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Abstract
In Pahlavi narratives based on the theme of Haft / Multi Khan (seven crossings), events and difficulties
occur independently and with a specific purpose in the form of a special story for the hero. Haft Khan
Rostam is also an adventurous voyage that the Iranian warrior sets out to rescue King Keykavus.
One of the frequent narrative techniques in storytelling, especially in epic stories, is the use of the
"atmosphere" element. The storyteller through creating atmosphere, through descriptions and detailing
makes the work more effective and encourages the audience to know the continuation of the story and
indirectly induces the dominant spirit of the work.
One of the effective factors in creating an atmosphere appropriate to epic stories is the use of the epic
poet's element of unlike habits and the elements of imagination in the creation of his work. The “unlike
habit” is one of the most important elements of the epic and represents the course of events which is
incompatible with logic and scientific experience and the existence of events and characters.
Natural and Terrestrial Elements and Human Factors
Animals: Four End (Rostam horse in the first and third Khan, lion in first Khan and mountain ewe in the
second Khan) and Reptiles (dragons in the third Khan, as well as Rostam's question from the dragon about
his name and his accountability can also be considered as “unlike habit” elements.
Elements of Nature: Waterless Desert in Khan II
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Man - God of the Epic Hero: In epic poetry, we are talking about people who have a divine or supernatural
power; for example, a hero like Rostam has superhuman qualities.
Magical Affairs
In societies, earliest humans used magic and witchcraft and magical rituals as weapons against
supernatural beings. The Magical Woman in Khan IV is one of the examples of magical affairs.
Dave
In the Shahnameh, the greatest magicians of the Divan are Daves. In the "Haft Khan Rostam" route,
World champion encounters Fifth Khan with a guard named Owlad who overcomes him and uses him as a
guide in the last two Khan's. Being a guide and companion for the hero on the Haft Khan route is one of the
major issues in Iranian narratives. In the sixth Khan, Rostam fights with Arjang Dave and finally in the
seventh Khan with Dave White.
The Role of Imagination in Shahnameh
The main and constant element in the essence of poetry and one of the most important features of real
poetry is the poetic "image" or "imagination". Two of the most influential factors in creating epic space and
content in the Shahnameh are the rhetorical element of "simile" and the literary industry "exaggeration".
In an epic poem, one of the roles of "simile" is to help "creating atmosphere". In the epic poetry, the simile is
usually used to express the charm of war and the courage of the brave warriors and to mention the traits of
warriors, brave men, and heroes.
In "Haft Khan Rostam" verses, 53 verses (15.54%) of the total verses were found to use simile.
"Exaggeration" is in itself a wonderful array in creating an epic atmosphere and one of the most
important forms of imagination in the Shahnameh. In the studied verses, exaggeration was used in 14 bit
(4.10% of verses).
Result
By examining Haft Khan Rostam, one of the most fascinating stories of the Shahnameh, the power of
storytelling by Hakim Toos can be cited as one of the causes of Shahnameh's immortality, because Ferdowsi
has been able to draw an atmosphere in which the epic spirit of the ruler has been conveyed to the audience
and the epic theme of the heroine's confrontation with difficult obstacles is beautifully illustrated.
Keywords: Fiction, Creating atmosphere, Epic content, Haft Khan (seven crossings) Rostam
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چکیده
در عرصۀ داستاننویسی معاصر ،تحلیل آثار برمبناي عناصر داستان بهمنظورِ تعیین نوع ادبی اثر ،شناخت و نقد متتن و ستنج
قدرت و هدف داستانپرداز بسیار رواج یافته است .اگر یکی از رموز جاودانهشدن شاهنامه ،قدرت فردوسی در داستانپتردازي
قلمداد شود ،بررسی عناصر داستان در داستانهاي این منظومه ،بهمنظور شناخت بیشترِ ویژگیهاي نوع ادبی حماسی ضتروري
به نظر میرسد .در این پژوه

براساس داستان «هفتخان رستم» شاهنامه ،تأثیر یکی از مهمترین عناصر سازندۀ داستان یعنتی

عنصر «فضاسازي» در انتقال فضاي حاكم بر اثر و خلق محتواي حماسی و القاي روح حماستی بته مطا تب تبیتین متیشتود.
فردوسی در ماجراي «هفتخان رستم» ،با بهرهگیري از بنمایۀ تکرارشتوندۀ گت ر پهلتوان از هفتت/چنتد ختان در حماسته و
اسطوره و با تکیهبر عنصر «خرق عادت» در قالب عوامل انسانی ،عناصر بیعی و امتور جتادویی ،دروريهتاي جهتان پهلتوان
حماسۀ ملّی ایران را در مواجهه با بالیا به نمای

گ اشته و فضا و محتوایی متناسب با روح حماسی داستان خلق كترده استت.

وي در این داستان ،به تأثیر عنصر بالغی «تشبیه» در «فضاسازي» داستان و «اغراق»  -جزء جتداییناپت یر حماسته  -در ایجتاد
محتواي حماسی نیز توجه داشته و از این عناصر در راستاي رسیدن به هدف

بهخوبی بهره برده است.

کلیدواژهها :داستانپردازي ،فضاسازي ،محتواي حماسی ،هفتخان رستم ،شاهنامه.
 -1مقدمه
 -1-1تبیین مسئله
بررسی عناصر داستان در «شعر حماسی» بهسبب یکی از مهمترین ویژگیهاي این نوع ادبی یعنی «جنبتۀ داستتانی داشتتن»
∗ مسؤول مکاتبات
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آن اهمیت دارد؛ زیرا در این نوع از شعر ،مجموعهاي از اوصاف ،تصاویر ،خطبهها و حوادث به شعر شکل داستانی متیبطشتد
و شاعر حماسی ،با كمکِ روایت داستانی غیرمنطقی به شیوۀ مغالطۀ منطقی (ارسطو ،)105 :1343 ،اثري بتا محتتواي حماستی
خلق میكند .باتوجهبه آنکه شاهنامۀ فردوسی نیز اثري حماسی با تمام ویژگیهاي یک حماسۀ كامل استت كته در آن «تتاریخ»
بهشیوۀ داستانسرایی نقل شده است ،بررسی عناصر سازندۀ داستان ،بهویژه عنصر «فضاسازي» در این كتاب اهمیتت متییابتد؛
چون این بررسی آشکار میكند قدرت داستانپردازبودنِ حکیم وس ،فرع بر دیگر شئون ادبی و فرهنگیِ او نیست (فروزانفتر،
 )45 :1369و وي با تبحّر در بهكارگیري عناصرِ داستان توانسته است نظیرهگویی را به اثتر عظتیم  ،امتري محتال و سترودن
حماسۀ رزمی را به خود ختم نماید (مؤتمن.)107 :1371 ،
 -2-1اهمیت پژوهش
در یک اثر ادبی ،رز فکر داستانپرداز تعیینكنندۀ زبان ،محتوا ،نوع و هدف اثر اوست؛ بنابراین بررسی عوامتل زمینتهستازِ
فکر و محتواي غالب در این آثار ،شناخت اثر را در پی خواهد داشت .عنصر «فضاستازي» در داستتان ،بته شتاعر یتا نویستنده
كمک میكند فضاي حاكم بر ذهن و اثر خود را به مطا ب القا كند و محتواي متناسب با نوع ادبیِ اثر را ایجتاد كنتد .عتواملی
چون خرق عادت ،تشبیه و اغراق كه در فضاسازي مؤثرند ،در خلق محتواي حماسی در این نوع ادبی اهمیّت ویتژهاي دارنتد؛
زیرا تأكید شاعر حماسی بر مواردي كه مؤیّد موضوع اثر باشد ،تأثیرگ اري اثر را بیشتر میكند .با در نظر گرفتن این كه كمتال
و قدرتِ داستانپردازي شاعر وس را میتوان عاملِ احیاي زبان فارسی و رمز بقاي شتاهنامه دانستت ،اهمیّتت بررستی تتأثیر
عنصر «فضاسازي» در ایجاد شکل داستانی و محتواي حماسی ،برمبناي داستانی از این اثرِ بیمانند ضروري به نظر میرسد.
 -3-1اهداف پژوهش
باتوجهبه اهمیّت و اثرگ اري بزرگترین مثنوي حماسی فارسی در تاریخ ادبیات ایران ،در این پژوه

تالش میشود یکی

از عوامل موفقیّت این اثر ،یعنی عنصر داستانیِ «فضاسازي» و تأثیر آن در ایجاد محتواي حماسی برمبناي داستتان «هفتتختان
رستم» بررسی و معرفی شود.
تبیین این كه فردوسی با آگاهی از اهمیت ایجاد فضایی متناسب با محتواي اثر ،از عنصر «فضاسازي» به بهترین نحتو بهتره
برده ،از اهداف این تحقیق است؛ زیرا این شاعر حماسی با استفادۀ بجا از «خوارق عادات» و «عناصر صتور خیتال» (همچتون
اغراق و تشبیه) ،فضا و محتوا را با یکدیگر هماهنگ و اثرش را جاودانه ساخته است.
 -4-1پیشینة پژوهش
درزمینۀ بررسی شعر حماسی ،شاهنامه و هفتخانهاي رستم و اسفندیار كتابها و مقارت بستیاري تتاكنون تتألید شتده
است .عالوهبر مقالۀ انواع ادبی و شعر فارسی از شفیعیكدكنی ،كه در آن «شعر حماسی» یکی از انواع ادبتی كالستیک و داراي

چهار زمینۀ اصلی داستانی ،قهرمانی ،ملّی و خرق عادت معرفی شده است ،در آثار متعدد دیگري همچون كتاب حماسهسترایی
در ایران از مرحوم صفا ،انواع ادبی از سیروس شمیسا ،ترجمه و نگارش كتاب «حماسه؛ پدیدهشناسی تطبیقی شعر پهلوانی» از
خالقیمطلق ،در «دائرهالمعارف بزرگ اسالمی» ذیل حماسه و ،...شعر حماسی ،ویژگیهاي آن و شاهنامۀ فردوسی معرفی شتده

است .در كتاب از رنگ گل تا رنج خار قدمعلی سرّامی بهتفصیل به شکلشناسی داستانهاي شاهنامه پرداخته است .كتاب نامتۀ
باستان در بوتۀ داستان اسداهلل جعفري تحقیقی مشابه با كتاب سرّامی اما مطتصرتر است؛ با این تفتاوت كته در ایتن كتتاب بتر
اساس نظریههاي ساختارگرایی« ،پیرفت» داستانها نیز بررسی شده است.
باوجودِ تألید كتب و مقارت بسیار دربارۀ شاهنامه و «هفتخانها» -كه به تناسبِ موضوع به برخی از آنها در مقاله اشتاره
میشود -در هیچیک از این منابع ،موضوع «فضاسازي در داستان هفتخان رستم» رح و بررسی نشده است.
 -5-1روش پژوهش

نق

عنصر «فضاسازي» در خلق محتواي حماسی  /اعظم حسینزاده صالتی 53 /

در این پژوه  ،معرفی عنصر «فضاسازي» و عوامل ایجادكنندۀ آن مبناي كار قرار گرفته و سعی بر آن بوده است كه تببتین
شود این عناصر اگر مطابق با هدف و شیوۀ داستانپردازي به كار رود ،میتواند به شاعر حماسی در ساختن محتواي متدنظرش
كمک شایانی كند .بهمنظور بررسی نق

عنصر «فضاسازي» در حماسیساختن محتواي یک داستان ،ماجراي «هفتخان رستم»

از شاهنامه انتطاب شد؛ زیرا این داستان دربردارندۀ بنمایۀ مهمّ گ ر قهرمان از چند منزل دشوار است .گفتنتی استت مصتادیق
ارائهشده از این داستان ،براساس شاهنامۀ فردوسی (دفتر دوم) تصحیح جالل خالقی مطلق ،از آغاز «داستان هفتتختان رستتم
زال» تا پایان «جنگ رستم با دیو سپید» (ابیات  275تا  )615استطراج شده است.
 -6-1هفتخان یا هفتخوان؟
دربارۀ چگونگی امالي تركیب حماسی-اسا یريِ مسیر ی شدۀ رستم براي نجات كاووس ،كه به دو صورت «هفت ختان»
و «هفت خوان» نوشته شده است ،نظرات متفاوتی مطرح شده و براي كاربرد هركدام ،دریلی ذكر شده است .باتوجته بته آنکته
عبور از هفت مرحلۀ دشوار و خطرخیز ،رسیدنِ رستم به مازندران را تسریع كرده و بر الگوي بلوغ و تشترّف پهلتوان و درور
نوبرنا درلت دارد و با در نظر داشتنِ اینکه «انتقال» براي احراز مقام جهان پهلوانی ،در آیین و مناستک مهرپرستتی ریشته دارد،
به نظر می رسد وجه نوشتاري «هفت خان» نسبت به «هفت خوان» (به معنی سفره و گستردن خوانی از اغ یۀ ل یت بعتد از هتر

كامیابی پهلوان) مقبولیّت بیشتري داشته باشد (← آیدنلو :1388 ،؛ بیدمشکی 116 :1383 ،و مشهور.)172 :1378 ،
 -2بحث اصلی

 -1-2ساخت و عناصر داستان در شاهنامه
از مباحث مطرحشده در عرصۀ داستاننویسی معاصر اصطالحِ «عناصر داستان» است .در اصتول داستتاننویستی بتراي هتر
داستان پیکرهاي متصوّر شده است كه داستاننویس با به كار گرفتن عناصر در ساختمان رح آن ،داستان خوی

را میآفرینتد.

بررسی داستانهاي شاهنامه نیز برمبناي ساخت آنهتا ،امتري بتی ستابقه نیستت؛ زیترا در ایتن اثتر حماستی ،برختی از عناصتر
تشکیل دهندۀ داستان ،چندان تکرار شدهاند كه میتوان آنها را از ویژگیهاي ساختاري داستانهاي شاهنامه و حتّی آثار حماسی
پس از آن بهشمار آورد و با بررسی این عناصر ،ویژگیهاي اثرگ ار در خلق محتواي حماسی را میتوان شناخت.
 -2-2بنمایة هفتخان
در روایات پهلوانی مبتنیبر بنمایۀ هفت/چند خان ،حوادث و دشواريهایی مستقلگونه و با مقصتدي مشتطّد در قالتب
یک داستان ویژه براي پهلوان پی

میآید .مضمون «گ شتن پهلوان از چند خان براي رسیدن به مقصودي معیّن» نشانگر هفت

مرحلۀ دشوار و خطرخیز براي پهلوان است و فقط در صورت سربلند بیرونآمدن پهلوان از این آزمون است كه بلوغ و تشرّف
درور نو محرز میشود .از معروفترین مصادیق رح و بنمایۀ مشهور داستانیِ الگتوي هفت/چنتد ختان در روایتات ایرانتی،

میتوان به هفتخانهاي رستم و اسفندیار اشاره كرد (← آیدنلو.)17-2 :1388 ،

دقّت در ساختار مراحل این خانها در روایات ایرانی نشان میدهتد داستتانپتردازان بتراي ستاختن خطرهتا و دشتواريهتاي
پی ِروي درور ،به یاري قوّۀ خیال یا مطابق باورهاي آن روزگاران ،عالوهبر استفاده از عناصر اصیل و اسا یري مانند اژدهتا ،دیتو،
زن جادو و  ،...از جانوران ،عناصر بیعت و سطتیهایی مثل شیر ،گرگ ،بیابانهاي گرم ،برف و یطبندان ،دریاهاي ژرف و  ...كته
در دورۀ ایجاد و رواج اینگونه داستانها شرّ و زیان تلقی میشده است ،در جایگاه موانع سهمناک و زیانکار بهره بردهاند.
 -3-2هفتخان رستم
هفتخان رستم سفري پرماجراست كه این پهلوان ایرانی براي نجات كیکاووس ،شاه ایران ،به آن تتن متیدهتد .در آغتاز
حکومت كیکاووس ،دیوها به فرماندهی دیو سپید در سرزمین مازندران مقیم هستند .كیکاووس بتا لشتکري عتازم مازنتدران
میشود تا دیو سپید را از میان بردارد ،اما شکست میخورد .دیو سپید چشم وي را نابینتا و او را زنتدانی متیكنتد .كیکتاووس
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مطفیانه قاصدي نزد زال میفرستد و درخواست كمک میكند .زال ماجرا را با رستم در میان میگت ارد .رستتم از دوريِ راه و
سطتیِ بیسپاه رفتن سطن میگوید ،اما زال پیشنهادي دارد:
ازیتتتن پادشتتتاهی بتتتدان –گفتتتت -زال

دو راهستتت هتتردو بتته رنتتج و وبتتال

یکتتی زیتتن دو راه آنتتک كتتاوس رفتتت

دگتتر كتتوه و بتتار بتته رفتتتن دو هفتتت

تتتترا شتتتیر و دیتتتو آیتتتد و تیرگتتتی

بمانتتتد دو چشتتتم انتتتدر آن خیرگتتتی

تتتتو كوتتتتاه بگتتتزین ،شتتتگفتی ببتتتین

كتتته یتتتار تتتتو باشتتتد جهتتتانآفتتترین

اگرچتتته بتتته رنجستتتت هتتتم بگتتت ري

فتتترّ بتتتترو بستتتتپري

پتتتیِ رختتت

(فردوسی)251-248 :19 :1393 ،
بنابر این كه «هفتخان گزینشی است میان خطركردن و رسیدن یا بیخطر امّا دیررسیدن ،پهلوان حماسه بتراي پیروزشتدن
بیتاب و شتابزده است» (مسکوب )35-34 :1374 ،و راه دشوار را برمیگزیند .رستم نیز چنین میكنتد و از اینجتا هفتتختان
وي آغاز میشود.
در این داستان عدد هفت ،كه عددي مقدس و رازآلود و دربردارندۀ مفهومی نمادین است ،بازتاب عمده و روشنی دارد كه

در تعداد خانهاي موجود در سر راه قهرمان مشاهده میشود (← نصراصفهانی و جعفري« .)137 :1388 ،این تقدّس و توجته
به عدد هفت از آنجا ناشی شده است كه این عدد را عدد كاملی میدانند؛ زیرا از رقم «یک» مظهر یگتانگی و رقتم «دو» مظهتر
دوگانگی كه بگ ریم ،ارقام سه و چهار به ترتیب م كر و مؤنث هستند و حاصل آن دو «هفت» میباشد كه متزیّت

در همتین

است؛ زیرا نه عنصر مادینه بهتنهایی و نه نرینه بهتنهایی كامل است .درواقع اعداد زوج بهدلیل تقسیمپ یريشان همیشته مؤنتث
در نظر آمدهاند و اعداد اق م كر» (بیدمشکی.)117-116 :1383 ،
 -4-2فضاسازی
یکی از شگردهاي روایی مکرر در داستانپردازي بهویژه در داستانهاي حماسی ،بهرهگیري از عنصر «فضتاستازي» استت.
«فضا سایهاي است كه داستان در اثر تركیب عناصرش ،بر ذهن خواننده میافکند» (مستور .)49 :1379 ،حتتی متیتتوان گفتت
فضا و رنگ در داستان ،در صورتی كه هماهنگ با موضوع داستان باشد ،بر عناصري چون پیرنگ و درونمایه نیز اثر میگت ارد.
داستان پرداز با فضاسازي ،به مدد توصیفاتی كه بیشتر جنبۀ درونی و ذهنی دارد و ذكر جزئیاتی كه براي بیان هدف
است ،اثر را تأثیرگ ارتر و مطا ب را به دانستن ادامۀ داستان ترغیب میسازد؛ زیرا چین

مناسبتتر

جمالت و نشانههایی كه در فضتاي

داستان جریان دارد ،بهشیوۀ غیرمستقیم روح مسلط بر اثر را القا میكند.
 -5-2عوامل مؤثّر در ایجاد فضای حماسی
«فضاسازي» در داستان ،این امکان را براي داستاننویس ایجاد میكند كه چیزهایی را كه میبیند یا درک میكند و جزئیتاتی
را كه براي بیان منظورش مناسب تر است ،از ریق توصید به خواننده نشان دهد .این كتار بتا شتیوهاي غیرمستتقیم ،از ریتق
نشانههایی كه در فضاي داستان جریان دارد و با چین

جمالت صورت میپت یرد (← استماعیللتو .)161 :1384 ،از عوامتل

مؤثّر در ایجاد فضاي متناسب با داستانهاي حماسی ،بهرهگیري شاعر حماسهسترا از عنصتر «خترق عتادت» و عناصتر «صتور
خیال» در خلق اثر خود است.
 -1-5-2زمینة خرق عادت
در حماسۀ هر ملّت به كار گرفتن عقاید ماوراء بیعی ،رویدادهاي غیر بیعی و بیرون از نظام عادت ،همچنین موجتودات و
آفریده هاي غیر بیعی ،كه فقط از رهگ ر عقاید دینی عصر گ شته توجیه میشود« ،خرق عادت» محسوب میشود .به عبتارت
دیگر« ،خرق عادت» یکی از مهمترین عناصر حماسه و نشاندهندۀ جریان حوادثی است كه با منطق و تجربۀ علمی ستازگاري
ندارد و وجودِ حوادث ،اشطاص و اعمال خارق العاده در حماسه ،بسیار بیعی و از خصاید اصلی آن محسوب میشود؛ امتا

نق
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ممکن است با تغییر عقاید ماوراء بیعی یک قوم در ول تاریخ ،حماسه نیز تغییراتی یابتد و عوامتل «شتگفتانگیتزي» یعنتی

عوامل توجیه خوارق عادات هم دگرگون شوند (← شفیعیكدكنی.)107 -106 :1352 ،

در شاهنامۀ فردوسی شیوۀ بیان داستانها خارقالعاده است و خوارق عادات را در یک دید كلّی ،میتوان مربوط به كردارها
(جنگ ها) و هم گفتارها (سطن گفتن مردگتان و جتانوران و )...دانستت .در ایتن اثتر حماستی ،گیاهتان ،جتانوران ،حتوادث،
شطصیتها ،دیوها ،زمان و مکان ،اقوام و قبیلهها ،پی گوییها ،اخترشناسیها و خوابها همه از عادت واقعی به دور هستتند.
این نیروهاي ماوراي بیعیِ جلوهیافته در داستان «هفتخان رستم» شاهنامه را میتوان در سه دستته قترار داد :عوامتل انستانی
(خدامایگی قهرمان) ،عناصر بیعی و زمینی (عناصر بیعت مانند بیابان و حیوانات) و امور جادویی (نظیتر زن جتادو و دیتو)

(← بازرگان و فرجنژاد فرهنگ.)45 :1393 ،

 -1-1-5-2عناصر طبیعی و زمینی در خان اول ،دوم و سوم
«رویداد» مركز اصلی حماسه و مهمترین موضوع آن «نبرد و جنتگ» استت .قهرمتان حماسته گتاه بتراي گشتودن داستتان
حماسی ،با ضتدّ قهرمانی روبهرو و درگیتر میشود و از آنجتا ماجرا آغاز میشود .در شاهنامه عالوهبر انسان ،همنبترد قهرمتان
ممکن است بیعت (رود ،برف و ،)...جانوران حقیقی (شیر ،گراز و ،)...جانوران افسانهاي (اژدها و سیمرغ) یا دیوان و غتورن
و پریان و حتی اهریمن (شیطان) باشد و بهجاي ستیز خدایان با یکدیگر (در حماسههاي دیگر ملل) ،پهلوانان گاه بتا اژدهایتان

و دیوان بجنگند و همواره نیز در این نبردها پیروزشوند (← كزازي )187 :1376 ،و براي نشاندادن قدرت خود ،این جانوران
مهیتب یا هیورهاي عظیمالجثّه را از بین ببرند.
الف) حیوانات

در شعر حماسی شاعر بهمنظور فضاسازي ،میتواند عناصري چون عناصتر بیعتی ،استا یري و حیوانتات را بته گونتهاي
انتطاب كند كه حس خشونت و حماسه را منتقل كند (پارساپور .)104 :1383 ،این عناصر ،در كنار عناصتري كته مستتقیماه بته
میدان رزم مربوط میشوند ،تأثیرگ اريِ اثر حماسی را دوچندان میسازند.
 -1چهارپایان
اسب« :در حماسهها ،حیوانات ،بهویژه چهارپایان از هوش فتوقالعتادهاي برخوردارنتد .استبان پهلوانتان بتا نیتروي بتدنی
فوقالعاده و با وفاداري بیچونوچرا نسبت به صاحب خود با شیر و اژدها و گرگ و دیوان میجنگند» (بازرگتان و فترجنتژاد،
 .) 55 :1393در خان اول ،رخ ِ رستم از هوش سرشار و زیادي برخوردار است و جان رستم را در برابر شتیر درّنتده نجتات
میدهد .شیر به رخ

هجوم میآورد ،اما او:

دو دستتت انتتدر آورد و زد بتتر ستترش

همتتان تیتتز دنتتدان بتته پشتتت انتتدرش

همتتی زدش بتتر ختتاک تتتا پتتاره كتترد

ددي را بتتتتدان چتتتتاره بیچتتتتاره كتتتترد
(همان)293-292 :22 :

رستم زمانی از خواب بیدار میشود كه نبرد رخ

با شیر پایان یافته و شیر نابود شده است.

شیر بیشه :در منزل اول از هفتخان ،شیر درّنده قصد كنام خود را دارد كه:
بتتترِ نتتتی یکتتتی پیلتتتتن خفتتتته دیتتتد
نطست است

را –گفتت -بایتد شکستت

بتته پیشتت

چو خواهم سُتوارم ختود آیتد بته دستت

رخشتتتان بیامتتتد دمتتتان

آن زمتتان

ستتتوي رختت

چتتو آتتت

یکتتی شتتیر آشتتفته دیتتد
بجوشتتید رختت

(فردوسی)291-289 :22 :1393 ،
میش کوهی :در خان دوم ،بیابانی بیآب و علد و سوزان در پی

است .رستم پهلوان از تشتنگی بته ستتوه آمتده استت،

 / 56فنون ادبی ،سال دوازددهم ،شماره ( ،1پیاپی  )30بهار 1399

دست به آسمان میبرد و شروع به راز و نیاز با داور دادگر میكند .در این رؤیاست كه سست میشود ،اما همانگتاه میشتی از
كنار او میگ رد:
از آن رفتتتتن غتتترم

انتتتدازه خاستتتت

بتته دل گفتتت كابشتتطور ایتتن كجاستتت

كردگتتتتار

فتتتراز آمتتتدهستتتت انتتتدرین روزگتتتار

همانتتتتا كتتتته بطشتتتتای

(همان)314-313 :24 :
رهسپار میشود تا به چشمۀ آبی میرسد.

رستم به دنبال می
 -2خزندگان

اژدها :در شاهنامۀ فردوسی ،رستم و اسفندیار در خان سوم از هفتخان خود اژدهاي هراسناک را نابود میكننتد .بته نظتر
می رسد اژدهاكشی براي خاندان سیستانی سنتی نیاكانی و باستانیترین اژدهتاك

گرشاسبب بتوده استت .اهمیّتت ستنت یتا

خویشکاري اژدهاكشی براي پهلوانان گرشاسبی به اندازهاي است كه حتی به سهراب هم در ومارهاي نقتالی ،نبترد بتا اژدهتا
نسبت دادهاند (← مشتاقمهر و آیدنلو.)156-157 :1386 ،
در خان سوم ،رستم در مکانی خوابیده كه رنۀ اژدهاست .وقتی اژدها به خانۀ خود بازمیگردد ،رستم را در خواب و رخت
در چرا میبیند .رخ

را

دو مرتبه ،رستم را از خواب بیدار میكند ،اما اژدها خود را پنهتان متیستازد و رستتم را از دستت رخت

عصبانی .بار سوم به لطد جهانآفرین ،اژدها نمیتواند مطفی شود و رستم او را به چشم میبیند .رستم از اژدها نتام وي را جویتا
میشود و اژدها با وي سطن میگوید و رجزخوانی میكند .این سطنگفتن اژدها را نیز میتوان از عناصر خرق عتادت بته شتمار
آورد .اژدها زورمند است و چنان با رستم گالویز میشود كه پیروزياش محتمل است .رخ

چون چنین میبیند:

بمالیتتتد گتتتوش انتتتدر آمتتتد شتتتگفت

بکنتتد اژدهتتتا را بتتته دنتتتدان دو كفتتتت

بدانستتتان كتتته شتتتیر

بتتتترو خیتتتتره شتتتتد پهلتتتتوان دلیتتتتر

بدرّیتتتد چتتترم

(فردوسی)377-376 :28 :1393 ،
رستم «یکی تیزدم» برمیزند و نظارهگر بیابان میشود كه زیر بدن اژدها قرار دارد و خون و زهر روي ختاک تیترۀ آن روان
است .وي سپس بق سنّت ترکنشدنی و با نمود یک اعتقاد دینی ،سر و تن خود را در آب میشوید (مشهور )177 :1378 ،و
به یزدان میگوید« :تو هستی كه به من توش و هوش و هنر دادي ،بهنحوي:
كه در پی

متن دیتو و هتم شتیر و پیتل

بیابتتتتان بتتتتی آب و دریتتتتاي نیتتتتل

چشتمم یکتیستت

بستتیار و ستتال انتتدكیستتت

چو خشم آورم پتی

بدانتتدی

(همان)386-385 :29 :
در آثار حماسی نق

اژدها انکارناپ یر است .اسطورۀ رویارویی پهلوان و اژدها را میتوان تعبیري از تقابل هزاران واقعیت

متضاد زندگی آدمی ازجمله تقابل مردمی و ددمنشی ،آزادي و زندگی و بارخره شکوهمندترین پهلوان و مطوفتترین اژدهتا،
یعنی مرگ و زندگی دانست (سركاراتی.)248-247 :1378 ،
ب) عناصر طبیعت
بیابان بیآب :در خان دوم ،بیابانی بیآب با گرماي شدید و سوزان و چاره ناپیدا در پی

است .هوا چنان استت كته اگتر

مرغ از آنجا گ ر كند ،بریان میشود .شدّت گرما به حدّي است كه رستم:
تتتتن پیلتتتوارش چنتتتان كفتتتته شتتتد

كتته از تشتتنگی سستتت و آشتتفته شتتد

بیفتتتتاد رستتتتم بتتتر آن گتتترم ختتتاک

زبتتان گشتتته از تشتتتنگی چتتاکچتتتاک
(همان ،ص )311-310 :24

نق

پس از نیای
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رستم با كردگار ،میشی ،راهنماي رستم براي رسیدن به چشمۀ آب میشود و جهانپهلوان و رخ

از مترگ

نجات مییابند.
 -2-1-5-2عوامل انسانی

 -1-2-1-5-2انسان–خدابودن قهرمان حماسه
در اشعار حماسی گاه سطن از انسانهایی است كه از نیرویی خدایی یا فوق بیعی بهرهمندنتد .حضتور ختدایان در كالبتد
پهلوان را در نیروي اعتقاد آنان به خداوند ،خدامایگی و حتی خوراک و اندام خاصّ آنها میتتوان مشتاهده كترد .بتراي مثتال،
قهرمانی چون رستم از خصوصیات مافوق بشري برخوردار است ،اعمتال و رفتتار ختارقالعتادهاي دارد و در نقت

نیروهتاي

اهورایی با دشمن (نماد نیروهاي اهریمنی) در ستیز است و بر آنها پیروز میشود .در ماجراي هفتتختان ،وي در یتک وعتدۀ
غ ا ،گوري بریان را میخورد ،در مسیر دشواريها به كردگار دادگر متوسّل میشود و پس از پیروزي ،ستتای

خداونتد را بته

جاي میآورد.
برختی از قهرمانان حماسی ،چنان زخمناپ یرند كه گویی «رویینتتن» و خداگونتهانتد .پهلتوان رویتینتتن ،گتاه جامتته و
رزمافزار زختمناپ یر دارد؛ مانند رستتم ،هنگامیكه ببتر بیان را بر تتن می كنتد و برختی نظیتر اسفنتتدیار ،بته كمتک ختدایان
آسیبناپ یر و رویینتتن گشتهاند (← شمیسا.)93-92 :1381 ،
 -3-1-5-2امور جادویی
در جوامع نطستین كه انسانها از درک همۀ جریانهاي بیعت عاجز بودند ،بتهمنظتور چتارهگتري و كستب قتدرت و بتراي
تسکین خود در برابر سطتیهاي بیعت و مرگ ،میكوشیدند در برابر موجودات ماوراي بیعی ،از سحر و ساحري و آیتینهتاي
جادویی بهجاي سالح بهره ببرند .همچنین در مواقعی كه دشمنان در مقابل پهلوانی چون رستتم -كته جتزو نیروهتاي ختدایی یتا
اهورایی است -درمیماندند به جادوگران و شیا ین متوسّل میشدند (← مطتاري 261-259 :1369 ،و صفا.)240-239 :1333 ،
 -1-3-1-5-2زن جادو در خان چهارم
رستم در مسیر رسیدن به كاووس ،به چشمهساري پر از گل و سبزه میرسد .در كنتار ستفرهاي آراستته ،جتامی زرّیتن پتر
از می خودنمایی میكند .وي خوشحال و بیخبر از تلۀ اهریمن ،پیاده میشود و بر سفره مینشیند .جام را مینوشتد ،تنبتور را
برمیدارد و ترانهاي فرحبط

در وصد حال خوی

میخواند:
بهتتتره كتتتمستتتت

كتتتته آواره و بدنشتتتتان رستتتتتمستتتتت

كتتته از روز شتتتادی

همتتته جتتتاي جنگستتتت میتتتدان اوي

بیابتتتتتان و كوهستتتتتت بستتتتتتان اوي

همتتتته رزم بتتتتا شتتتتیر و بتتتتا اژدهتتتتا

ز دیتتتتتو و بیابتتتتتان نیایتتتتتد رهتتتتتا

متتتی و جتتتام و بویاگتتتل و مت تیگستتتار

نکتتتردهستتتت بطشتتت

ورا كردگتتتار

همیشتتته بتتته جنتتتگ نهنتتتگ اندرستتتت

وُگتتر بتتا پلنگتتان بتته جنتتگ اندرستتت
(فردوسی)402-398 :30 :1393 ،

آواز رستم به گوش پیرزن جادوگر میرسد .او خوی

را بزک میكند و نزد رستم متیآیتد .رستتم كته از دیتدار وي شتاد

میشود ،بر او آفرین و خداوند را سپاس میگوید ،اما زن جادو:
ستتیه گشتتت چتتون نتتام یتتزدان شتتنید

تهمتتتتن ستتتبک چتتتون بتتتدو بنگریتتتد

بینتتتتتداخت از بتتتتتاد ختتت تمّ كمنتتتتتد

ستتتر جتتتادوي آورد ناگتتته بتتته بنتتتد

چتته چیتتزي بگتتوي

بتتدانگونتته كتتهت هستتت بنمتتاي روي

یکتتتی گنتتتدهپیتتتري شتتتد انتتتدر كمنتتتد

پتتر از رنتتگ و نیرنتتگ و بنتتد و گزنتتد

بتته خنجتتر بتته دو نتتیم كتترد

دل جتتتتادوان زو پتتتتر از بتتتتیم كتتتترد

بپرستتید و گفتتت
میتتان
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(همان)416-412 :31 :
بدینترتیب مانع منزل چهارم نیز از سر راه برداشته میشود.
 -2-3-1-5-2نبرد با اوالد مرزبان در خان پنجم
پی

از نبرد رستم با دیوان در خان ششم و هفتم ،پهلوان پیلتن در خان پنجم با مرزبانی بهنام اورد روبهرو میشود كته بتا

غلبه بر وي ،در دو خان پایانی از او براي راهنما استفاده میكند .بنمایۀ بودنِ راهنما و همراه براي پهلوان در مسیر هفتتختان
از موضوعات مهم در روایات ایرانی است كه این بنمایه در «هفتخان اسفندیار» نیز به چشم میخورد.
در این خان ،رستم در مسیر راه خود ،در كنار رودي میخوابد و رخ
ناحیه كه از چراي رخ

در چمنزار مشغول چترا متیشتود .دشتتبتان آن

به خشم آمده است ،به رستم حمله میبرد و در ختواب ضتربهاي بته او متیزنتد .رستتم از ختواب

برمیخیزد و گوشهاي دشتبان را میكند .دشتبان به مرزبان منطقه ،اورد ،عارض میشود .اورد با تنتی چنتد از ستپاهیان
براي تأدیب رستم میشتابد ،اما رستم ایشان را تنبیه میكند و اورد را با كمند به دام میاندازد ،سپس:
بتتدو گفتتت :اگتتر راستتت گتتویی ستتطن

ز كتتژّي نتته ستتر یتتابم از تتتو نتته بتتن،

نمتتتتتایی متتتتترا راه دیتتتتتو ستتتتتپید

همتتتتان راه كتتتتورد غنتتتتدي و بیتتتتد،

بتته جتتایی كتته بستتتهستتت كتتاوسكتتی

كستتتی كتتتین بتتتدي را فگندنتتتد پتتتی،

نمتتتتتایی و پیتتتتتدا كنتتتتتی راستتتتتتی

نیتتتاري بتتته كتتتار انتتتدرون كاستتتتی،

متتتن آن پادشتتتاهی بتتته گتتترز گتتتران

بگتتتتتتردانم از شتتتتتتاه مازنتتتتتتدران،

تتتو باشتتی بتترین بتتوم و بتتر شتتهریار

گتتتر ایتتتدونک كتتتژّي نیتتتاري بکتتتار
(همان)465-463 :35 :

با این پیشنهاد ،اورد پیشاپی

به راه میافتد تا راهنماي رستم براي رسیدن به دیو سپید باشد.

 -2-3-1-5-2دیو
«در شاهنامه ،بزرگترین جادوان از دیوانند .این موجودات چندان در جادویی چیرهدستند كه قواي بیعت نیز رام آنان استت»
(صفا .)246 :1333 ،در مسیر «هفتخان رستم» نیز ،جهانپهلوان در دو خان پایانی با دیوان میجنگد و بر آنها غلبه میكند.
ماجرا از آن قرار است كه در جریان اغواي دیوي رامشگر ،كاووس تصمیم می گیرد به مازندران حمله كند .در ایتن حملته
كه آغاز خودسري كاووس است و باوجودِ مطالفت زال و بزرگان صورت می گیرد ،كاووس اسیر دیتو ستپید و بته دستت وي
نابینا می شود .در خان هفتم ،رستم با شکست دادن دیو سپید ،خون جگر او را در چشمان كاووس و لشتکریان

متی چکانتد و

ضمن نجات دادن آنها ،چشمانشان را بینا می سازد .پس از نبرد هاماوران و ازدواج كاووس با سودابه ،این پادشاه خودكامته بتار
دیگر فریب ابلیس و دیو فرستادۀ او را می خورد .اینبار شاه ایران تحریک میشود كه به آسمان برود؛ بنابراین با بهترهگیتري از
چهار عقاب ،نقشه اش را عملی می سازد ،اما در میانۀ راه و با خستتگی عقتاب هتا ،در آمتل بته زمتین افکنتده متی شتود و بتاز
جهانپهلوان رهانندۀ اوست.
 -1-2-3-1-5-2جنگ با ارژنگدیو در خان ششم
رستم و اورد به كوه اسپروز میرسند؛ همان محلی كه در آن دیو سپید ،كاووس را در بند كرده است و درمییابند كه یکی
از سرداران دیو سپید به نام ارژنگدیو مأمور نگهبانی از وي است .رستم شب را میخوابد و صبح روز بعد به جنگ ارژنگدیو
میرود ،زمانی كه ارژنگدیو از خیمه بیرون میآید:
چتتو رستتتم بدیتتدش برانگیطتتت استت
ستتر و گتتوش بگرفتتت و یتتال

دلیتتر

بتتتتدو تاختتتتت ماننتتتتد آذرگشستتتتب
ستتر از تتتن بکنتتدش بتته كتتردار شتتیر

نق
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پتتتر از ختتتون ستتتر دیتتتو كنتتتده ز تتتتن

بینتتتداخت زانستتتو كتتته بتتتود انجمتتتن
(فردوسی)515-513 :38 :1393 ،

سپاهیان ارژنگدیو با دیدن این صحنه ،از ترس پراكنده میشوند و رستم و اورد نیز به سمت شهر محل نگهداري كاووس
و سپاهیان

به راه میافتند و آنان را از بند رها میسازند .كاووس رستم را در مورد محل دیو سپید راهنمایی میكند و رستم و

اورد به آنجا رهسپار میشوند .همانگونه كه مالحظه میشود روایت نبرد رستم با ارژنگدیو فقط در دو بیتت گنجانتده شتده
است .شاید كوتاهسطنی فردوسی در خان ششم را بتوان بهعلّت ارتباط و امتزاج بستیار زیتاد ختان ششتم و هفتتم و یکستانی
ماهیّت وجودي ارژنگدیو و دیو سپید قلمداد كرد (← بیدمشکی.(۱۲۱ :1383 ،
 -2-2-3-1-5-2جنگ با دیو سپید در خان هفتم
در خان آخر ،رستم و اورد به هفت كوه میرسند كه غار محل زندگی دیوسفید در آن قترار دارد و شتب را در آن حتوالی
سپري می كنند .صبح روز بعد رستم پس از بستن دست و پاي اورد ،به نگهبانان غار حملهور میشود و آنان را از بین میبترد؛
سپس وارد غار تاریک بیبن میشود:
بتتته تتتتاریکی انتتتدر یکتتتی كتتتوه دیتتتد

سراستتتتر شتتتتده چتتتتاه ازو ناپدیتتتتد
(همان)568 :42 :

دیوسفید با كالهطود و زرهآهنی به جنگ رستم میشتابد .رستم یک پاي او را از ران جدا میكند .دیتو بتا همتان حتال بتا
رستم گالویز میشود و نبردي ورنی میان آن دو شکل میگیرد كه گاه رستم و گاه دیو چیره میشود و سرانجام رستم:
بتتتزد دستتتت و برداشتتتت

نتتترّهشتتتیر

بتتته گتتتردن بتتترآورد و افگنتتتد زیتتتر

فروبتتترد خنجتتتتر دلتتت

بتتتتردریتتتتد

جگتتترش از تتتتن تیتتتره بیتتترون كشتتتید

همتته غتتار یکستتر پتتر از كشتتته بتتود

جهتتان همچتتو دریتتاي ختتون گشتتته بتتود
(همان)582-580 :43 :

سپس رستم جگر دیوسفید را نزد كاووس نابینا میآورد و قطرهاي از خون جگر به چشمان كاووس میچکانتد و نتور بته
دیدگان وي بازمیگردد .همۀ افراد سپاه ایران نیز بینتایی ختود را بتاز متییابنتد و بته جشتن و پتایکوبی مشتغول متیشتوند.
بدینترتیب «هفتخان رستم» با نجات جان كاووس و سپاهیان

به پایان میرسد.

 -2-5-2نقش صور خیال در شاهنامه

عنصر اصلی و ثابت در جوهر شعر و از مهمترین ویژگیهاي شعر واقعی« ،تصویر» (ایماژ) شاعرانه یا «خیتال» استت (←

شفیعیكدكنی)9 :1393 ،؛ بنابراین بررسی تصاویر شعري و تعیین نوع آنها ،میتواند از ابزارهاي نقتد شتعر و شتناخت فضتاي
ذهنی شاعر و فضاي واقعیاي باشد كه داستان در آن جریان دارد.
در شاهنامه از اجزاي كالم ،تحرّک ،اراده ،تالش و در یک كالم «حماسه» دریافت میشود و در هریک از صحنههاي نبترد،
اوج حماسه با اوج تصویر پهلوبهپهلو میزند و تصاویر همهجا با عنصر حماسه و هدفهاي منظومههاي حماسی همگام است.
در حماسۀ بیمانند ایران ،درخشندهترین و پرشکوهترین صحنهها مواردي است كه فردوستی بته اوج هیجتان رستیده و از
تركیب صدا ،رنگ و بیعت ،خشم و حارت دیگر چنان تصاویري خلق كرده كه كالم

را از كالم هتر شتاعر دیگتر متمتایز

ساخته است؛ بنابراین سطن حکیم وس شعرترین شعرهاست و از قدرتِ حركت ،جنب ِ مفهوم و الفاظ حسابشدۀ سنجیده

برخوردار است (← رستگارفسایی.)23 :1369 ،

سبک اثر حماسی ،از نظر زبانی (علوّ معنا و صالبت لفظ) باید فاخر و مطنطن و متناسب با عظمت موضوعهاي قهرمانی و
حماسی باشد و آگاهانه با گفتار عادي تفاوت دارد ،به همین دلیل آرایههاي بدیعی كته باعتث كتاه

عظمتت و ابهّتت كتالم

میشود ،در حماسه چندان كاربردي ندارد (← فرهنگنامۀ ادبی)535 :1376 ،؛ بلکه شاعر از صنایعی بهره میبرد كه به او براي
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بیان روح غالب بر اثرش یاري میرساند .در این پژوه

دو مورد از اثرگ ارترین عناصتر «صتورخیتال» یعنتی عنصتر بالغتی
دارند ،تبیین و تحلیل شده است.

«تشبیه» و صنعت ادبی «اغراق» كه در ایجاد فضا و محتواي حماسی در شاهنامه نق
 -1-2-5-2تشبیه؛ عنصر بالغی مؤثّر در خلق فضای حماسی

در یک منظومۀ حماسی ،یکی از نق هاي «تشبیه» كمک به «فضاسازي» است؛ یعنی شاعر بتا انتطتاب مشتبهبتههتاي مناستب بتا
را بته مطا تب متیشناستاند ،چتون از

موضوع ،زمینۀ رزم را براي بیان مؤثّر و هنرمندانۀ داستان فراهم میكند و فکر و روان ختوی

ریق درک مشبهبه ،شناخت جهانبینی و شطصیت و دنیاي درونی شاعر یا نویسنده امکانپ یر میشود (← شمیسا.)62 :1370 ،

«تشبیه» و گاه استعاره با بزرگتر یا كوچکتر كردن واقعیتت( -اغتراق) كته رزمتۀ كتار هنتري استت -تصتویري تتازه را
پی ِروي خواننده می گ ارد .در حماسه ،اگرچه تشبیهاتِ سازگار با روح حماسه و متوثّر در ایجتاد فضتاي حماستی انتطتاب
میشوند ،این تشبیهها بی

از آنکه نق

برعهده داشته باشد ،نق

تأكیدي دارند.

تصویرسازي و ل ّتبطشی از ریق كشد ارتباط تازه میان مشبه و مشبهبه جدیتد را

در شعر حماسی معموره از تشبیه (اغلب محسوسبه محسوس ،مرستل و مفصّتل) بتراي بیتان غوغتاي جنتگ و شتجاعت
پهلوانان و ذكر صفات جنگاوران ،دروران و قهرمانان استفاده میشود و شاعر حماسی سعی میكند به كمتک تشتبیه ،هیتاهوي
میدان نبرد ،گرد و خاک برخاسته از جنگ ،چکاچک شمشیرها ،پیروزي پهلوانان و ترس و فرار دشمنان را نمتای

دهتد (←

آقاحسینی و همّتیان .)180 :1394 ،گفتنی است شاعران حماسی فقط به تشبیههاي كوتاه بسنده نمیكنند ،بلکه گاه دامنۀ تشتبیه
از تشبیهات كوتاه و بلند فراتر میرود و به تمثیل میكشد .در حماسههاي هومري به این تشبیه كه مشبهبه آن تورنی استت و

از یک بیت بیشتر میشود« ،تشبیه حماسی» (( (Epic simileتشبیه تفضیلی) میگویند (← شمیسا.)109 :1381 ،
در شاهنامه و بعضی آثار دیگر حماسی ،تشبیهات و توصید مبالغهآمیز تصویرها بی

از آنکه تازگی داشته باشند ،تکراري

هستند و با تکرار مداوم خود بر وجوه شبه تأكید میكنند؛ البتّه با بررسی ابیات شاهنامه میتوان دریافت فضاي ذهتن و تطیّتل
فردوسی ،سرشار از عناصر حماسی بوده است و او ناخودآگاه مشبهبههایی را برگزیده كه با فضاي حماستی اثترش همتاهنگی
داشته و بدینترتیب این فضا را پررنگتر ساخته است.
در ابیات «هفتخان رستم» ،فردوسی در  53بیت ( 15/54درصد) از مجموع ابیات ،از آرایۀ تشبیه بهره برده است .در ایتن
بین بیشترین تشبیه متعلق به خان اول است كه شجاعت رخ

با شیر بیشه به نمای

گ اشته میشود و كمترین تشبیه در خان

چهارم ،در رویارویی رستم با زن جادو آفریده شده است.
نمونههایی از آرایة «تشبیه» در ابیات «هفتخان رستم»
تشبیه در «خان اول» در مواجهۀ شیر درّنده با رخ :
ستتتوي رختت

رخشتتتان بیامتتتد دمتتتان

چتتو آتتت

بجوشتتید رختت

آن زمتتان

(فردوسی)291 :22 :1393 ،
تشبیه در «خان هفتم» در توصید دیو سپید:
بتتته تتتتاریکی انتتتدر یکتتتی كتتتوه دیتتتد

سراستتتتر شتتتتده چتتتتاه ازو ناپدیتتتتد

بتته رنتتگ شتتبه روي و چتتون شتتیر متتوي

جهتتتان پتتتر ز پهنتتتاي و بتتتاري اوي

ستتوي رستتتم آمتتد چتتو كتتوهی ستتیاه

ستتتتاعد ،وز آهتتتتن كتتتتاله

از آهتتتتن

(همان)570-568 :42 :
«تشبیه» در «خان پنجم» در نبرد رستم با اورد:
چتتتتو شتتتتیر اندرآمتتتتد میتتتتان بتتتتره

همتتته رزمگتتته شتتتد ز كشتتتته ختتتره

در و دشتتتت شتتتد پتتتر ز گتتترد ستتتوار

پراكنتتتتده گشتتتتتند در كتتتتوه و غتتتتار

همتتتی گشتتتت رستتتتم چتتتو شتتتیر دژم

كمنتتدي بتته بتتازو درون شستتت ختتم

نق

بتته اورد چتتون رختت
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نزدیتتک شتتد

بکتتتتردار شتتتتب روز تاریتتتتک شتتتتد
(همان)460 -457 :34 :

در جدول زیر ،تعداد ابیات هر خان و میزان درصد كاربرد «تشبیه» براي ایجاد روح حماسی گزارش شده است .ذكتر ایتن
نکته ضروري است كه در این پژوه

بهمنظور رعایت اختصار ،انواع تشبیه (و استعاره و تمثیل در جایگتاه زیرمجموعتههتاي

تشبیه) جداگانه بررسی نشده است.
جدول شمارۀ یک :تشبیه
تشبیه

تعداد ابیات

تعداد ابیات

درصد تشبیه

مجموع ابیات341 :

هر خان

دارای تشبیه

()%

گفتار اندر هفتخان

13

2

15/38

خان اول

11

3

27/27

خان دوم

39

6

15/38

خان سوم

51

6

11/76

خان چهارم

28

3

10/71

خان پنجم

80

15

18/75

خان ششم

53

6

11/32

خان هفتم

66

12

18/18

 -2-2-5-2اغراق؛ صنعت ادبی معنوی در ایجاد فضای حماسی
«اغراق» فینفسه آرایهاي خارقالعاده در فضاسازيِ حماسه و از نیرومندترین عناصر القاي اسلوب بیان هنري و از مهمترین

صور خیال در شاهنامه است (← شفیعیكدكنی .)137 :1393 ،به عبارت دیگر ،اساس فکر حماسی بر مبالغته و اغتراق نهتاده

شده است ،آنهم اغراقهایی كه معموره نتیجۀ تشبیهها ،استعارات و كنایههاست (← فشاركی.)78 :1379 ،

اغراق را بهسبب آمیطتهبودنِ حماسه با اعمال محیّرالعقول و بیان مبالغهآمیز اعمال و وقایع در حماسه ،باید جتزو ذات ایتن
نوع از شعر دانست نه یک صنعت بدیعی؛ زیرا آنجا كه شاعر حماسی در منظومتۀ قهرمتانی بتا امتوري ختارج از حت ّد عتادت
روبهرو میشود ،مبالغه در وصد پهلوانیها و هنرنماییهاي اشتطاص حماسته و توصتید وقتایع میتدانهتاي جنتگ ،امتري
ضروري محسوب میشود و اگر اینگونه افکار از حماسه ح ف شوند ،چیتزي جتز حقتایق عتادي بتاقی نمتیمانتد و دیگتر
نمیتوان آن اثر را حماسی نامید (← صفا.)270-267 :1333 ،

از تعداد ابیات بررسیشدۀ مربوط به «هفتخان رستم» ،در  14بیت ( 4/10درصد ابیات) اغراق به كار رفته استت .در ایتن
بین بیشترین اغراق به خان پنجم ،یعنی نبرد رستم با اورد تعلق دارد؛ اما در خانهتاي اول ،دوم و چهتارم اغتراق چشتمگیري
ساخته نشده است.
نمونههایی از «اغراق» در ابیات «هفتخان رستم»
اغراق در «خان پنجم» در توصید رستم از زبان خودش:
چنتتین گفتتت رستتتم كتته نتتام متتن ابتتر

اگتتتر ابتتتر كوشتتتد بتتته جنتتتگ هزبتتتر

همتتتتته نیتتتتتزه و تیتتتتت بتتتتتار آورد

ستتتتران را ستتتتر انتتتتدر كنتتتتار آورد

بتته گتتوش تتتو گتتر نتتام متتن بگتت رد

دم جتتتتان و ختتتتون دلتتتتت بفستتتترد

نیامتتد بتته گوشتتت بتته هتتیچ انجمتتن

كمنتتتتتد و كمتتتتتان گتتتتتو پیلتتتتتتن

هتتر آن متتام كتتو چتتون تتتو زایتتد پستتر

كفتتتندوز ختتتوانم

اگتتتر مویتتتهگتتتر
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تتتو بتتا ایتتن ستتپه پتتی

متتن رانتتدهیتتی

همتتتی گتتتوز بتتتر گنبتتتد افشتتتاندهیتتتی
(فردوسی)454-449 :34 :1393 ،

اغراق در توصید رستم در «خان ششم»:
یکتتتتی نعتتتتره زد در میتتتتان گتتتتروه

تتتتتو گفتتتتتی بدرّیتتتتد دریتتتتا و كتتتتوه
(همان)511 :38 :

جدول شمارۀ دو :اغراق
اغراق

تعداد ابیات

تعداد ابیات

درصد اغراق

مجموع ابیات341 :

هر خان

دارای اغراق

()%

بیت
گفتار اندر هفتخان

13

1

7/6

خان اول

11

ببب

ببب

خان دوم

39

ببب

ببب

خان سوم

51

3

5/88

خان چهارم

28

ببب

ببب

خان پنجم

80

6

7/5

خان ششم

53

3

5/6

خان هفتم

66

1

1/5

نتیجه
تعیین نوع ادبی اثر ،پیبردن به خصاید سبکی آن و آشنایی با رز فکر شاعر یا نویسندۀ اثر ،نیازمند شناخت ویژگیهتاي
هر اثر ادبی است .بنابراین بررسی یکی از عناصر سازندۀ داستان یعنی «فضاسازي» هدف این پژوه

قرار گرفت و تالش شد

كه تبیین شود بهره گیري مناسب از این عناصر و عوامل تأثیرگ ار بر فضاسازي و خلق محتواي حماستی اثتر و انتقتال فضتاي
مدنظر نویسنده به خواننده ،عامل موفقّیت یک اثر خواهد بود.
باتوجهبه این كه نبوغ فردوسی در حفتظ تتاریخ ایتران باستتان در قالتب «داستتان» انکارناپت یر استت ،بررستی نقت

عنصتر

«فضاسازي» برمبناي داستان «هفتخان رستم» از شاهنامه انجام پ یرفت؛ زیرا در این داستان ،یکی از بنمایههاي تکترارشتونده در
حماسهها و اسا یر ،یعنی ماجراي رویاروشدن قهرمان با موانع دشوار و گ ر از آن براي دستیافتن به هدف بیان شده است.
در این داستان ،شاعر براي آمادهساختن ذهن مطا ب ،آگاهكردن وي از محتواي اثر و تأكید بر حماسیبتودنِ آن ،از عنصتر
«خرقعادت» و ایجاد زمینۀ شگفتانگیزي بهخوبی بهره برده است .از عناصر خوارق عادات در فضاسازي داستان «هفتختان»
می توان به عناصر زمینی همچون حیوانات شامل شیر ،اسب ،می

و اژدها ،عناصر بیعت مثل بیابان بیآب و امور جتادویی و

دیوان مانند زن جادو ،ارژنگ دیو و دیو سپید اشاره كرد.
عالوه بر امور خارق عادت ،در  341بیت بررسیشدۀ مربوط به داستان م كور ،عنصر بالغی «تشبیه» نیز در فضاستازي اثتر
حماسی و ایجاد محتواي حماسی نق

بسزایی دارد .در ابیات این داستان ،تعداد  53بیتت (15/54درصتد) از مجمتوع ابیتات،

تشبیه دارند كه بیشترین تشبیه به خان اول (نبرد رخ
(زن جادو) با 10/71درصد از ابیات دیده شده است.

با شیر بیشه) با 27/27درصد تعلق دارد و كمترین تشبیه در خان چهارم

نق
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عنصر بدیعیِ «اغراق» نیز كه جوهر شعر حماسی است ،در  14بیت (4/10درصد) از ابیات به چشم میخورد .در ایتن بتین
بیشترین اغراق در خان پنجم (نبرد با اورد مرزبان) با 7/5درصد به كار رفته است و كمترین اغراق در خان ششم ،نبرد رستم و
ارژنگ دیو ،با 5/6درصد دیده میشود.
با استناد به «هفتخان رستم» كه یکی از ج ّابترین داستانهاي شاهنامه محسوب میشود ،میتوان قدرت داستانپتردازي
حکیم وس را یکی از علل جاودانگی این اثر دانست؛ زیرا فردوسی بتا تأكیتد بتر عناصتر خترقعتادت و بتا بته كتار بتردن
تشبیههایی با مشبهبههاي حماسی و بهرهگیري از اغراق ،توانسته در اثر خود فضایی را ترسیم سازد كه روح حماسیِ حتاكم بتر
آن را به مطا ب القا كند و بنمایۀ حماسیِ رویارویی قهرمان با منازل دشوار را به زیبایی به نمای

بگ ارد.
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