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Abstract 
The plot is one of the most important elements of the story. In a story, components 

such as character and accidents are linked to each other and they have cause and effect 

relationships that are based on a well-arranged plot. The story of the Ferdowsi 

Shahnameh eleven-face battle, despite the use of storytelling techniques and the ways 

in particular that have been less concerned by students in this field justified the need 

for more recent research. This study, while quoting from the story of Ferdowsi's 

Eleventh Faces, seeks to investigate the main factors in the causal chain of events in 

this story, as well as the plot on which the story of the Eleventh Faces is based. In this 

regard, by using descriptive and analytical methods and using relative post-cognitive 

library data, one of the most important causes of events in the Eleven-Story Faces story 

or pattern of the story are the two aspects of Persian classical pattern and the model of 

novice literature are examined. The results of this study show that in the storytelling 

structure of the Eleventh-Faces of Fatehism and Cynicism, the two main causes of this 

story's events are from the classical Persian literary model and from the modern 

fictional literary model. The plot plays an important role in the colorful structure of this 

story. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .29-18صص ، 8931 تابستان، 2هشتم، شمارة  دورة

 فردوسی شاهنامةدر  رخیازدهنبرد  پیرنگِدرنگی در 

 8محمّدرضا جمالی

 ، خراسان رضوی، ایرانهدکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تربت حیدریّدانشجوی 
 2*یعباس خیرآباد

 ، خراسان رضوی، ایرانهحیدریّ تربت واحد اسالمی، آزاد دانشگاهگروه زبان و ادبیّات فارسی، استادیار

 9حمید رضا سلیمانیان

 ، خراسان رضوی، ایرانهحیدریّ تربت واحد اسالمی، آزاد دانشگاهاستادیارگروه زبان و ادبیّات فارسی، 

 1مقدّممحمود فیروزی

 ، خراسان رضوی، ایرانهحیدریّ تربتواحد  اسالمی، آزاد دانشگاهاستادیارگروه زبان و ادبیّات فارسی، 

 3/3/6532 پذیرش:  62/6/6536 دریافت:

 چکیده
بار اساا     و معّاویی  رابطا  عّیای   در پیوند باا یدادیگر و باا    ثهیّت و حاددر یک داستان، اجزایی چون شخص است. یاز عناصر مهم داستان گپیرن

ناا و  رغام برخاورداری از شایوه   رخ شااننام  فردوسای عّای   یاازده نبارد  داساتان   .اناد و پیرنگ داستان را پدیاد آورده  مرتیب شده ایطرح و نقشه
نای مشابه شاننامه کمتر مورد توجّاه پژونشاگران ایاو حاوزه باوده      در مقایسه با داستان پیرنگی خاص ویژه ساختاره پردازی بنای داستانتدنیک

بررسای   در پای  شااننام  فردوسای   رخِیازدهنبرد  داستانضمو نقل ابیاتی از  ایو پژونش کند.است و ضرورت تحقیقاتی از نوع اخیر را توجیه می
بار اساا  آن باه     رخیاازده نبارد  داستان پیرنگ  ای است کهچنیو طرح و نقشهو نم ی ایو داستانرخدادناعوامل اصّی در زنجیرۀ عّیی ومعّویی 

حاواد   تاریو عّال   مهام پس از شناختی نسابی از  ای نای کتابخانهاستفاده از دادهوصیفی و تحّیّی و با در ایو زمینه، با روش ت وجود آمده است.
و  بررسای  داساتانی  ناویو ادبیّاات  و ایگوی  فارسی کالسیک ادبیّات ایگوی جنب دو ایو داستان از  پیرنگِ ایگویطرح یا رخ یازدهنبرد در داستان 

خاوانی، دو عامال   رایی و کایو تقادیرگ  رخ؛یاازده نبرد اختار پیرنگ داستان در س کهدند نتایج حاصل از ایو پژونش نشان می .استشده تحّیل
 طارح  عناصار  داساتانی  ناویو  ادبیّاات  از جنب  ایگوی و سنخ یا تیپ فارسی کالسیک ادبیّات از جنب  ایگوی ستند وایو داستان ن رخدادنای اصّیِ

 نقش مهمّی دارند. ایو داستان پیرنگ در ساختار

 .رخازدهینبرد  فردوسی، شاننام  داستان، عناصر داستانی، پیرنگ، :هاواژهکلید
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 مقدّمه. 8
سااختار و باه طاور کّیای      اسات. مانیّاتِ  داستان گسترۀ وسیعی از ادبیّات و آثار ادبی را به خود اختصاص داده

فرد آن موجب شده است تا ادبیّات داستانی از دیگر آثاار حاوزۀ ادبیّاات متماایز شاود و      هنای منحصربویژگی

نقد و ارزشیابی آن نیز ضوابط و اصویی مجزیا یابد. در ایو میان تحّیل داستان بر معیاار عناصار موجاود در آن،    

 رساند.که به منتقدان امروزی در بازشناسی متون داستانی مدد می نا شیوۀ نقد استیدی از ده

زمایو اسات، از   ای و حماسای ایاران  گمان شاننام  سترگ حدیم تو ، فردوسی، کاه تااریخ اساطوره   بی 

ناای حاوزۀ ادبیّاات    ناا و نقاد و ارزشایابی   و یذا شایسات  بررسای   یک منظر در حوزۀ ادبیّات داستانی قرار دارد

بارای  پاردازی  ناای داساتان  نای و تدنیک. فردوسی از تمام امدانات زبانی و بیانی از جمّه شیوهداستانی است

محققیاان را باه کشا      گاهای که مطایعه و بررسی شاننامه از ایو دیاد به گونه تدویو اثر خود سود جسته است

 کند.میپرداز تو  آشنار و مهارت داستانای از نننای تازهافق

 له، فرضیّه و روش تحقیقبیان مسأ. 8-8

نای عّیای حاواد  در ایاو    رخِ شاننام  فردوسی پس از شناخت ریشهیازدهنبرد ایو پژونش با بررسی داستان 

تاوان پیرناگ را در   نا و ایگونایی و چگونه مای داستان در پی پاسخ به ایو مسأیه است تا دریابد که با چه طرح

ایو داستان تبییو و تشریح کرد؟ نگارنده با ایو فرض کاه پیرناگ ایاو داساتان بار اساا  دو ایگاوی ادبّیاات         

پاساخی بارای مساأی  ایاو     کالسیک فارسی و ایگوی ادبیّات نویو داستانی قابل بررسی است، باه دنباال یاافتو    

باه دنباال ارا ا  تصاویری از     »ست. ایاو روش  فوق، توصیفی ا روش تحقیق در پاسخ به پرسش پژونش است.

دیاده و شارح دقیاق و کامال از     نگراناه باه یاک پ   یک موضوع در آثاار ادبای اسات و از طریاق نگااه جز ای      

ناا  چنیو ایو پژونش بر اسا  محایط گاردآوری داده  (. نم66: 6536)رضی، « یابدنای آن تحقیق می ویژگی

 یل آن به روش کیفی است.نهایت تحّ ای و دراز نوع نظری و کتابخانه

 پیشینة پژوهش. 8-2

اسات؛ از جمّاه   نایی صورت گرفتهنای شاننام  فردوسی پژونشدر مورد ساختار پیرنگ در برخی از داستان

( کاه سااختار پیرنگای داساتان سایاوش را از دیادگاه       6526)جعفاری،  « ساختار پیرنگی داستان سایاوش » مقای 

تطبیاق دو اثار   »کناد. مقایا    مای ازدیادگاه ادبیّاات کالسایک فارسای بررسای      چنیوادبیّات نویو داستانی و نم

( که یک کاار تطبیقای   6536زینّی،  و)مرادگنجه « ایییوشوحماسی ایران، شاننامه و اثر حماسی چیو، فنگ

و یاک اثار    رخ شااننامه یاازده نبرد نای پیرنگی مشترک، میان داستان تواند در شناخت برخی جنبهاست و می

فردوسای و   بیاژن و منیاژۀ  مقایس  عنصر طارح یاا پیرناگ در منظوما      »حماسی سرزمیو چیو مؤثری باشد. مقای  

گونه که از عنوان آن پیداست باه یدای   ( ایو مقایه نیز نمان6526)نوروزی و نیدوبخت، « نظامی خسرو شیریو
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داسااتان را باا پیرنااگ یدای دیگاار از    داساتان ساایاوش، مرباوت اساات و پیرناگ آن    شاااننامه،ناای  از داساتان 

)حمیادیان،   درآمدی بر اندیشه و ننار فردوسای  کند. در کتاب مینای ادبیّات کالسیک فارسی مقایسه داستان

گوناه   آناسات.  شدهبررسیشاننامه نای نای مشترک پیرنگ در داستانکّیی برخی ویژگی( به صورت6525

ناای   با انگیازۀ بررسای پیرناگ در داساتان    نا بیشتر، است، ایو پژونش آمده، برآمدنیکه از عناویوِ آثارِ پدید

باه   رخیاازده نبرد اند. تا کنون، ساختار پیرنگِ داستان انجام شده رخیازدهنبرد غیر از داستان  شاننامهدیگری از 

 صورت خاص، بررسی و تحّیل نشده است.

 هدف و ضرورت پژوهش. 8-9

تصویری روشاو از عنصار مهام داساتانی پیرناگ در عرصا  ادبّیاات        آوردن ندف مهم ایو پژونش، به دست

ناایی اسات کاه    فردوسای، از بهتاریو نموناه    شاننام  در رخیازدهنبرد داستانی کالسیک فارسی است. داستان 

 کند.بررسی ساختار پیرنگی خاص آن پژونشگران را در رسیدن به ندف فوق یاری می

 . بحث و بررسی2

 مبانی نظری تحقیق  . 2-8

 مختصری در تعریف داستان و عناصر داستانی. 2-8-8

عناصار  در کتااب   وناگونی از داساتان ارا اه شاده اسات؛    نای مربوت به ادبیّات داستانی تعاری  گدر پژونش
اناداز و برداشات   داستان تصویری اسات عینای از چشام   »آمده است که  بارهاز جمال میرصادقی در ایو داستان

 جوالنگااه پاردازی  عرصا  داساتان و داساتان    ؛فای دیگار  ی(. در تعر56: 6523)میرصادقی، « نویسنده از زندگی

بسایاری از نویساندگان بازرگ    »تأمالتشان دانسته شده و گفته شده است کاه   نا ونویسندگان برای بیان اندیشه

 فارسای  ایمعاارف ةدایر« )اندنا و تأمالت خود یافتهاندیشهنا برای بیان تریو قایبجهان، قایب داستان را مناسب

تخیّال   به کمک قوّۀ تخیّل اسات. در حقیقات  نا وتأمالت در داستان قصّه(. بیان ایو اندیشه : ذیل مدخل6526

چاه ادبیّاات داساتانی نامیاده     عامل مهمّی است در ساخت و ابداع یک داستان. بار ایاو اساا  در تعریا  آن    

آن بار  به نر روایتی که خصّت سااختگی و اباداعی    ادبیّات داستانی در معنای جامع آن»اند که شود، گفته می

 (.66: 6523)میرصادقی، « شودکند، اطالق میجنب  تاریخی و واقعیش غّبه

ند، عناصاری چاون:   نسات  دنند به عناصر داستانی معروفاجزا و عناصری که ساختار داستان را تشدیل می 

ایاو عناصار گرچاه در ماوارد      .وگاو، فااساازی، موقعیّات و..   پاردازی، گفات  دید، شخصایّت پیرنگ، زاوی  

د. بررسای  دارند امّا به صورت جداگانه و مستقل، قابل تفدیک و بررسی نساتن  پوشانیمتعدّدی با یددیگر نم

باه خوانناده    پارداز آن دارد و ناای داساتان  داستان و شاناخت تواناایی   ایو عناصر نقش مهمّی در فهم بهتر یک

 دند از خواندن داستان یذیت کامل ببرد.امدان می
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 مختصری در باب پیرنگ .2-8-2

از میان عناصر داستانی، پیرنگ به دییل آن که نقشه و طرح داستان اسات انمیّات خاصّای دارد. واپۀ پیرناگ :     

رنگ به معناای طارح و نقاش.     + رنگ است. پی... به معنی بنیاد، شایوده و پایه آمده و مرکیب از دو کّم  پی»

ناای  (. برای پیرنگ، ناام 66: 6526)حنی ، « بنابرایو روی نم پیرنگ به معنی بنیاد، نقش و شایودۀ طرح است

رانی که باه تحّیال   گ(. پژونش66)نمان: « یا ایگوی حواد  ، توطئه نقشه، طرح»اند از جمّه: دیگری نیز آورده

دانناد  وبیش اتیفاق نظر دارند؛ پیرنگ را ایگوی حواد  مای پیرنگ، کم اند، در تعری عناصر داستانی پرداخته

جماال  کناد.  ناا را تنظایم مای   ارتبات عّیای و معّاویی بایو آن    ؛یا به عبارت دیگر که وابستگی حواد  داستان
اناد واپۀ ایگاو اسات کاه خالصاه      تریو تعریفی که برای پیرنگ آوردهکوتاه»: نویسدباره میدر ایو میرصادقی

آورد بّده پیرناگ خاط ارتباات    خود پیرنگ را به وجود نمیشدۀ ایگوی حواد  است، امّا حواد  به خودی

کند. از ایو رو ممدو است پیرنگ را چنیو تعری  کنیم: پیرنگ وابساتگی موجاود   میان حواد  را ایجاد می

   .(16-15: 6523)میرصادقی،  «کندمیان حواد  داستان را به طور عقالنی تنظیم می

وبایش چنایو تعریفای بارای پیرناگ آورده شاده اسات، باا ایاو          نیز کم اییزابت دیپل اثر پیرنگدر کتاب  

 ناا نیاز تأکیاد شاده اسات:     بار پیوساتگی زماانیِ آن    ه بر رابط  عّیی و معّاوییِ حاواد   تفاوت که در آن عالو

ناای  دناد. تعاابیر و برداشات   مای معایّو روی  توان ایگو یا ساختار حوادثی دانست کاه در متنای  پیرنگ را می»

شاود: پیرناگ باا تاوایی     مای نا یک نقطا  اشاتراک دیاده   مختّفی از مفهوم پیرنگ رواج دارد، امّا در بیشتر آن

اناد یاا عاالوه بار پیوساتگی زماانی،       وقایعی ارتبات دارد که تّویحاً یا آشدارا بر مبنای ترتیب زمانی تنظیم شده

 (.665: 6533)دیپل،  «وایی نقش داردعّویی نیز در ایو تمرابط  عّیی و 

تری از پیرنگ ارا ه نموده و ارتباات پیرناگ را باا    استاد دانشگاه منهتو، تعری  کامل پاتریک ویّیام کنیی، 

وقتای از پیرناگ ساخو    » روابط عّیی و معّویی در داساتان، باه روشانی مشاخید کارده اسات:       توایی زمانی و

تر اسات  تاریخی در توایی زمانی نیست. برای نویسنده کارنای دیگر مهمگوییم، منظورمان چیدن حواد   می

پیرناگ را   -باه غیار از ضارورت زماانی صارف      –ناا طبق ضرورت او با ترتیب و تنظیم حواد  داستان خود،

کند که عنصاری ماؤثیر در   کند. به عبارت دیگر، پیرنگ نه تنها ما را از روابط زمانی حواد  آگاه میخّق می

 (.66-65: 6521)کنیی،  «گرددنمودن روابط عّیی داستان نیز محسوب میآشدار 

 فردوسی رخ شاهنامةیازدهنبرد ای به داستان اشاره .2-8-9

ه بایش از دونزاروپانصاد بیات دارد.    ناای مهامّ شااننام  فردوسای اسات کا      از اَبَرداستان رخیازدهنبرد داستان 

ناای  پادشااه تاوران کاه باه خااطر شدسات از ایرانیاان در جناگ         شود که افراسیاب،جا آغاز میداستان از آن

زنی با بزرگان و پهّوانان به پهّوانِ بازرگِ خاود، پیاران    بود، پس از رایپیشیو سخت کین  آنان را به دل گرفته
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کند. کیخسارو، پادشااه ایاران باا آگاانی از ایاو حمّاه، ساپاه         دند با سپانی انبوه به ایران حمّهویسه فرمان می

ناباد در برابار نام    فرساتد. دو ساپاه در منطقا  زیباد و گ     چهارم خود را به فرماندنی گودرز به مقابّاه باا او مای   

ناا دو بارادر   دناد، گرچاه در ایاو نبارد    کنند. نبردنای گرونی و انفرادی میان دو سپاه رخ میآرایی میص 

کاه خاون   شاود. سارانجام بارای آن   نمای دمشاخی نبارد  شوند، امّا نتیج  نهاایی  مینومان و نستیهو کشته ؛پیران

گیارد.  دند که مورد قبول گودرز نیاز قرارمای  رخ را میگنانان کمتر ریخته شود، پیران پیشنهادِ پیمان یازده بی

تاو باا یدادیگر    باه تاو ه پهّوان از سپاه توران به صورت ه پهّوان از سپاه ایران و دَدَ نخست بر اسا  ایو پیمان،

؛ گودرز و پیاران ویساه در برابار    در نبردِ پایانی یعنی نبرد یازدنم نیز فرماندنان دوسپاه رانجامکنند و سنبرد می

ه پهّاوان  نار دَ  ند. در دَه نبرد نخست،کنمیرا بر اسا  نتیج  ایو نبردنا مشخیدنبرد گیرند و نتیج  مینم قرار

رخ یازدنم، پیران ویسه به دسات گاودرز کشاته    کنند. در آخریو نبرد یا میایرانی بر حریفان تورانی خود غّبه

خوانناد. یهّااک و فرشایدورد، دو بارادر     شود. با کشته شدن پیران، سپانیان توران از پادشاه ایران زینهار میمی

 شوند.  میی توران بودند به دست گستهم کشتهدیگر پیران نیز که در حال گریز به سو

 رخیازدهنبرد اصلی رخدادها در داستان  هایریشه. 2-2
 تقدیرگرایی. 2-2-8

 آن داساتان  باه ارزیاابی بهتاری از پیرناگ     رخادادنا  اصاّی  نایرسی پیرنگ یک داستان، شناخت ریشهدر بر

ناای عّیای   تاریو ریشاه  عوامّی وجاود دارناد کاه مهام    رخیازدهنبرد د. در ساختار پیرنگِ داستان شومنتهی می

ارادگی انسان در برابر تقدیر یا به عبارت دیگار تقادیرگرایی   بی ؛حواد  در ایو داستان نستند؛ نخستیو عامل

ناای  که در موارد متعدّد به دیدگاه تقدیرگرایان  راوی و شخصیّتعالوه بر ایو رخیازدهنبرد است. در داستان 

باا   عّیت اصّی برخی حواد  نیز دانسته شده است. در نبارد نوماان باا بیاژن، نوماان     داستان اشاره شده، تقدیر 

شاود. راوی داساتان   میخورد و به دست او کشتهمیمندی از قدرت جسمانی بیشتر از بیژن شدستوجود بهره

 داند:عّیت ایو رخداد را عدم نمرانی روزگار با نومان می رخنبرد یازده

 رز بیااژن فاازون بااود نومااان بااه زو   

 ز نااار گوناااه زور آزمودناااد و بناااد

 بغّتیااد نومااان بااه خاااک اناادرون    
 

 عیب گاردد، چاو برگشات ناور    ر نن 

 فااراز آمااد آن بناادِ چاارخِ بّنااد:...    

 نمه دشت شاد سربسار جاوی خاون    
 

 (.666: 6 ج ،6536)فردوسی، 

 خواهیکین. 2-2-2

اساات. خااوانی کاایو رخیااازدهنباارد  گیااری رخاادادنا و حااواد ِ داسااتاندوماایو عاماالِ مهاامّ عِّیاای در شاادل

پردازی است امّاا در بررسای عّال حاواد  در پیرناگ      شخصیّتای شخصیّتی و مربوت به خوانی انگیزهکیو



 8931تابستان  ،2 شمارة هشتم، دورة داستانی، ادبیّات پژوهشنامة 21
 

 

آورناد و از  نا به وجود مای در نر اثر، رشت  حواد  را شخصیّت»یک داستان توجّه به آن ضروری است زیرا 

« گااذاردایااو نظاار، پیرنااگ بااا شخصاایّت آمیختگاای و اخااتالت نزدیداای دارد و یداای باار دیگااری تااأثیر ماای 

در زنجیرۀ پیرنگی داستان، نر عمال داساتانی باا انگیازۀ خاصّای شادل       »جا که آن(. از 13: 6523)میرصادقی، 

نیاز   رخیاازده نبارد  (. در پیرنگ و چرخا  عّیای و معّاویی حاواد  در داساتان      13: 6526)جعفری، « گیردمی

خاوانی از ساه   نای داستانی، بسیار مؤثیر است. در ایاو داساتان، کایو   گیری کنشخوانی در شدلانگیزۀ کیو

رداناه در سارزمیو تاوران کشاته     نمخوانی ایرانیان برای سیاوش که ناجواکیو ؛جنبه قابل بررسی است: نخست

نای نخست ایو داساتان و پایش   است. در بخش رخیازدهنبرد تریو انگیزۀ ایرانیان در خوانی مهمشد. ایو کیو

ای که توسّط گیاو  و توران، گودرز در نامهتو، میان سپانیان و پهّوانان ایران بهاز شروع نبردنای گرونی و تو

خواند نخساتیو کسای کاه تخام ایاو کیناه را       کند و از پیران میفرستد به ایو موضوع اشاره میبرای پیران می

 بسته نزد او بفرستد:کاشت و به خون سیاوش دست یازید، دست

 نخستیو کسای کاو پای افگناد کایو     

 بااه خااون ساایاوخش یازیااد دساات   

 آن انجماااااوبساااااان ساااااگانش از 
 

 ریخااتو برنوشاات آسااتیو  بااه خااون  

 جهاااانی باااه بیااادادبر کااارد پسااات،

 ببنااادی، فرساااتی باااه نزدیاااک ماااو
 

 (.132: 6 ج ،6536)فردوسی، 

خوانی افراسایاب از ایرانیاان باه ویاژه از رساتم اسات. پاس از        خوانی در ایو داستان، کیودومیو جنبه از کیو

 رخ یاازده نبارد  ران نماوده باود. پایش از    جا را ویکرده و آنکشته شدن سیاوش، رستم به سرزمیو توران حمّه 

سپانیان ایران به فرمانادنی رساتم، ساپانیان افراسایاب را باه ساختی شدسات داده         نیز در ماجرای بیژن و منیژه

ورزی افراسیاب نسبت به ایرانیان شده بود. در زنجیارۀ عّیای و معّاویی رخادادنا     بودند. ایو حواد  سبب کینه

از  نبارد خوانی، انگیزۀ افراسیاب برای نبرد باا ایرانیاان و عّیات اصاّی شاروع      ایو کیو رخیازدهنبرد در داستان 

کاه او  سابب شاد    ،یعنای آزمنادی   ؛تاریو ویژگای ذاتای افراسایاب    خوانی در کنار مهام انب اوست. ایو کیو

 ای بیندیشد:زنی با آنان برای فرونشاندن آتش کین  خود چارهبزرگان توران را فراخوانَد تا با رای

 دل شاااهِ ترکااان چنااان کَاام شاانود    

 از آن پس که برگشت از آن رزمگاه

 بشاااد تازناااان تاااا باااه خَّیاااج رساااید

 باااه کااااخ اندرآماااد، پااار آزار دل  

 چاااو پیاااران و کرسااایوزِ رننماااون  

 نمیشاااه باااه رناااج از پااای آز باااود   

 کااه رسااتم باار او کاارد گیتاای ساایاه،  

 به نناگ از کیاان شاد سارش ناپدیاد     

 اباااااااا کارداناااااااان نشااااااایاردل 

 شاایده و کَرساایون  قراخااان و چااون 
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 برگشاااااد بریشاااان نمااااه داسااااتان 

 کااه تااا برنهااادم بااه شااانی کاااله     

 مااارا باااود بااار مهتاااران دساااتر     

 ز ننگااااااام رزم منااااااوچهر باااااااز

 شااابیخون کنناااد تاااا در خاااانِ ماااو 

 باار ایااو کینااه گاار کارسااازیم زود   
 

 نااا نمااه کاارد یاااد   سااخوگذشااته

 ماااهماارا گشاات خورشااید و تابنااده  

 عناااااان مااااارا برنتابیاااااد کاااااس  

 نبااد دسااتِ ایااران بااه تااوران دراز    

 از ایااااران بتازنااااد برجااااانِ مااااو... 

 و گرنااای برآرناااد ازیاااو مااارز دود 
 

 (.136-136)نمان: 

ناای مختّا    فرساتادگانی باه سارزمیو    .گرفت به ایران یشدرکشی کندزنی افراسیاب تصمیمپس از ایو رای

باا ایرانیاان و فرونشااندن آتاش کینا  خاود       نبارد  ناا بارای   روانه کرد و از فرمانروایاان و بزرگاان آن سارزمیو   

 درخواست یاری نمود:

 فرساااتاد ناماااه باااه نااار کشاااوری   

 داشات نبارد   سپه خواسات کاندیشا   
 

 باااه نااار ناماااداری و نااار مهتاااری   

 ر آن گوناه دل تناگ داشات   ز بیژن ب
 

 (.136)نمان: 

زنجیارۀ   خوانی که نسبت به دو جنب  نخست از انمیّت کمتاری برخاوردار اسات ویای در    سومیو جنبه از کیو

خوانی گودرز است بارای نفتااد تاو از فرزنادانش     تأثیر نیست، کیوو داستان بیعّیی و معّویی رخدادنای ای

خاوانی بارای   بارای فرزنادان در کناار کایو    خاوانی  نای ایران و توران کشته شده بودناد. کایو  که در جنگ

خاوانی اسات کاه    گرفتو از تورانیان پدید آورده بود. نمیو کیوسیاوش، انگیزۀ فراوانی در گودرز برای انتقام

ورت خاویش را باا خاون    صا  شود گودرز پس از کشتو پیران ویسه، مشاتی از خاون او را بیاشاامد و   باعث می

 :پیران بیاالید

 خااون برگرفاات فروباارد چنگااال و  

 ز خااااون ساااایاوش خروشااااید زار 

 پساااارز نفتاااااد خااااونِ گراماااای  
 

 بخااورد و بیااایود روی، ای شااگفت   

 نیاااایش نمااای کااارد بااار کردگاااار

 دادگاااااااارا داور ِبناییااااااااد باااااااا
 

 (.666)نمان: 

 تریو عوامل رخدادنا و حواد  در پیرنگ نستند.مهم خوانی در کنار تقدیرگرایییو سه جنبه از کیوا

 رخیازدهنبرد  پیرنگِ ساختار تحلیل .2-9

بار اساا  ایگاوی ادبیّاات      ؛نخسات  ؛بررسای اسات  تحّیال و  قابال   از دو جنباه  رخیاازده نبرد  ساختار پیرنگ
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 داستانی. نویو ادبیّات ایگویبر اسا   و دوم کالسیک فارسی

 کالسیک فارسی ادبیّات الگوی بر اساس تحلیل .2-9-8

 ادبیّات داستانی کالسیک فارسیبودن ویژگی مهمّ  تیپیک .2-9-8-8

ای متفااوت از  پیرناگ در آن باه گوناه    شاود نای دارد که باعث مای ادبیّات داستانی کالسیک فارسی ویژگی

سنیتی فارسای  نای بودن داستان نا تیپیکنای امروزی نیز قابل بررسی باشد. یدی از ایو ویژگیپردازیداستان

(. 66: 6525 ،)حمیادیان « مطارح اسات و ناه شخصایّت     ]تیاپ   تی، سنخنای سنیدر داستان»است. به بیان دیگر 

یافت  اسااطیری، حماسای، اخالقای و    نای از پیش فرمبسیاری از داستان»شود که سبب می توجّه به تیپ یا سنخ

(. 16: 6526 ،)جعفاری « اختاری یدسان و مشاابه پیاروی کنناد   حتیی تاریخی کهو ما اغّب از پیرنگی بسته و س

نا، گاه باه تاأثیر از سااختار    ایو داستان»شود ایو است که ایو یدسانی و شبانت ساختاری را موجب میچه آن

پذیرناد و گااه باه سابب اصاایت دیرینای کاه از آن        نای بیگانه یا خویشاوند دیگر شادل مای  اساطیر یا داستان

ری را از آبشاخور سااختاری   نای بسیار دیگساز متجّیی شده، داستانبرخوردارند خود به صورت ایگویی تیپ

 (.  16)نمان: « سازندخود سیراب می

 بر اساس تیپ  رخیازدهنبرد بررسی طرح یا الگوی پیرنگی  .2-9-8-2

، طارح یاا   یاا سانخ   تیاپ  با توجّاه باه   نیز وجود دارد. رخیازدهنبرد ز جمّه ا شاننامهنای در داستانیا سنخ تیپ 

 در چند جمّ  زیر خالصه کرد:توان را می ایو داستان ایگوی پیرنگی

نای آزمند است، به خاطر شدست از حری  سخت کیناه باه دل گرفتاه    فرمانروایی که از سنخ یا تیپ انسان -

 گیری دارد.و با فرستادن سپانی به فرماندنی مشهورتریو پهّوان خود، قصد انتقام

ای نادارد، باا   اوّیی است و با آزمنادی میاناه  ، نقط  مقابل پادشاه تیپفرمانروای سرزمیو حری  که به یحاظ  - 

 فرستد.دشمو می تریو پهّوانان خود به مقابّه باآگانی از ایو موضوع، سپانی را به فرماندنی یدی از بزرگ

نای داناا  نا که از سنخ انسانرسد و فرماندنان آنبست مینای گرونی و انفرادی میان دو سپاه به بوجنگ - 

بندند که بر اساا  آن تعاداد   بست و تعییو برندۀ نهایی جنگ پیمانی میرای شدستو ایو بوب و خردمند نستند

 کنند.تو با یددیگر نبرد میبهمشخیصی پهّوان از نر دو سپاه به صورت تو

دیگر نیاز سارا     حماسینای داستانمیان ایو داستان و  را ناییتوان شبانتمی ایو ایگو یا طرح با توجّه به 

اسات.  « ینای شاو فناگ »شاود، داساتان   نای حماسی که به سرزمیو چیو مربوت میگرفت. یدی از ایو داستان

باا   جاو وو واناگ  شاود؛ زماانی کاه    از قارن یاازدنم قبال از مایالد آغااز مای       نموضوع ایو اثر حماسی چینیا»

را بناا   جاو را سرنگون کرد و سّسّ   شاننمداری و یاری فرشتگان و خدایان، حدومت آخریو پادشاه سّسّ  

توافاق فرمانادنان دو    ؛ناا را در ماواردی چاون   ایاو نماننادی   کویاجی (.66: 6536 زینعّی )مرادگنجه و« نهاد
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جاا  آمادن پهّواناان پیاروز در آن   ای بارای فرود تو از دالوران طارفیو و تعیایو تپّاه   سپاه برای زورآزمایی یازده

 (.63-66: 6566کویاجی ن.ک: داند. ) می

 نوین داستانیادبیّات الگوی  تحلیل بر اساس .2-9-2

 کاه باه عناصار پیرناگ معاروف     از اجزا و عناصری تشدیل شده است  دبیّات نویو داستانی پیرنگااز دیدگاه 

عناصر را در ماواردی چاون:    نیاز ایواهلل بی. فتحشودبررسی می نا ساختار پیرنگِ داستانند و بر اسا  آننست

ن.ک: ) کناد. بنادی مای  ، دساته بندیگشایی و پایان یا پایانناپایداری، گسترش، تعّیق، نقط  اوج، گرهشروع، 

عناصاری  مطّق  خایقینای زیادی وجود دارد. نمسانی 6پیرنگ و عناصر دراممیان عناصر  (.66: 6526 ،نیازبی

باه یاک نقطا  اوج موقیات      کشمدشبا شود و افدنی آغاز میدرآمد، یحظات شورانگیز که با گرهچون: پیش

شاود و  رسد، آرامش موقیتی یا آرامش پیش از طوفاان کاه بعاد از ایاو اوج موقیات بار داساتان حااکم مای         می

شاود، را عناصاری    سرانجام فاجع  درام که درگیری حاصل از دو بینش متااد به مصیبت و فاجعاه منتهای مای   

نیاز وجاود    رخیاازده نبارد   سااختار  و عناصار در ایا  (.36-31: 6561 ،خایقی مطّاق ن.ک: )داند دراماتیک می

داساتان  ایاو  نای دراماتیک بحث دربارۀ ظرفیّت .کنندزیادی می کمکشدن ایو داستان راماتیکبه دو  دندار

اسات کاه در    یصحبت از عناصار  گونه که پیش از ایو اشاره شد،نمان جاطّبد. در ایوپژونشی جداگانه می

و جایگانشاان در   عناصار ایاو  شاود.  بررسی مای  ناآن بهنی، طرح یا پیرنگ داستان با توجّه ادبیّات نویو داستا

 عبارتند از: رخیازدهنبرد داستان  پیرنگ

 ع(شرو) درآمدپیش .2-9-2-8

در بیاان شاده اسات.     و ناوای حااکم بار داساتان     حاال  ،درآمدی دارد کاه در آن پیششروع یا  رخیازدهبرد ن

شاود.  براعات اساتهالل گفتاه مای     درآماد پیش شروع یا به ایو سیک فارسی و از دیدگاه عّم بدیعادبیّات کال

منظاور اثار تناساب و     مطّع است منتهاا ماامون مطّاع باا مقصاود و      سوبراعت استهالل در حقیقت نوعی ح»

 درای بارای داساتان دانسات.    تاوان چدیاده  مای درآمد را پیش(. 616: 6563 ،کامیار)وحیدیان« نماننگی دارد

چاه  پارده را دارناد کاه درباارۀ آن    دم آگهی تبّیغی یا پیشنا حنا اغّب برای داستانچدیده»نا یا درآمدپیش

 داساتان  راوی رخیاازده نبارد  درآماد  پایش در  (.666: 6525 ،)تاوالن « کنندخواند آمد غّوآمیز اظهار نظر می

 کند:میبیان چنیو  خود را تقدیرگرایان  بینیجهان

 جهااان چااون باارآری برآیااد نماای  

 اگااار خاااود بماااانی باااه گیتااای دراز

 بااد و نیااک روزی ساارآید نماای...   

 ز رناااج تاااو آیاااد باااه رفاااتو نیااااز 

                                                                                                                                                          
1 .Drama 
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 دریاساات، بااو ناپدیااد  یداای پرف

 ازو چنااااد یااااابی، فاااازون بایاااادت
 

 در گااااانج رازش نیاباااااد کّیاااااد  

 نمااان خااورده یااک روز بگزایاادت 
 

 (.136: 6 ج ،6536 ،فردوسی) 

و به ایو ندته اشااره شاده اسات کاه کاار دنیاا بار         نیز صحبت در ندونش آزمندیایو داستان  رآمددپیش در

 در جهان مورد ستایش دیگران قرار نخواندگرفت:   النی خواند شد وشخد آزمند، دشوار و طو

 چو بستی کمر بر در راه آز

 پرستندۀ آز و جویای کیو
 

 شاااود کاااار گیتیااات یدسااار دراز...  

 باااه گیتااای زکاااس نشااانود آفاااریو 
 

 (.136 نمان:)

بسایاری از   عّیات  زی افراسایاب تاو کیناه  آزمنادی و  رمساتقیم باه افراسایاب.   ای است غیایو موضوع اشاره 

 رخیاازده نبارد   ود و تورانیان به وجاود آورده باود. نمونا  مهامّ آن    نا و مشدالتی است که او برای خدشواری

تاریو یاار و   تاریو پهّاوان و اصاّی   متحمّل شاد و بازرگ   را سهمگینیو جنگ شدست است. افراسیاب در ای

بارای تورانیاان باود و    بازرگ  ای کاه مارگ او فاجعاه    نامادار  پهّوانی ویسه را از دست داد،مشاور خود، پیران

 .فرانم ساختاز ایرانیان  نا راآن شدست کاملزمین  

 گشاییافکنی و گرهگره .2-9-2-2

ه طیّ آن تغییری ناگهانی در روند وقوع حواد  پایش آماده، سایر صاعودی     گویند کداستان را میپیچیدگی خصوصیّتی از 

گاردد. در ایاو حایات،    شود و مجموع  ایو عوامل باعث گسترش کشمدش در داستان مای بحران دچار جهشی ناگهانی می

وامال تشادید کشامدش داساتان وارد     افدنی در داساتان رخ داده و پاس از آن باا رفاع ع    اوّییو بخش از پیچیدگی یعنی گره

 (.  16: 6526 ،حنی ن.ک: ) .شودگشایی میدومیو مرحّ  پیچیدگی یعنی گره

ابازاری   نظمی و آشفتگی. برای یاک نویسانده نمایو امار    بیچیزی نیست، مگر  ...افدنیگره»در یک داستان 

 روناد در  تغییار ناگهاانی  ن ستادر ایو دا (.63-66: 6526 ،نیاز)بی «روایت بُرداست برای بسط، گسترش و پیش

د که افراسایاب باه دییال    آیشود، پس از آن پدید میافدنی در داستان میگرهآشفتگی و حواد  که منجر به 

 ایاران  باه  گرفات  به دل داشت، تصمیم نای پیشیودر جنگبه خاطر شدست  از ایرانیان ای کهکینه آزمندی و

آرایای دو  . باا صا   درکشی آمادۀ مقابّه با او شدبا آگانی از ایو یش نیز کیخسروسو و از آن شی کندیشدرک

باه او  نبارد  گیری از دناد و شارایطی بارای پیشا    پیاام مای   گودرز به وسیّ  گیو باه پیاران  سپاه در برابر یددیگر 

را  پیشانهاد او دچاار غارور شاده باود      ن نیرونای کمدی از جانب افراسایاب رسید کند. پیران که باپیشنهاد می

 نپذیرفت:
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 چااو پیااران بدیااد آن سااپاه باازرگ   

 خااویجفاپیشااه گشاات آن دل نیااک
 

 به خون تشنه نریک بدردار گارگ..  

 پراندیشاااه شاااد، رزم کااارد آرزوی 
 

 (.611: 6 ج ،6536 ،)فردوسی

 داساتان در  را کشامدش ناد و  گیرمای  شاتاب  ،ز از جاناب پیاران ویساه حاواد     شرایط گودر ا نپذیرفتوب 

تیهو باه ساپاه ایاران    اوج کشمدش در ایو مقطع از داستان نبرد نومان با بیژن و شبیخون نسا د. دننمی گسترش

نخساتیو مرحّاه از    ناا آن شادن شوند و با کشاته کشته می به دست بیژن در ایو دو نبرد، نومان و نستیهو .است

 ویساه  پیاران  پهّوان تاورانی،  دو شدن ایو. پس از کشتهآیدافدنی در داستان به وجود میپیچیدگی، یعنی گره

رانداری اسات بارای رفاع عوامال تشادیدکنندۀ      کند، ایو درخواست از گودرز درخواست صّح و آشتی می

گشاایی پایش از اوج دانسات.    توان گاره را می اوّییّه گشاییاوّییّه. گرهگشایی کشمدش و رسیدن به یک گره

رساد بایاد مساأی     نویسنده ننگامی که به اوج داستان می» ؛در عناصر ساختار پیرنگ معموالً مطابق قاعدۀ کّیی

در »امّاا ماواردی نیاز وجاود دارد کاه       (.663: 6526 ،)یونسی« گیری را به سرعت حلی کندگشایی و نتیجهگره

شوند تا باا گساترش کشامدش، نماایش یاا      نای دیگری نم ظانر میگشایینا و گرهافدنیطول داستان گره

   گشایی اوّییّه است.نای پیش از اوج، گرهگشایی(. ایو گره16: 6526 ،)حنی « درنداستان را به پیش ب

د و نا گشاایی اوّییّاه دار  یک گاره  ،با نم وجود دارد که نمگی قبل از اوج داستانن چند بحرا رخیازدهنبرد در 

در رسااند.  گودرز میبه اطیالع آن را ای نمیو درخواست صّح و آشتی پیران از گودرز است که طیی نامهآن 

مطارح  نبارد  آرایای دو ساپاه، بارای پرنیاز از     ایو نامه پیران تقریباً تمام شرایطی را که گودرز در ابتدای صا  

نامه نم به گودرز گفت که اگر پنادنای مارا    کرده و توسّط گیو به آگانی او رسانده بود، پذیرفت و در پایانِ

دالورانای   از پهّواناان ایاران   دانای، پاس  داری و مارا گنانداار مای    تأکیاد نبارد  بر ادام   چنانری و نمپذینمی

وریام و باا دیای    آگاه باه نام روی مای   گزینم، آنبرمینبرد برای  ز از میان سپانیان خود مردانیمو نی برگزیو،

 :ریخته شود یکمتر گنانانخون بی جنگیم، شاید بدیو وسیّهکینه جو با نم می

 اگاااار سااااربپیچی ز گفتااااار مااااو، 

 گناااااهگنهدااااار داناااای ماااارا باااای

 گاازیو کااو ز گااردان ایااران سااران  

 نمیادون ماو از یشادر خاویش مارد     

 نماااه یاااک باااه دیگااار فااارازآوریم

 نمیااادون ماااو و تاااو بااادآوردگاه  

 نمااای پرف پیداااار ماااو،  بجاااویی 

 نخااوانی بااه گفتااار کااردن، نگاااه،... 

 کساای کااو گرایااد بااه گاارز گااران   

 نبااارد گااازینم چاااو بایاااد ز بهااار   

 ساااران را ساااوی کاااار باااازآوریم  

 خااواهبگااردیم یااک بااا دگاار کینااه  
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 ریخااتوگنانااان ز خااون مگاار باای 
 

 بدآساااااایش آیناااااد از آویخاااااتو
 

 (.656-651: 6 ج ،6536 ،)فردوسی

نرچناد باعاث    تو پهّوانان ایران با تاوران، بهپیشنهاد نبرد تو ؛وردی که پیران در ایو نامه مطرح کرده بودم 

 آغااز  ای اسات بارای  امّاا زمیناه  شاود  مرحّاه از داساتان مای    و ایجاد آرامشی موقیت در ایاو گشایی نوعی گره

ّیای داساتان        کاه باه  نایی ؛ کشمدشجسمانی نایکشمدش  منتهای  بحاران اصاّی یاا اوج و گشاودن گاره ک

 .شود می

 و تعلیق بحران. 2-9-2-9

داستان طایّ  ه گسترش عمدۀ ای نستند کنای تحوّل قطعینای داستان نقات یا دورهبحران»ادبیّات داستانی  در

عامال اصاّی ایجااد    (. 612: 6526 ،)یونسای « شاود گیرد و عالقه و نیجان خواننده تشادید مای  میآن صورت

اگاار کشاامدش، »در یااک داسااتان (. 15: 6526، )حنیاا « تااااد و کشاامدش در داسااتان اساات » بحااران،

 حال غیرقابال در ضامو   و بینی شده داشته باشاد خوش جهش و سدون نشود و خصّت تصاعدی و پیش دست

جّوه ندند و نیروی دو طرف کشامدش از تاوازن برخاوردار باشاد، جاافتاادگی و پیچیادگی کشامدش باه         

 (.51: 6526 ،نیاز)بی« انجامدخود به بحران میخودی

تعّیاق کاه   »گویناد.  کند که به آن تعّیق مای بحران در نر داستان، عنصری دیگری را نیز با خود نمراه می 

اند، عنصری است که پس از بروز نر بحاران در  رگشتگی و حیرانی نیز گفته، سانتظار، درواییوال، آن را نول

« خواناد شاد حاواد  اسات     کند، به عبارتی تعّیاق نماان انتظاار بعاد از بحاران یاا بعاد چاه        داستان ظهور می

کاه واقعااً   داساتانی  »باه قاول فورساتر:     ای اصّی یاک داساتان اسات،   نویژگی تعّیق، از (.11: 6526 ،حنی )

داستان باشد باید واجد یک خصیصه باشد: شنونده را بر آن دارد که بخواند بداند بعد چه پایش خواناد آماد    

کند که خواننده نخواند بداند که بعد چاه خواناد شاد. و داساتانی را     و بر عدس ناقد است وقتی کاری می

 (.51: 6536 ،ستر)فور« توان نقد کردکه واقعاً داستان باشد فقط با ایو دو معیار می

 خاوانی. آزمندی و کایو ریشه در یک کشمدش مهم و اصّی دارد؛ کشمدش میان  رخیازدهنبرد نای بحران

 :تفدیر غایب جبه  توران است و نماد آن افراسیاب آزمندی

 دل شاااه ترکااان چنااان کاام شاانود    
 

 نمیشاااه باااه رناااج از پااای آز باااود   
 

 (.136: 6 ج ،6536 ،)فردوسی

حاایتی روانای اسات کاه     خوانی،... کیو»خوانی نستند. نماد تفدیر کیونبرد ز سوی دیگر ایرانیان در ایو ا 

در (. 65: 6523 ،)دوفوشادور « گاردد که قربانی بیدادشاده، ظاانر مای   بر اثر یک بیداد بزرگ، یعنی مرگ آن
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در  کشاته شادن سایاوش   خاوانی ایرانیاان از تورانیاان شاد،     بیداد بزرگی کاه سابب کایو   ، شاننامهنای  داستان

   .سرزمیو توران بود

 کاه  ننگاامی اسات  در ایاو داساتان اسات،    ناا  کاه آغاازی بار تاوایی بحاران      رخیازدهنبرد  دربحران  نخستیو

 ؛داشات قصاد تالفای    باا دیای پار از کیناه     ناای پیشایو  در جناگ  از ایرانیان به خاطر شدست آزمند افراسیابِ

مد ایاو اقادام   آان یشدرکشی کند. پیبه ایرگرفت تصمیم  زنی با آنانخواند و پس از رایتوران را فرا بزرگان

خبر یشدرکشای ساپاه تاوران را باه      انان سپاه ایرانننگامی است که کارآگشود، که سبب گسترش بحران می

 رسانند:آگانی کیخسرو می

 پااس آگاااانی آماااد باااه پیروزشااااه 

 افراسااااایابجفاپیشاااااه بااااادگونر 

 باارآورد خواناادنمی ساار ز ننااگ   
 

 کاااه آماااد ز تاااوران بااادیران ساااپاه 

 ز کینااه نیابااد شااب آرام و خااواب   

 ز ناار سااو فرسااتاد یشاادر بااه جنااگ 
 

 (.135: 6 ، ج6536 ،)فردوسی

ر ، باا شانیدن ایاو خبا    خوانی سیاوش بسته اسات کمر به کیو از ننگام نشستو به تخت شانی، که کیخسرو نیز

 باا ساپانیان افراسایاب    نبارد  خواند و با آنان از یزوم آماادگی بارای  میرا فراایران ن و بزرگان پهّوانادرنگ بی

 :گویدسخو می

 اباااا پهّواناااان چنااایو گفااات شااااه  

 چو دشمو سپه کرد و شاد تیزچناگ  
 

 که ترکاان نمای رزم جویناد و گااه     

 ببایاااد بسااایچید ماااا را باااه جناااگ  
 

 .(136)نمان: 

خواننده وقتی از تصمیم افراسیاب برای یشدرکشای باه ایاران     ؛شودموجب تعّیق در داستان می یو بحرانا 

تریو پهّوان سارزمیو تاوران و در واقاع شاخد     نم تحت فرماندنی شخصی چون پیران ویسه که معروف آن

شانود  شاود و ننگاامی کاه مای    شود، دچار نیجان و انتظار مای دوم آن سرزمیو پس از پادشاه است، آگاه می

خوانناده از   گیارد؛ کیخسرو نیز از ایو یشدرکشی آگاه شده است، ایو نیجان و انتظار، باه شادّت فزونای مای    

نام باا    کیخسارو کاه از یاک ساو نسابت خویشااوندی       انون کاه پادشاانی فرنمناد چونا    پرسد: اکنخود می

 ناای باه خااطر حمایات    نگر زنده مانادنش در سارزمیو تاورا   افراسیاب و نم با پیران ویسه دارد و از سوی دی

 پیران بوده است، در برابر ایو رفتار آنان چه واکنشی از خود نشان خواند داد؟

کاه  نبارد  بارای جّاوگیری از    پیاران ویساه باه پیشانهادنای گاودرز     بحران دیگر ایو داستان ننگامی است که 

 :شودمی ایرانیانبا نبرد و آمادۀ  دندپاسخ منفی می ،بود توسّط گیو به آگانی او رسیده
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 بااه گیااو آنگهاای گفاات: برخیااز و رو

 بگویش که از مو تو چیازی مجاوی  

 چو پاسخ چنیو یافت، برگشات گیاو  

 سااپهدار، چااون گیااو برگشاات ازوی
 

 ساااوی پهّاااوان ساااپه بااااز شاااو،     

 کاااه فرزانگاااان آن نبینناااد روی ...  

 اباااااا یشااااادر و ناماااااداران نیاااااو 

 بنهااااد روینبااارد خروشاااان ساااوی 
 

 .(611)نمان: 

حال چه پایش خواناد    ؛پرسدشود و از خود میدچار نمان نیجان و سرگشتگی می بحران نیز خواننده در ایو

قادر  سپانیان فراوانای را نام بارای یااری پیاران فرساتاده باود، ساپانیانی کاه آن          که افراسیابویژه آنآمد؟ به

 داستان:نا دچار غرور شد و به قول راوی سازوبرگ نظامی داشتند که پیران با دیدن آن

 برآشفت از آن پس که نیارو گرفات  
 

 ننرنااا بشساات از دل، آنااو گرفاات   
 

 .(611 )نمان:

چناد   بینناد کاه سپانیانشاان   که بیژن از سپاه ایران و نومان از سپاه توران وقتی مای  است ننگامی یو بحرانمسو

ناد،  کندساتی نمای   پایش نبارد  کدام از فرماندنان دو سپاه در اند و نیچآرایی کردهروز در برابر یددیگر ص 

خواند که یا خود روان  میدان نبرد شاود و یاا باا رفاتو     بیژن از پدرش مید. شونمینبرد رفتو به میدان خوانان 

ز جنگااوران  خواند که او را به نمراه تعادادی ا از پیران ویسه می نیز نوماناز آن سو  موافقت کند. به میدان او

او  گاودرز باه مقابّاه باا    از اجاازه   پاس از کساب   نومان به میادان رزم بیاژن نیاز    آمدنبا به میدان نبرد بفرستد. 

 است: سومیو بحران شدن نومانشود. کشته به دست بیژن کشته می ایو نبرد نومانرود. در  می

 باارآوردش از جااای و بنهاااد پساات  

 فروباارد و ساار کااردش از تااو جاادا  
 

 سوی خنجار آورد چاون بااد دسات     

 اپدنااااافگناااادش بسااااانِ یداااای  
 

 .(666)نمان: 

زیارا در اردوی   آیاد درخاور توجّاه اسات،    و نیجانی که به دنبال ایو بحران برای خواننده پدید مای انتظار  

دانناد   و گستاخ او آگانند و می روحیّ  جسوربرد کرده بود که نمگان به جوانی تقاضای رفتو به میدان نایران 

جا بود که موجاب شاد رساتم بارای رناایی او باه       و اسارتش در آن و به سرزمیو تورانکه جسارت او در رفت

ای کاه  و کیناه نبارد  آن توران بارود و جنگای میاان ساپانیان ایاران و تاوران رخ دناد. شدسات تورانیاان در          

باه   شای او نیان به دل گرفته بود، باعث یشدرکاز ایرا نای پیشیوچنیو شدستافراسیاب بابت ایو شدست و نم

   شد. رخیازدهنبرد ایران و شروع 

 در اردوی تاوران نیاز   شاود، متوجّاه مای   کاه او  گیردایو بحران، ننگامی شدّت میدر  خواننده و نیجان انتظار
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اسات.   باا پهّواناان ایاران    خواساتار نبارد   ،ای گساتاخ دارد روحیّاه  چاون بیاژن  که نم نومان، برادر پیران ویسه

فرمانادنان خاود را بارای رفاتو باه میادان نبارد باه دسات           شوند رضاایت ننگامی که ایو دو پهّوان موفیق می

که ایاو دو جاوان جساور، سرنوشات     نده با نیجان در انتظار فرجامِ نبردِ ایو دو پهّوان است و ایوآورند، خوان

شابیخون   شادن نوماان اسات،   مد کشتهآبحران دیگر ایو داستان که پی. .را به کدام سوی خوانند کشاند.نبرد 

 به دست بیژن است: سپاه ایران و کشته شدن اوتیهو به نس

 شاب درگذشات  دوبهره چُو از تیاره 

 گرفتنااااد گ ااااردان نمااااه تاااااختو 
 

 ز جااوشِ سااواران بجوشااید دشاات    

 باااادان تاااااختو گااااردن افااااراختو
 

 (.663)نمان: 

 کشته شدن نستیهو:

 یداااای تیاااار باااار اسااااپ نسااااتیهنا 

 ز درد اندرآمااااد تگاااااور بااااه روی

 عماااودی بااازد کاااان سااارِ ترگااادار
 

 رساااااید از گشاااااادِ بااااارِ بیژناااااا   

 رسااااید اناااادرو بیااااژن رزمجااااوی

 تهاای مانااد از مغااز و برگشاات کااار  
 

 (.661)نمان: 

سات.  واکانش پیاران در برابار ایاو فاجعاه ا      با نیجان در انتظار با کشته شدن نومان به دست بیژن، خواننده 

انگیازد تاا باا تعادادی از     برمای زناد؛ او بارادرش، نساتیهو را    میدر داستان رقم را بحران دیگری واکنش پیران

شاود. ایاو   مای دسات بیاژن کشاته   در ایو شابیخون نساتیهو نیاز باه      د.نیان توران به یشدر ایران شبیخون زنسپان

 دند که باا وجاود ایاو مصاا بِ    میو ایو پرسش را در برابر او قرار افزایدرخداد بر نیجان و انتظار خواننده می

 خواندکوبید؟نبرد آیا او شرایط گودرز را خواند پذیرفت و یا باز در پی انتقام بر طبل  سخت برای پیران

 بحران اصلی داستان اوج و. 2-9-2-1

« در حقیقات بحاران عمادۀ داساتان اسات     »اوج تفااوت کاه   ای داستان است، با ایاو ناوج نیز بحرانی از بحران

ناا عاالوه بار    بیشتر داساتان »چنیو بیان کرد که توان مینا و اوج داستان را بحران نسبتِ (.612: 6526)یونسی، 

ای باه ساوی   نای دیگری نیز دارند که مراحل قطعی آکسیون داساتانند و آن را باا شادّت فزایناده    اوج، بحران

 (.612 :)نمان« کننداوج داستان باشد ندایت می بحران عمدۀ داستان که نمان

نقطا   کناد. در ایاو داساتان    مای نادایت  ان را به بحران اصّی یا نقط  اوجداست ناتوایی بحران رخیازدهنبرد در 

فاجعا  داساتان    جسمانی گودرز با پیران ویساه  کشمدش ای کهکرد، یحظهرا باید در رخ یازدنم جستجو اوج

تأثیرگاذار،   حسّاا  و ای در آن یحظاه دانای کل  شود و راوین به دست گودرز کشته میپیرا؛ زندرا رقم می



 8931تابستان  ،2 شمارة هشتم، دورة داستانی، ادبیّات پژوهشنامة 91
 

 

 کند:میرگرایان  حاکم بر داستان را بیانبینی تقدیجهان

 چااو شاایر پیااان اندرآمااد بااه ساار     

 بااااره زماااانی تپیاااد  بااار آن کاااوه 

 ساات چنااگزمانااه بااه زناارآب داده

 رساات خااود گااردش روزگااا چناایو
 

 باااه زوپااایوِ پاااوالدر خساااته جگااار   

 سااار از کااایو و آوردگااااه آرمیاااد  

 بااادرّد دل شااایر و چناااگ پّناااگ  

 نگیردنماااااای پنااااااد آموزگااااااار
 

 (.666: 6 ج ،6536 ،)فردوسی

 اوج  نقطة های پس از بحران. 2-9-2-2

در ایاو داساتان پدیاد     چناد بحاران دیگار نیاز     رخ و کشته شدن پیران ویسهیازدهنبرد داستان  اوجِنقط  پس از 

 ، بارادران پیاران ویساه،   فرشایدورد هّاک و به دنبال یَ ، پهّوان نامدار ایرانیهمستَبحران رفتو گ  نخستیو آید؛می

ساوار دالور از  ه دَ نامادار باه نماراهِ    که دو سوارِ دادسپاه ایران خبر بانِناست. ننگامی که دیدهبرای نبرد با آن

اک و فرشایدورد  جاز یهّا   ،وارسپاه ترکان بیرون رفتند و چند تو از ایرانیان را کشتند، گودرز گفت: آن دو سا 

در مقابل شاه ناام و آبارو   خواند بروند کار بر سپاه ما سخت خواندشد. حال چه کسی میجا اگر از ایونیستند 

به دست آورد، به دنبال یهّاک و فرشیدورد برود و دماار از روزگاار آن دو نفار درآورد. تماام ایرانیاان خساته       

 :نبرد با یهّاک و فرشیدورد شد رانیِ موافقت کرد و او نیزبودند و کسی جز گستهم پاسخ نداد. گودرز 

 بپوشااااااید گسااااااتهم دِرع نباااااارد

 برون تافت از یشدر خاویش و تفات  
 

 ز گ ااردان کااه را دیااد، پاادرود کاارد  

 دو تاارکِ ساارافراز رفاات  نباارد بااه 
 

 (.666)نمان: 

خباردار   باه دنباال گساتهم اسات. ننگاامی کاه بیاژن        بیاژن مد ایو بحران اسات، رفاتو   آبحران دیگری که پی

اندیشاد کاه ممداو اسات آن دو پهّاوان      با خاود مای  یهّاک و فرشیدورد رفته است، گستهم به دنبال  شود، می

خواند تا اجازه دناد او باه یااری    تورانی بر گستهم چیره شوند، پس باید به او یاری رساند. بیژن از گودرز می

و مواجاه شاد باا رفتانش موافقات کارد و       امّا چون با اصرار ا موافق نبود گودرز ابتدا با رفتو بیژن گستهم برود.

 رساندن به گستهم شد:روان  یاری بیژن

 نماای تاخاات بیااژن پااسِ گسااتهم    
 

 کاااه نایاااد ز تاااوران بروبااار ساااتم    
 

 (.621)نمان: 

کناد و گساتهم باه او    جان گستهم را پیادامی که بیژن پیدر نیمه خوردننگامی رقم می ،بحران دیگر ایو داستان

پادشااه را ببیانم، بعاد از آن اگار مارگم فرارساد بااکی         ایو است که دوبااره چهارۀ   مام آرزویمت گوید کهمی
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 :یرا سرانجام مو جز خاک نخواند بودنیست ز

 وُزان پس چو مرگ آیدم، باک نیست 
 مرا خود نِهایی جاز از خااک نیسات     

 

 (.625)نمان: 

تواناد باه   آیاا گساتهم مای    پرساد: مای خواننده از خود ود را دارند؛ خ نایتعّیق نیز اوجنای پس از بحران 

تورانی پیروز شود؟ آیا بیژن خواند توانست به موقع خود را باه گساتهم برسااند     نامدارِ تنهایی بر ایو دو پهّوانِ

گستهم را باه کماک   جان  پیدر نیمه چنیو ننگامی که بیژند؟ نمبا یهّاک و فرشیدورد یاری کننبرد  و او را در

گاذارد تاا او را باه اردوگااه ایاران بیااورد و تنهاا        بر پشت زیو می ،که به اسارت گرفته بود یک سرباز تورانی

شاود  دچار نیجان و انتظار مای  ان است برآورده کند، باز خوانندهآرزوی گستهم را که دیدن چهرۀ پادشاه ایر

 گستهم بهبود خواند یافت؟ماند؟ و آیا پرسد: آیا گستهم تا رسیدن به نزد پادشاه زنده میو از خود می

 بندی داستانپایان. 2-9-2-2

هار پایاان را بار روایات     پایانه مُ»ای دارد. ایو پایانه نای رواییبه مانند سایر داستان رخیازدهنبرد ساختار پیرنگ 

 ماناد و دند که کیخسرو یک نفتاه در زیباد مای   خبر می در پایان راوی داستان (.656: 6525 ،)توالن «زندمی

 ناا سارزمیو دیگار   نیاز باه نازد بزرگاانِ     و فرساتادگانی را  بخشاد بسیار درم و دینار باه بزرگاان و ساپانیان مای    

 در راه است:بزرگ دیگری  نبرد د، زیرافرست می

 بااه زیبااد ببااد شاااه یااک نفتااه نیااز    

 فرسااااتاد ناااار سااااو فرسااااتادگان  

 نیااازچااو از کاایو پیااران شاادی باای  
 

 درم داد و دیناااار و نرگوناااه چیاااز   

 بزرگااااان و آزادگااااان  بااااه ناااازد 

 یداای رزم کیخساارو اکنااون بساااز   
 

 (.631: 6 ج ،6536 ،)فردوسی 

 داساتان دیگاری بعاد از    د کاه نکنمیبه ایو ندته نیز اشاره امّاد، نزنمیداستان هر پایان بر ایو ابیات مُ چندنر 

   .است قی نمیو داستان به شدّی دیگرادام  منط خواند آمد، داستانی که در حقیقت ایو داستان

 گیرینتیجه. 9

ناا بار   تاأثیر آن  بررسای  ناای عّیای حاواد  و   شاناخت ریشاه  دناد کاه   نتایج حاصل از ایو پژونش نشان می

و تقادیرگرایی  ، رخیاازده نبارد   در داساتان  .رسااند بهتر پیرنگِ داستان یااری مای   تحّیلنای داستانی به  کنش

خاوانی در ایاو   کایو  دارناد.  ناگیری آنشدل در زیادیتأثیر و  نستند ریش  عّیی بیشتر رخدادنا خوانیکیو

خاوانی افراسایاب   شادن سایاوش، کایو   خوانی ایرانیان از تورانیان به خااطر کشاته  کیو ، سه جنبه دارد:داستان

فرمانادۀ ساپاه    زخوانی گاودر کیوو  رخیازدهنای پیش از پادشاه توران از ایرانیان به خاطر شدست در جنگ
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   نای ایران و توران کشته شده بودند.نفتاد تو از فرزندانش که در جنگایران، برای 

بررسای اسات:   و تحّیل  قابل بر اسا  دو ایگو رخیازدهنبرد ساختار پیرنگ بر اسا  نتایج به دست آمده،  

در ایگاوی   .ناویو داساتانی   ادبیّاات  ایگوی بر اسا  ادبیّات کالسیک فارسی و دوم؛ ایگوی اسا بر  ؛تنخس

ناا نشاان   بررسای  از ایو جنباه  .شودبررسی می پیرنگِ داستان با توجّه به سنخ یا تیپ ،ادبیّات کالسیک فارسی

باه وجاود    اینایی نستند کاه سااختار پیرنگای نسابتاً بساته     نا یا سنختیپ ،رخیازدهنبرد  داستاندر دند که می

در ایگاوی  دارناد.  دیگار   ناای سرزمیو حماسیِنای نایی با ساختار پیرنگی برخی داستانآورند و نمسانیمی

عبارتناد از:   کاه  . ایاو عناصار  شاود مای  بررسای پیرنگ بر اساا  عناصار سااختاری آن     ،نویو داستانیادبیّات 

نیاز وجاود    رخیاازده نبارد   ساتان دا ساختار پیرناگ  در بندی،پایان یق، اوج،درآمد، پیچیدگی، بحران، تعّ پیش

   د.دارن

درآمد ایاو داساتان،   در پیشکند که مشخید می رخیازدهنبرد در داستان  پیرنگ بررسی عناصر ساختاری 

 صاحبت نماوده اسات.    نیاز  چنیو در نداونش آزمنادی  و نم کرده بینی تقدیرگرایان  خود را بیانراوی جهان

دو دساته نساتند؛    نیاز  ناا بحاران  گشاایی اسات.  گاره  و افدنای گاره چناد  شامل  ،پیچیدگی در ساختار پیرنگ

قبال از نقطا     ،ناای ایاو داساتان   تاریو بحاران  نای پس از نقط  اوج. مهمنای پیش از نقط  اوج و بحران بحران

دناد  ناا نشاان مای   بررسای  .خوانی نستند کیو و آزمندی رآمد کشمدش میان دو تفدیپی دنند واوج رخ می

تاوایی  در ایاو داساتان،    .دشاون انناده مای  انتظاار خو و و نیجاان   یق در داساتان سبب تعّنا نر یک از بحرانکه 

 رخ نیاز یاازده نبارد  بنادی داساتان   پایاان بارد.  پایش مای   نقطا  اوج  بحران اصّی یاا  سوی داستان را بهنا، حرانب

   کند.میرننمون ای دیگر است گونه ان دیگری که ادام  منطقی ایو داستان بهخواننده را به داست

 کتابنامه
 تهران: افراز.   ،شناسیدرآمدی بر داستان نویسی و روایت (،6526) اهللنیاز، فتحبی

تهاران: بنیااد ساینمایی     ،ترجم  ابوایفاال حاریی   ؛شناختی بر روایتزبان –درآمدی نقیادانه  (،6525جی )توالن، مایدل

 فارابی.

 .61-16، صد 6، شمارۀ پیک نور ،«ساختار پیرنگی داستان سیاوش» (،6526جعفری، اسداهلل )

 .36-36، صد56، شمارۀ نامهایران ،«نای شاننامهعناصر درام در برخی از داستان»(، 6561مطّق، جالل )خایقی

 تهران: نانید.  ،درآمدی بر اندیشه و ننر فردوسی (،6525حمیدیان، سعید )

 تهران: سروش. ،نای نمایشی شاننامهقابّیّت (،6526حنی ، محمّد )

   ، تهران: امیرکبیر.«قصّه»، ذیل مدخل 6ّد حسیو مصاحب، ج(، به سرپرستی غالم6526) فارسی ایمعارفةدایر
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روان تاو پهّاوان و    در: ،«اخاالق پهّاوانی و اخاالق رسامی در شااننام  فردوسای      »(، 6523دوفوشدور، شارل نانری )
 تهران: طرح نو. ،شانرخ مسدوب ترجم  ب نادرزاده، به کوشش ،خردمند

 تهران: مرکز.   ترجم  مسعود جعفری،؛ پیرنگ (،6533) دیپل، اییزابت

 تهران: فاطمی. ،شناسینای تحقیق در ادبیّات و مرجعنا و مهارتروش (،6536رضی، احمد )

 تهران: امیرکبیر.   ترجم  ابرانیم یونسی، ؛نای رمانجنبه (،6536ستر، ادوارد مورگان )فور

 : سخو.  تهران جالل خایقی مطّق، ، پیرایشِشاننامه (،6536فردوسی، ابوایقاسم )

تهاران:   حنیا ، محمّاد   -نژادترجم  مهرداد ترابی ،چگونه ادبیّات داستانی را تحّیل کنیم(. 6521) کنیی، ویّیام پاتریک

 زیبا.  

 ، صاد 65، شامارۀ  نای فّسافی پژونش ، ترجم  احمد طباطبایی،«ینیشوو فنگشاننام  فردوسی »(، 6566کویاجی )

6-56. 

تطبیااق دو اثاار حماساای ایااران، شاااننامه و اثاار حماساای چاایو،   »(، 6536زینّاای، محمّاادجواد )و مرادگنجااه، ناارگس 

   .66-63، صد 11، شمارۀ نام  پارسی ،«ایییو شو فنگ

 تهران: سخو.، عناصر داستان (،6523میرصادقی، جمال )

 تهران:دوستان.   ،شناسیبدیع از نگاه زیبایی (،6563وحیدیان کامیار، تقی )

 تهران: نگاه.  ، نویسیننر داستان (،6526یونسی، ابرانیم )




