعاتی به بررسی دقیق و جزئی هر آماري داده
صر شاخص داستانی درجنگ هفت گردانیک از عنا

،که با وجود کوتاهی، بسیار محرك و زیبا بیان شـده 
.ایمپرداخته

باید توجه داشت که داستان مورد نظر ما به علت 
هـاي نـامعین و   هـا و زمـان  ها و مکانمبالغهاغراق و 

هاي حماسـی و نیـز بسـیاري مـوارد     مبهم در داستان
هـا و  دیگر، فاقد تطبیق کامـل و تـام بـا همـه سـنجه     

معیارهاي داستان نویسـی معاصـر اسـت و ابهـام در     
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ي زمان و مکان در ایـن نـوع ادبـی خـاص، فرضـیه     
نـه  داراي  ساختار کامل و تمـام عیـار بـودنِ ایـن گو    

کنـد؛ بــه همـین خــاطر   هـا را مخــدوش مـی  داسـتان 
مدعی روایـی و نمایشـی بـودن مطلـق و     گاننگارند

، بلکه فقـط در پـی تبیـین و    ندکامل این داستان نیست
بازنمایی عناصر شاخص و نمایان داستانی ایـن مـتن   

اي بسیار خرد و ناچیز از علل جذابیت ، تا ذرههستند
فردوسی نمایانـده  و کشش بی نظیر و ممتاز شاهنامه 

هـا و  شود و در نهایت با اثبات وجود بسیاري ویژگی
عناصر داستانی در این مـتن، بتـوان آن را بـه عنـوان     

.داستان، معرفی کرد
در حال باید دیـد کـه فردوسـی توانسـته اسـت     
را ساختار کلی شاهنامه، ماجراي جنگ هفت گـردان 

با طرحی تقریباً منسجم و پیچ و خـم هـاي داسـتانی   
مخصــوص بــه خــویش، بــا بهــره گیــري از عناصــر 

یکپارچه تبدیل کنـد، بـه   داستانی، به ساختاري نسبتاً
اي که بتوان نام داستان بر آن اطالق کرد؟گونه

آنساختار داستان و 
اشکال جدید نویسندگی در ایران، از عهد مشروطه و 

ي وجود نهـاد و  تحت تأثیر ادبیات غرب پا به عرصه
یکـی بـود   "با انتشار مجموعه داستان 1301در سال 

جمال زاده، رسماً حیات خویش را اعالم "یکی نبود
پس از آن لفظ داستان به طور عام بـراي اشـاره   .کرد

و در (نویسـی  هـاي داسـتان  ها و سـبک به تمام شکل
مورد توجـه  ) هایی چون حکایت و قصهتقابل با واژه
همـین  به همین دلیل در ایـن جسـتار، از   .قرار گرفت

هر چنـد برخـی،   . استفاده خواهد شدي  داستان واژه
ــرجیح داده  ــري را تــ ــطالحات دیگــ ــداصــ . انــ

بـه  "داستان"که لفظ از این جهت) 5:1362براهنی،(
هاي داستان یکسان به انواع گوناگون مکاتب و سبک

باید تعریفی مشخص نخست ؛شودنویسی اطالق می

نظـر اسـت،   جـا مـورد   گونه که در ایناز داستان، آن
مورد نظـر  ي مقاله از این واژهآنچه در این .ارائه شود

است، داستان بـه مفهـوم کالسـیک آن اسـت؛ یعنـی      
... نمایشی کـه بـا قصـه و حکایـت و    -هنري روایی

ــاوت اساســی دارد ــک ) 10:1370ســلیمانی،. (تف و ی
یعنـی داسـتانی   . بخشدکالسیک آن را قوام می1طرح

هرمان فعـال کـه علیـه    بر مبناي زندگی یک یا چند ق
مبـارزه مـی  نیروهاي مخالف عمدتا خارجی و عینی

یعنی حرکت در امتـداد  . کنند تا به هدف خود برسند
زمان و درچارچوب واقعیتی داستانی که یکپارچـه و  

ی است، براي رسیدن بـه پایـانی   لّداراي پیوندهاي ع
ي تحـولی مطلـق و غیـر قابـل     مشخص که به منزلـه 

)32:1382کی،مک. (بازگشت است
اي بــه تعریــف بنــابراین در ایــن قســمت اشــاره

بایـد بـدان   در تحلیل هـر داسـتان   ساختار داستان که 
.اي می شودتوجه داشت اشاره

عناصر ساختار
هر داستانی ساختاري است متشکل از عناصـري کـه   
نسبت به هـم و نسـبت بـه کـل سـاختار، وضـعیت       

ایـن  )60:1378محمدي،. (مشخص و متفاوتی دارند
:عناصر عبارتند از

واقعیت داستانی
ي علت و معلولیرابطه

شخصیت داستانی
)ي دیدزاویه(ي روایتی زاویه
هاي اصلی داستانکنش

لحن عمومی داستان
تـر از  توان تعریفی دقیقبا توجه به این موارد، می

:داستان مورد نظر خود ارائه داد

1 plot
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ی است کـه بـا   داستان، ساختاري روایی و نمایش
شــود کــه ي روایــت مــیااســتفاده از زبــان و زاویــه

واقعیتی است که داراي بـدایت  . گزیندنویسنده برمی
یـت در آن بـر اسـاس    عو نهایت اسـت و تـوالی واق  

هاي دهد و شخصیتي علت و معلولی رخ میرابطه
ي مشـخص زمـان و مکــان   متقاعـد کننـده در زمینــه  

هـایی  دث بـه کـنش  داستانی و در قالب جدال و حوا
زنند که در پایان به تحول مطلق و غیر قابل دست می

.انجامدبازگشت می

داستانساختار
روابط علی و معلـولی  "ر تعریف ساختار معموال به د

اي از شود؛ زیرا داستان مجموعـه میتوجه"رویدادها
اي مشـخص شـکل   وقایع است که براسـاس انگیـزه  

ي علـی و معلـولی   رابطهگیرد و با پیوند منطقی ومی
میان حوادث، خط سیري دارد که خواننده را از ابتـدا  

بنابراین ساختار ابزاري اسـت  . دهدتا انتها حرکت می
دهد میشکل،اجزا را با یکدیگر و با کليکه رابطه

بندي از یک سو شکل ظاهري اثـر و  و با این ترکیب
نـد و  کرا تعیین می) ساختار بیرونی(خطوط داستانی

هـاي حـوادث،   از سوي دیگر، کارکردهـا و جـذابیت  
-گو، زمـان و مکـان و درون  پردازي، گفتشخصیت

.کندرا تعریف می)ساختار درونی(ي داستانمایه
طرح هـر سـاختار، روابـط و پیونـدهاي عناصـر      

شناخت «بنابراین . کندساختار را در کل آن تعیین می
هم زمـان از  هر داستان منوط به آن است که به طور

عناصر، قوانین و مناسـبات سـاختارآن آگـاهی کـافی     
، یکی "تودروف")60:1378محمدي،(» .داشته باشیم

از ساختارگرایان برجسته، سـاختار داسـتان را چنـین    
انتقال از یک حالت پایدار به حالـت  «:کندتعریف می
یک داستان با یک وصف پایدار شـروع  . پایدار دیگر

زنـد و در نتیجـه،   ن را برهم مـی شود که نیرویی آمی

بـا انجـام دادن   . آوردحالتی ناپایـدار بـه وجـود مـی    
ـ  پایـدار مجـدداً   تفعالیت در جهت عکس، یک حال

شود و حالـت پایـدار دوم، مشـابه حالـت     برقرار می
» .ولی هرگز آن دو همسـان نیسـتند  . پایدار اول است

)271:1366باالیی،(
-کـه اصـلی  ساختار هر داستانی یک مـدار دارد  

ي داستان ازآغاز تا پایان است و آنچه این ترین رشته
. هـاي اصـلی داسـتان اسـت    سازد، کـنش مدار را می

توان ساختار هر بدین ترتیب می)75:1378محمدي،(
:داستان را به شکل نمودار زیر نشان داد

هرم معروف به هرم فریتـاك، شـکلی از طـرح ارائـه     
مطابقت دارد و ) 1دار نمو(کند که با هرم ساختار می

ي پیونــد و ارتبــاط تنگاتنــگ طــرح و نشــان دهنــده
.ساختار است

)پیرنگ(طرح 
اي بـه هـم پیوسـته،    ها به صورت زنجیرهتداوم کنش

چه این داستان به آن. دهدساختار داستان را شکل می
. شودآورد، طرح نامیده میهم پیوسته را به وجود می

دي در میـان عناصـر   ترین عنصر کلیـ طرح، شاخص«
و بنا به تعریف ) 104:1378محمدي،(» .داستان است

نقل حوادث داستان اسـت بـا تکیـه بـر     «:"فورستر"
ــول   ــت و معلـــ ــط علـــ ــت و روابـــ .»موجبیـــ

طــرح در عــین اینکــه در کــل )112:1375فورســتر،(
تـرین عنصـر سـاختار    داستان جریان دارد و اساسـی 
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ناصـر  است، ماهیتی مسـتقل نـدارد و ماننـد دیگـر ع    
.داستان محسوس نیست

اي بلکه رشـته ،توضیح اینکه طرح ساختار نیست
است که عناصر ساختار را بـه صـورتی بـه سـامان و     

-وحـدتی مـی  «دهـد و  منسجم به یکدیگر پیوند می

.»شــودآفرینــد کــه در ســاختار داســتان متبلــور مــی
)106:1378محمدي،(

-ي مهمی که در داستان روي مینخستین حادثه«

علـت اولیـه و اصـلی تمـام     "ي محـرك حادثه"د،ده
از سـوي  ) 19:1382مک کی،(.»حوادث بعدي است

ي محـرك را پشـت سـر    دیگر وقتی قهرمان، حادثـه 
شود که قانون کشمکش بر گذارد وارد فضایی میمی

ي محرك، توازن حادثه«) 119همان،. (آن حاکم است
.»زنـد نیروها را در زندگی قهرمان، شدیداً بر هم مـی 

کنـد کـه تعـادل از    و او را ترغیـب مـی  ) 125همان،(
ي خـود موجـب   یعنی به نوبـه . دست رفته را بازیابد

شود و هـر کنشـی بـه صـورت زنجیـروار،      کنش می
ــنش ــیر  حــوادث و ک ــی دارد س ــاي دیگــري در پ ه

برد و در نهایـت  صعودي طرح و ساختار را پیش می
-یي اوج داستان منجر مـ به بحران و رسیدن به نقطه

.شود

اي اسـت کـه   نقطـه «منظور از بحران در داستان،
» .کننـد نیروهاي متضاد آخرین بار با هـم تالقـی مـی   

ــادقی،( ــه، ) 233:1366میرص ــن لحظ ي اراده«و در ای

-ترین شکل ممکـن محـک زده مـی   قهرمان به جدي

کنشی کـه  «و پس از آن )199:1382مک کی،(» شود
-جامش میي بحران تصمیم به انشخصیت در نتیجه

ي تمام عیـار و کامـل داسـتان تبـدیل     گیرد، به حادثه
ي اوج مثبت یا منفی یا کنایی داسـتان  شود و نقطهمی

-این سیر و توالی کنش)200:همان(.»زندرا رقم می

ي اوج، ها و حوادث از عمل پایدار نخستین تا نقطـه 
ایـن بخـش را   . دهدبخش فراز داستان را تشکیل می

شت دو سوي کشمکش ما را نگـران  سرنو«که در آن 
نامیـده  1گـره افکنـی  ) 481:1378گلشـیري، (» دکنمی

وضعت دو «سرانجام در بخش فرود داستان است که 
این ) جاهمان(.»کندشود و تغییر میطرف روشن می

با توجه به این موارد، . اندنامیده2گشاییبخش را گره
و در قالـب  تـر توان به شکل کامـل را می) 2(نمودار 

:ترسیم کرد) 3نمودار (نموداري جدید 

ي سـاختار داسـتان گفتـه    دربارهآنچهبا توجه به 
توان به بررسی شکل ساختاري داستان شد، اینک می

داسـتان مـورد نظـر مـا     . پرداختجنگ هفت گردان
بیت در ضمن پادشاهی کی کاووس را به خـود  334

ي کلـی  بندبراساس یک تقسیم. اختصاص داده است
ي بیت میانه235و %)17(مقدمه بیت اول داستان 57

1 complication
2 denoument
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%)13(بیت پایان بنـدي داسـتان  42و %) 70(داستان 
-نشـان مـی  3نظري کلی به نمودار .دهدرا شکل می

دهد که حجم داستان به شکلی مناسب، میان این سه 
.بخش تقسیم شده است

ساختار داستان جنگ هفت گردان
گاهی با شـکوه در  انی جشنجهان پهلوان رستم، زم«

رزینِ مهـر    خراسان، آنجا که بعد ها آتشکده بـ ریوند
فروزان گشت، با سرداران و گردان ایران برپا ساخت 

روزي . تا روزي چند به رامش و باده نوشی سـرکنند 
گیو در مستی پیشنهاد کرد که این مجلس بـزم را بـه   

اي در آن دشـت پـر   شکارگاه افراسیاب برند و هفتـه 
از پهلوانان، هفـت  . نخچیر به شکار و رامش پردازند

گرد با نظر او همداستانی کردند و سحرگاه روز بعد، 
گودرز و گیو، طوس و گرگین، بهرام و زنگه شاوران 
و گستهم و گرازه، همراه رستم دستان بدان شکارگاه 
که میان جیحـون و بیابـان خـوارزم و سـرخس بـود      

ار به تیر افکندند و بـر  شتافتند و مرغان و آهوان بسی
ها کشیدند و بر آتـش کبـاب کردنـد و در پـی     بابزن

اي هفته. کباب می ناب درکشیدند و بر سبزه آرمیدند
روز . اینچنین به خوشی و سرمستی برایشـان سـرآمد  

هشتم رستم به پهلوانان گفت که بی گمان خبـر ایـن   
انـد، بایـد هوشـیار    نخچیرگاه را به افراسیاب رسانده

بـانی کـرد مبـادا    و به نوبت بر راه جیحون دیـده بود 
پـیش بینـی   . ناگهان با لشکري انبوه بر سر مـا بتازنـد  

جهان پهلوان خردمندانه بود، چه افراسیاب بـه قصـد   
غافلگیر کردن گردان ایران با لشکري انبوه بـه سـوي   

)1378:21دبیرسیاقی،(» .آنان حرکت کرده بود
ي اولـین حادثـه  ي داستان نقلی است که با مقدمه

افراسیاب بـه قصـد غـافلگیر کـردن     محرك، آنجا که 
پهلوانان ایرانی با لشکري انبوه به سوي آنان حرکـت  

ایــن . خــوردکنــد بــه میانــه داســتان پیونــد مــیمــی

ترین نوع مقدمه بـراي انتقـال بـه محـیط     رایج«:شیوه
و در حقیقت این ) 114:1365یونسی،(.»داستان است

ي وظـایفی کـه بـراي یـک     دهمقدمه به خوبی از عهـ 
نـد این وظـایف عبارت .اند، برآمده استمقدمه شمرده

جلب رغبت خواننده، آغاز عمـل داسـتان، القـاي    : از
هـاي  لحن و آهنگ کلی داسـتان، معرفـی شخصـیت   

ــردن آن  ــلی و وارد ک ــیط   اص ــتان و مح ــه داس ــا ب ه
ي ایستا یا طـوالنی از  غالباً معتقدند که مقدمه.داستان

کاهــد و آهنــگ کلــی و عمــل ه مــیرغبــت خواننــد
فردوسی داستان را بـا  .کندداستانی را کند و ایستا می

هاي نبـرد و ادوات  توصیفی زنده و جاندار از صحنه
خواننده از همـان آغـاز   . کندجنگی و کارزار آغاز می

هنگـی متناسـب   آبا تصاویري زنده و جاندار و ضرب
نـد و  هایش که پهلوانانبا موضوع داستان و شخصیت

.شودچاالك، روبرو می
عالوه بر این فردوسی در همان مقدمه، محـیط و  

تنها کافی است به . کشدلحن داستان را به تصویر می
هاي مربوط به کارزار در شروع داسـتان و  بسامد واژه

هـا  با وجود ایـن واژه . تأثیر آن بر خواننده توجه کرد
قـایع  یابد که محیط رخداد وخواننده به سرعت درمی
ي هـایی اسـت کـه در زمـره    درخور ظهور شخصیت

تردید ذهـن  بیواژگاناین . هستندپهلوانان و شاهان
خواننده را براي رویارویی با داستانی پر از کشمکش 

.سازدو نبردآماده می
فت آن سراینده مرد دلیرــکه گ

اگه برآویخت با نرّه شیرــه نـک
ر نام مردي بجویی همیــکه گ

یغ هندي بشویی همیبه خون ت
ایدت پرهیز کردـــدها نبـــز ب

که پیش آیدت روز مرگ و نبرد
)238:1379فردوسی،(
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، کنش اصلی داسـتان را  و عمل افراسیابتصمیم 
اي پر از شود و بدین ترتیب داستان، به میانهسبب می

حوادثی که پس از ایـن بیـان   (خورد حوادث گره می
هـا بـه سـوي    کـنش و با توالی حـوادث و  ) می شود

.شتابدفرجام می

ي داستانمیانه
ها شکل ي داستان را تعدادي از حوادث و کنشمیانه
. نـد اشـده ی به هـم مربـوط  لّي عدهد که با رابطهمی

ي توان به دو دستههاي داستان را میحوادث و کنش
هـاي  حـوادث و کـنش  . اصلی و فرعی تقسـیم کـرد  

کنـد و  اسی ایفا مـی اصلی در پیشبرد داستان نقش اس
ي خود داسـتان را بسـط و   حوادث فرعی نیز به نوبه

گسترش می دهد و به اصل واقع نمایی داستان یاري 
هـاي  جا تنها به ذکر حوادث و کنشدر این.رساندمی

ایـن ترتیـب و تـوالی    . شـود اصلی داستان بسنده می
:ند ازاها و حوادث عبارتکنش

گـردان  يفلگیرافراسیاب به قصـد غـا  : 1حادثه
.ایران با لشکري انبوه به سوي آنان حرکت کرد

بانی بـود، متوجـه هجـوم    گرازه که در دیده:کنش
لشکر دشمن از آن سوي رود جیحون شد و رستم و 

.دگر پهلوانان را آگاه ساخت
تـا گـردان   . (گیو راه بر افراسیاب بست:2حادثه

.)جامه رزم بپوشند
امه رزم پوشـیدند  رستم و دیگر پهلوانان ج:کنش

.و آماده نبرد شدند
گردان ایرانی همگی بی درنگ بر سـپاه  :3حادثه

کوفته و درمانده افراسیاب که پراکنده از رود گذشـته  
بودند، تاختند و در جنگی سخت گروهی را کشـتند  

.و جمعی را گریزاندند
اي را افراســیاب کــه انتظــار چنــین حملــه:کــنش

.تحریض کردنداشت سران لشکر را به جنگ 

گرزم از لشکر توران بر گرگین تاخـت  :4حادثه
.و به نیزه اسب او را از پا درآورد

گیو به یـاري گـرگین رسـید و گـرزم را از     :کنش
.روي زین بر زمین افکند و کشت

پیلسم برادرِ پیران کـه دلیـري جـوان و    :5حادثه
جنگاور بود به میدان تاخت و تیري بر اسب گـرگین  

.زد
.هم به یاري گرگین رسیدگست:کنش
پیلسم با هر دو درآویخت و به ضـرب  :6حادثه

.شمشیر کاله آهنی از سر وي بیفکند
.زنگه شاوران به یاري دو پهلوان ایران آمد:کنش
پیلسم به ضرب تیغ برگستوان اسـب او  :7حادثه

.را درید و زنگه شاوران به زمین افتاد
.ن ایرانی پیوستاگیو به سه پهلو:کنش
پیلسم با هر چهار، دلیرانـه در آویـزش   : 8حادثه

.آمد و با هر چهار برابر بود
پیران که بـرادر را تنهـا دیـد بـه یـاري او      : کنش

شتافت و پهلوانان ایرانی را سرزنش کـرد کـه چهـار    
.تن با یک تن به نبرد برخاسته اند

.رستم وارد کارزار می شود: 9حادثه
یگـاه پیلسـم و   با رسیدن رسـتم بـه آن جا  : کنش

.پیران، صالح در گریز دیدند
افراسیاب، الکوس را کـه همـواره دم   : 10حادثه

از جنگ با گیو و رستم می زد به میدان فرستاد
الکوس به میدان آمد و با زواره روبرو شد : کنش

.و پنداشت که او رستم است
.زواره با نیزه بر او حمله برد: 11حادثه
و زد که بیهوش از زیـن  الکوس گرزي بر ا: کنش

.به زمین افتاد
.پیاده شد تا سر از تنش جدا کند: 12حادثه 
رستم به یاري برادر شـتافت و الکـوس را   : کنش

.به نیزه از زین برگرفت و به زمین افکند و کشت
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گردان ایران به یکباره حمله آورند: 13حادثه 
شاه توران نیز که تاب مقاومت در خـود و  : کنش

.دید روي در گریز نهادنش نمیلشکریا
رستم سـر در پـی افراسـیاب نهـاد و     : 14حادثه 

.خواست تا به کمند او را بگیرد
کمند پرخَم از دست رستم بـه نشـانه سـر    : کنش

افراسیاب رها شد، اما افراسیاب به چابکی سر و یـال  
.بدزدید و جان از دست جهان پهلوان به سالمت برد

یروزمنـد و  پردان ایـران،  رسـتم و گـ  : 15حادثه 
سرفراز با غنائم بازمانده از لشـکریان افراسـیاب نـزد    

.کاووس آمدند
کاووس، گردان ایران را نواخت و آنـان را  : کنش

.انعام فرمود
هـایی  ي کـنش بینیم که حوادث داستان زاییدهمی

هـا  است که خود از تضادهاي موجود میان شخصیت
تورانیـان  ضادها، تضاد ترین این تاصلی. گیردمایه می

است که بر کل ساختار داستان سایه افکنده و ایرانیان 
هــا اســت و عامــل اصــلی بســط و گســترش کــنش 

:نمودار زیر بیانگر کل ساختار داستان است.است

مهارت و استادي فردوسـی را  4ي نمودار شماره
گشـایی داسـتان آشـکار    افکنی و گرهدر پرداخت گره

ایجاد هـول  یدر پافکنیقسمت گرهدر،چه. کندمی
در خواننده است و تعدد حـوادث و  ) تعلیق(و ترس 

-اما غالباً یک گره. سازدها این امر را ممکن میکنش

هاي کمتري از حوادث و کنش،گشایی خوب و مؤثر
ي اوجچون خواننـده پـس از نقطـه   . برخوردار است

ل خواستار حـ ،انگیزدمیبرکه بیشترین حساسیت را
-تحلیل حوادث و کنش.بحران در مدتی کوتاه است

از % 73اصـلی داسـتان بیـانگر ایـن اسـت کـه،       هاي
% 27هـا مربـوط بـه گـره افکنـی و      حوادث و کـنش 

ي ایـن عوامـل   مجموعه. مربوط به گره گشایی است
نشان از ساختاري منسجم و استوار دارد که واقعیتـی  

اننـده تـأثیر   زند و بر خوداستانی را به زیبایی رقم می
.گذاردمی

هانشانه
نشانه نیز ماننـد کـنش عنصـري بنیـادي در سـاختار      

ي کـنش و  حرکت ساختار، بـه عهـده  «. داستان است
» .هاسـت ي نشـانه هـا بـه عهـده   توصیف این حرکت

هـا در  به برخی از ایـن نشـانه  ) 157:1378محمدي،(
:شودداستان اشاره می

هـاي  نشـانه :نـد از اعبارت، کههاي فضایینشانه
.مکانی و کنشی و زمانی

هاست کـه از  آن دسته از نشانه«: هاي کنشینشانه
» .سـازد دهد و یا تصـویر مـی  موقعیت کنشی خبر می

تقریباً هیچ متن داسـتانی از ایـن دسـته    ) 160:همان(
نیاز نیست و گاه در صورتی که شخصیت ها بینشانه

-شـانه هاي کنشی همـان ن و کنشگر یکی باشد، نشانه

هـا  از این کـنش هاییبه نمونه. هاي شخصیتی است
:شوددر متن داستان اشاره می

:هاي تصویري سادهنشانه
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بر بیانــید بــوشـــتن بپــتهم
ده پیل ژیانـر ژنـست از بــنش

سپه او به جنگبشد پیش توران
ون دمنده نهنگـرّید همچـــبغ

)241:1379فردوسی،(
:مرکبي کنشی تصویري نشانه

ــانه  ــن نش ــرین ای ــاید از بهت ــتان،  ش ــن داس ــا در ای ه
اي اسـت کـه در   ات زنده و جاندار و استادانهتوصیف

:شودمیهاباب شکار و شکارگاه
چیرگاه رد افراسیابـــبه نخ
ابان رخ آفتابــیم تـــبپوش

ز گرد سواران و از یوز و باز
دن نیزه هاي درازـــرازیـــف

فکنیمور تگاور سمند اــبه گ
به شمشیر بر شیر بند افکنیم

به نخچیرکردن به دشت دغوي
از و یوزان نخچیرجويـا بــاب

به ژوبین گراز و تذروان به باز
م یکسر به روز درازــریــبگی

)239:همان(
همه دشت پر خرگه و خیمه گشت

و سراسیمه گشتـــبوه آهــــاز ان
چیر برداشتندـــت نخــکُه و دش... 
ی نعره بگذاشتندـــدون همرـــز گ
تلی هر سویی مرغ و نخچیر بود... 
ته گر خسته تیر بودــــر کشـــاگ

)همان جا(
و یا توصیف بسیار زیبـایی کـه از نبـرد رسـتم و     

:کندپیران می
ش بیامد بر پیلتنــو آتـــــچ

کزو بود نیروي جنگ و شکن
تن به لب ها برآورده کفـتهم

خورشید تفتی که بستد ز ـتو گف
خت اسب و برآمد خروشـبرانگی

بر آن سان که دریا برآید به جوش
ر سر و تیغ هندي به مشتــسپر ب

شتــامداران دو بهره بکــاز آن ن
)242:همان(

)ي روایتیزاویه(1ي دیدزاویه
ي روایـت سـوم   فردوسی در مقام نویسـنده از شـیوه  

ایی ي زیباما حفظ فاصله،شخص استفاده کرده است
به طـوري کـه   ،شناختی را کامال مد نظر داشته است

راوي او، هر چند دانـاي کـل غیـر محـدود داسـتان      
هـا را  است، کمتـر میـل دارد کـه ذهنیـت شخصـیت     

. هـا را تفسـیر کنـد   ها و تضادتوضیح دهد و یا کنش
ــن    ــتان، روشــنگر ای ــات داس ــه ابی ــاري ب نگــاهی آم

:مدعاست
صداي %) 22(بیت 74بیت داستان، در 334از تعداد 

-به گفـت %) 78(ي داستان شنویم و بقیهراوي را می

بدین ترتیب . ها اختصاص یافته استگوي شخصیت
در ،گو که عنصـري بـه غایـت نمایشـی اسـت     گفت

کنـد و  پیشبرد مدار داستان نقش اساسـی را ایفـا مـی   
تـر بـه توصـیف    راوي در این ابیات محدود هم بیش

ازد و حتی از توصـیف  پردصحنه و زمان و مکان می
کنـد و غالبـاً   اشخاص تا حد زیـادي خـودداري مـی   

دیگـر و یـا کـنش    اشخاص داسـتان از دیـدگاه یـک   
–جلی یافتـه اسـت  تگوها که غالباً در گفت–داستانی

.شودتوصیف و معرفی می

2شخصیت

معرفی سه شیوههاي داستان را به نویسنده، شخصیت
:ند ازاکند که عبارتمی

1 point of view
2 character
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ي این شـیوه مهمتـرین شـیوه   : ریق کنشاز ط-1
معرفی شخصیت است که فردوسی نیـز بیشـتر از آن   

هـا اسـت   با توجه به کنش شخصیت. سود برده است
–و گستهمبهرام،وسط،گودرز:یابیمکه مثالً در می

سـاده  هاي نوعی شخصیت از نمونه-در این داستان 
-هایی که در یک جمله خالصه میهستند؛ شخصیت

ــوند ــه. شــ ــتان  همــ ــن داســ ــان را در ایــ ي آنــ
ي پهلـوان بـه   واژه. خوانـد "پهلوان ایرانـی "توان می

. کنـد هاي آنان را توجیه مـی ها و کنشروشنی انگیزه
ي رایـج  شخصیت ایشـان در ایـن داسـتان از کلیشـه    

-را به سختی میافراسیاباما .رودپهلوانان فراتر نمی

او اگـر بگـوییم  ،توان در یک جملـه توصـیف کـرد   
است، شخصیت و کنش داسـتانی او  "تورانپادشاه "

تصـویري کـه   . شـده اسـت  وصـف ن در این داسـتان 
در کـل شـاهنامه و نیـز در ایـن     افراسیابفردسی از 

خـود  ،کند، تصـویر مـردي سبکسـر   داستان ارائه می
رأي، تند و ناصبور است که نااندیشیده بـه هـر کـار    

رستم.ودشو نسنجیده درگیر حوادث میهآوردروي 
. توان دریک جمله توصیف کـرد را هم به سختی می

هاي جامع و پویاي داستان اسـت؛  از شخصیترستم
بسـیاري از  ي نـوعیِ توانست نمونـه در حالی که می

خـود آغـازگر   رسـتم  . نامه باشـد هشـا دیگر پهلوانان
نیـز شخصـیت   .هاي داسـتان اسـت  بسیاري از کنش

البتـه پویـا قابـل    پیلسم به عنوان یک قهرمان منفی و 
بررسی است؛ او کنشگر فعال چند حادثـه اصـلی در   

یک تنه با چهار پهلوان نامـدار مـی   . تنه داستان است
بـا  . کنـد جنگد و شجاعانه، حوادثی مهیج خلـق مـی  

شـود و برگسـتوان اسـب    گرگین و گستهم درگیر می
افکنـد و  درد و او را به زمین مـی زنگه شاوران را می

.جنگدنیز میهم زمان با گیو 
سـت کـه   اايساختار محتـوایی مـاجرا بـه گونـه    

هاي اساسی و اصلی، غالباً بر مدار جنگاوري و کنش

ــت ــد     . دالوري اس ــنجه بای ــن س ــا ای ــن رو ب از ای
.هاي پویاي این داستان را بررسی کردشخصیت

ــیف    -2 ــا توص ــت ی ــق روای ــانه(از طری ي نش
ي معرفـی شخصـیت   تـرین شـیوه  عامکه ): شخصیتی

فردوسی نیز در این داستان بسیار از آن بهـره  واست 
:مثالً در توصیف گرزم.برده است

چو زانگونه دید"دالور"گرزم 
سپر بر سر آورد و پیشش دوید

)242:1379فروسی،(
:و یا در توصیف کلی پهلوانان داستان

چو طوس و چو گودرز کشوادگان
"آزاد گان"چو بهرام و چون گیو 

ون زنگه شاورانچو گرگین و چ
"جنگاوران"چو گستهم و خرّاد 

"گردن کش تیغ زن"چو گرگین 

"ا بد سر انجمنــکج"رازه ــگ

)238:همان(
:هااز راه اندیشه یا نظرگاه دیگر شخصیت-3

ــه   ــه گون ــارزار ب ــه ک ــرد و میان ــو در هنگــام نب اي گی
دهد که از گفتار او افراسیاب را مورد خطاب قرار می

. یفی از شخصیت افراسیاب به دست دادتوان توصمی
انعکاس بخشی از رویکـرد تحلیلـی و نظرگـاه راوي    

هاي داستان را می توان از نظرگـاه  در باب شخصیت
:هاي داستانی دریافتو کالم دیگر شخصیت

عره زد گیو در کارزارــکی نــی
ه نامدارـــراسیاب آن شـــبه اف

که اي ترك بدبخت گمبوده نام
گشتی بدین کار خامچرا رنجه

)243:همان(
توصیفی که از کالم گیو درباره رستم و همچنین، 

شود و توصیف بخشی از شخصیت اسفندیار بیان می
:رستم و افراسیاب در آن انعکاس دارد
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ن گفت پس گیو با پهلوانـــچنی
"ازش شهریار و جهانــن"که اي 

"بد گمان"ل بگیرن بدان ـسر پ... 

روي پل یک زمانبدارمش از آن
)241:همان(

1گوگفت

سـویی  از گو، یکی از عناصر داستان اسـت کـه   گفت
بازتاب اتفاقی است که رخ داده و از سویی عالوه بر 
ــت    ــتانی اس ــاق داس ــک اتف ــود ی ــنش، خ ــاد ک . ایج

هـاي واقعـی،   هاي داستانی بر خالف انسانشخصیت
گـویی از جانـب   کنند و هر گفـت گزیده صحبت می

وه بر این که در خدمت پیشبرد مدار ساختار آنها عال
هـاي  افکار و انگیزه،جنسیت، روحیات،داستان است

بنابراین بـرخالف قهرمـان   . کندآنان را نیز آشکار می
هاي داسـتانی از طریـق   ها و حکایات، شخصیتقصه
هـاي داسـتان   گو شناخته و از دیگـر شخصـیت  گفت

و د و بـه صـورت شخصـیتی یگانـه    نشـو متمایز می
به بیانی سـاده تـر هـر    . دنکنمنحصر به فرد جلوه می

شخصــیت داســتانی زبــان خــاص خــود را دارد کــه 
ي دقـت نظـر   نشان دهنـده زیرموارد . معرف اوست

گـرازه و  گـوي  گفـت در . فردوسی در این باره است
رستم درباره سـپاهیان افراسـیاب، شخصـیت پویـا و     

ستان هر قهرمانانه رستم و نقش اساسی او در روند دا
فردوسی در این .تر نمایان می شودچه بیشتر و دقیق

جامع و جنگاور رسـتم گو به روشنی شخصیت گفت
هـاي هـر   عالوه بر گفت گو، کـنش (دهد نشان میرا 

است، که یکی در اوج توجه دو شخصیت هم جالب 
زند و هیجان و تأثر است از اتفاقی که افتاده، نعره می

کـامالً آرام اسـت و بـا    دیگـري دود وبا سرعت مـی 
.):گویدخویش و سپاهیانش سخن میااعتماد کامل ب

1 dialogue

رازه چو باد دمان بازگشتــگ
عره و بانگ و آواز گشتــابا ن
و آمد به نزدیک نخچیرگاهــچ

...تهمتن همی خورد می با سپاه
چنین گفت کاي رستم شیرمرد                

دین خرمی بازگردــدر بــاز ای
بشنید رستم بخندید سختچو...
دو گفت با ماست پیروز بختـب

)240:همان(
-فردوسی در وصف، اجـزاي گونـاگون داسـتان   «

.»آوردهـــاي خـــویش را از زبـــان قهرمانـــان مـــی
ــرامی،( ــیت ) 2:1387س ــف شخص ــان  وص ــا از زب ه

ي به شیوه) مونولوگ(گویییکدیگر، استفاده از درون
ر آمیختـه بـه   و نیـز گفتـا  ،مناسب، یعنی کم و گزیده

از دیگـر  ) گـرازه گـوي رسـتم و   مـثالً گفـت  (کردار 
شگردهاي فردوسی در گفتـار گـذاري اسـت کـه از     

.ي او حکایت داردطراحی آگاهانه

زمان و مکان
هر داستانی در بستري از زمان و مکـان جریـان دارد   
؛که با درکـی کـه مـا از زمـان در عـالم واقـع داریـم       

ست سیر خطـی زمـان را   نویسنده قادر ا. تفاوت دارد
در هم بشکند و به طور مثال فردا را پـیش از امـروز   

هـا را در یـک جملـه    تواند سـال می. به تصویر کشد
شـمار پـیش   خالصه کند و دقیقه را در صفحاتی بـی 

نیـاز از  اما در هر حـال داسـتان بـی   ،چشم ما بگذارد
جایی که داستان به هر حال ز آنو احس زمان نیست

نویسنده عمال در هر «:پیوسته داشته باشدباید شکلی 
قسمت داستان با مشکل انتقال اشخاص از یک محل 

.»شـود رو مـی هو زمان به یک محل و زمان دیگر روب
و بــراي غلبــه بــر ایــن مشــکل از ) 121:1377فــرد،(
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هفـت  در داسـتان  .بـرد هاي گوناگون سود مـی روش
هـاي زمـانی بـر    زمان مبهم است، یعنی نشـانه گردان

کنـد و فردوسـی غالبـاً از    زمان خاصی داللـت نمـی  
هـا  ي نشـانه ترین تکنیک، یعنی انتقال به وسـیله رایج

سود برده است؛ یعنی تصـویر یـا عبـارت کوتـاهی،     
ي زمـانی بـین دو صـحنه را    مدت مکانی و یا فاصله

:به عنوان نمونه.کندمشخص می
چو یک هفته زین گونه با می به دست

رستــن دل و می پاداـــودند شـــبب
)239:1379فروسی،(

لوانـبر آن دشت فرخنده بر په
دو هفته همی بود روشن روان
)244:همان(

در این داستان از شگردهاي متنوع انتقال اسـتفاده  
گـو و  ي گفـت انتقال داسـتان بـه وسـیله   . نشده است

ي رایـج و  گذاري زمان بر شخصـیت، دو شـیوه  تأثیر
بـه  . شـود داستان دیده نمـی نمایشی است که در این 

هـاي شـاهنامه، گـذر زمـان بـر      طور کلی در داسـتان 
اما در این داسـتان بـه   ؛اشخاص چندان تأثیري ندارد

دلیل زمان محدود و نه چندان طوالنی داستان، نبودن 
.این تأثر چشمگیر نیست

پایان داستان
اشاره شد، در یک همچنان که در ساختار داستان نیز

کـه  –، گـره گشـایی خـوب و مـؤثر     مداستان منسـج 
، غالبـاً از  -شـود مستقیماً به پایان داسـتان منجـر مـی   

. ها و حوادث بسـیار کمتـري برخـوردار اسـت    کنش
ي اوج، کــه بیشــترین چــون خواننــده پــس از نقطــه

انگیـزد و طبعـا داراي حـوادث و    حساسیت را برمـی 
هاي بسیاري اسـت، خواسـتار حـل بحـران در     کنش

از این رو، در داستان جنـگ هفـت   .مدتی کوتاه است
گردان، این ویژگی به صورت کامل رعایـت شـده و   

بنـدي داسـتان   بیت، براي پایان334بیت از 42تعداد 
هــا و حــوادث فــراوان، بــه طــرح پـس از کشــمکش 

. کنـد منسجم و شکیل داستان، هرچه بیشتر کمک می
هاي میانی داستان، فردوسـی،  پس از حوادث و کنش

گشـایی و حـل بحـران، ترتیـب و تـوالی      در پی گره
. رساندکند و داستان را به پایان میها بیان میکنش

گیرينتیجهبحث و 
هاي شـاهنامه از  اگرچه به احتمال زیاد شالوده داستان

پیش طرح ریزي شـده و در اختیـار فردوسـی قـرار     
ها، روابط علت و گرفته است، اما، پرورش شخصیت

ــان حــواد  ــوي می ــولی ق ث، فضاســازي، صــحنه معل
گوهاي متنوع و متناسب بـا وضـعیت   وپردازي، گفت

گیري از اغلـب  هاي مختلف و بهرهموجود، کشمکش
اي بسیار منسجم عناصر داستانی، شاهنامه را مجموعه

.استکردهپردازي و کارآمد در زمینه داستان
-نمودارها و اطالعات آماري و تحلیلی مقاله بیان

کـه، حجـم داسـتان بـه شـکلی      گر این نکتـه اسـت   
هـاي آغـازین و میـانی و پایـانی     مناسب میان بخـش 

ــاختاري     ــکل س ــت و ش ــده اس ــیم ش ــتان، تقس داس
بـا  داسـتان،  متن .منسجمی به داستان بخشیده است

ساختاري پیوسته، مبنی بر شروع از وضعیت پایدار و 
تغییر وضعیت به سوي موقعیت پایداري متفـاوت بـا   

هاي داسـتان از  شخصیت.کندوضعیت اول پیروي می
طریق گفتـار و کـنش، ضـمن ایـن کـه خـود را بـه        

هـاي مـدار   کنند، حوادث و کـنش معرفی میخواننده
و خواننـده را نیـز درگیـر بـا     برندداستان را پیش می

توان گفت که بنابراین می.کنندمتن، با خود همراه می
متنـی روایـی و نمایشـی اسـت و از     ،متن مورد نظـر 

ي ی داستانی برخوردار اسـت کـه در محـدوده   واقعیت
زمان و مکان جریان دارد و طرحی مبتنی بـر عوامـل   

. بخشدعلی، آن را از آغاز تا انجام استحکام می
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