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The story of "Rostam and Esfandiar" is one of the most 
prominent stories throughout Ferdowsi's Shahnameh. Its 
semantic depth and richness of content and its great 
attraction have caused many to prefer it to other prominent 
stories of Shahnameh such as Rostam, Sohrab and Siavash. 
The introduction to this story has been prepared even in 
previous stories. Its depth, richness and elasticity are not 
only due to the content and plot, but also due to the tricks 
and techniques that have been used in it. In this research, it 
was decided that the techniques used in the story of "Rostam 
and Esfandiar", which are in complete harmony with its 
content, be discussed and analyzed. The general conclusion 
of this analysis is that the main techniques used in this story 
are used today in fiction and modern cinema, and even 
where Ferdowsi has used the classic techniques of 
storytelling, he has added something to it and from that 
classic technique. Has gone beyond. Therefore, it is not 
unreasonable to use not a storytelling but a combination of 
fiction in Ferdowsi's narrative. 
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  چکیده اطالعات مقاله

ست. ا ۀ فردوسیهای سراسر شاهنامترین داستانیکی از برجسته «رستم و اسفندیار»داستان  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

-استاندایر بر س آنرا بسیاری ،آن موجب شده نفراوا و کشش عمق معنایی و غنای محتوایی

تی ستان حمقدمۀ این داند. سیاوش ترجیح دهستۀ شاهنامه چون رستم و سهراب و های برج

دالیل  صرفا آن، و کششعمق و غنا  های پیش از آن نیز آماده گشته است.در داستان

ه کار ر آن بت که دسهایی نیز هو تکنیک شگردهامحتوایی و پیرنگی ندارد بلکه ناشی از 

تم رس»ان در داست های به کار رفتۀگرفت که تکنیکدر این جستار بنا بر آن قرار  رفته است.

و  بررسی که با محتوای آن هماهنگی تام و تمام پیدا کرده مورد بحث و« و اسفندیار

ر ی داهتابخانکهای پیشین و روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر پژوهشواکاوی قرار گیرد. 

ا و هپژوهش گیری از ایننویسی کالسیک و مدرن است. بهرههای داستانبا تکنیکارتباط 

 تین اسااکاوی نتیجۀ کلی این و شیوۀ پرداخت مسائل، با رویکردی تحلیلی و نقادانه است.

ی ینماسو نی مروزه در ادبیات داستادر این داستان، ا های عمدۀ به کار رفتهکه تکنیک

ه ی بهرسرائدارند و حتی آنجا که فردوسی از شگردهای کالسیک داستان دکاربر مدرن

ت اگر یراه نیسلذا ب. است آن شگرد کالسیک فراتر رفتهاز چیزی به آن افزوده و برده است 

 ار ببریم.کنویسی را به سرائی بلکه ترکیب داستانفردوسی نه داستانروایت در مورد 
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 مقدمه .1

 کنار درین اثر ات شده در نظران بسیاری، یکی از سه داستان برتر روایدر شاهنامه، طبق نظر صاحب« رستم و اسفندیار»داستان 

 ارجاعگر دو داستان دی وگوها بهدر خالل گفت« رستم و اسفندیار»است. در ضمن « سیاوش»و داستان « رستم و سهراب»داستان 

 اند. مردهها برشستانبرتر از دیگر دااز نظر عمق محتوایی و فلسفی و غنای پیرنگی را « رستم و اسفندیار»شود. داده می

 ودر تار ه کیی است ها و شگردهاهای قهرمانان، منوط به تکنیکانگیزهاز کار در آمدن اشخاص این داستان و فضاسازی و 

ا و هرد این تکنیک کاوش در البالی اثر است. مندنیاز هااین تکنیکدریافت . به چشم بزند آنکهاست بی پود اثر نهفته

جالل . تقا یافتهفته و اریاای پرورشمالحظه کرد، البته به گونه توان در ادبیات کالسیک فارسیهای داستانی را گاه میخصلت

شمرد که می دوسی را برسرائی فرسه شیوۀ داستان «سرائی فردوسیفن داستاننگاهی به »خالقی مطلق در یک سخنرانی با عنوان 

ردوسی دنبالۀ سرائی فاندهد که شیوۀ داستسازد و از سوی دیگر نشان میسرایان متمایز میاز طرفی کار او را از بسیاری از داستان

از  (.111: 1381 تر بوده است )خالقی مطلق،سنت ادبی ایران قدیم است که از جهات چندی به ادبیات معرب زمین نزدیک

را گرفت.  شانوان سراغتمییات داستانی امروز بدر ادشود که دیده می« رستم و اسفندیار»هایی در داستان گاه تکنیکسویی، 

نها هد شد توابیان خ اردر این جست که مکرّرا از آن صحبت شده است و مواردی کهنهاد نبوغ فردوسی  به حسابتوان این را می

 مصادیقی از آن است. 

ۀ آگاه به این نکته مطرح خواهد شد که به بحث اصلی، پرسشی است که طبیعتا برای خوانند ح پیش از ورودقابل طر نکتۀ

 نویسی فردوسی به چه معناست؟خالقیت داستان با در نظر گرفتن این قضیه، منابع پیش از خود است بنابراینشاهنامه، برآمده از 

ای از آثار ادبی مجموعهاز نظر خالقی مطلق، شاهنامه از پاسخ به این پرسش در مورد مأخذ اصلی شاهنامه باید گفت که  پیش

های مختلف در موضوعات مختلف تألیف شده وهرچند گاه نوپردازی گشته و چند بار در آن تجدید نظر شده است که در زمان

سی قرار گرفته است. سی شدۀ آن به نام شاهنامۀ ابو منصوری مأخذ اصلی فردوو بر حجم آن افزوده گشته تا آنکه صورت فار

پیشینی به نظم در آمده پس جای  منبعیینکه شاهنامۀ فردوسی از روی که با وجود ا مطرح است پرسشاین  کاین( 135)همان: 

اختار کلّی هر داستان را گرفته فردوسی سدر کالم محمد امین ریاحی پاسخ داده شده:  کجاست؟ این پرسش فردوسی خلّاقیت

ترین صورتی در آورده است که در آن همۀ اجزاء داستان از آغاز )از منابع پیشین( و با نبوغ شگرف خود آنرا پرورانده و به عالی

رو پیش نسخۀاز این رو،  .(278: 1380)ریاحی،  ۀ داستان هماهنگی داردیوشنودها و حوادث فرعی با کلتا انجام، توصیفها و گفت

 سران داستاناست که در آ سرائیحاصل رویکردی در داستان« رستم و اسفندیار» از جمله همین فرودسی های شاهنامهداستان از

به طوری که  زدهدست  سرائیانبه پرورش عناصر داست، از منبعی که در اختیار داشته به اصل داستان وفاداریدر عین  )فردوسی(

منوچهر بر آمده از نظر  گفتهالبته این  .های هنری جدیدی است.ی کلیت داستان پیشین و ویژگیحاصل کار، تؤامان دارا

گوید: او می است.امه نهای سه گانۀ شاهدر مورد نحوۀ پرداخت فردوسی در بخش« شاهنامه و فردوسی»مرتضوی در کتاب 

و وارد کردن نظیر حوادث تصویر بیرانه و دست فردوسی در قسمت اساطیری محض و تاریخی جز امکان بیان شایستۀ شاع»

فردوسی جزئیاتی در متن روایات تقریبا بسته بوده ولی در قسمت پهلوانی )اعمّ از اساطیری / پهلوانی و پهلوانی محض یا داستانی( 

در این مجال شاهنامه را ترین استفاده از ترین شیوه و بایستهلّاقه و نبوغ خود را به کمال داشته و با شایستهفرصت نمایش قدرت خ

های ایرانی ترین حماسۀ زندۀ جهان و یک اثر تقلید ناپذیر و مؤثّر در تثبیت زبان و فرهنگ و آرمانها به عنوان بزرگقلّه حماسه
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 نامهشاه ترین داستان از قسمت پهلوانیترین و پرآوازهبرجسته« رستم و اسفندیار»داستان (. 64: 1368)مرتضوی، « قرار داده است

 و فردوسی از امکان اعمال نبوغ خود نهایت بهره را برده است. است 

قرار ی حث و بررسه مورد بتنید «رستم و اسفندیار»داستان  در تار و پود ای که فردوسینویسیشگردهای داستان این مقاله، در

  ؟ستانی داردگسترش عناصر دا کارکردهایی درهای داستانی چه تا بدین سؤال پاسخ بگوییم که این تکنیکگیرد. می

  پیشینه تحقیق .1-1

رهایی کا، ندیارتم و اسفو سهراب و همین رس تر آن یعنی داستان سیاوش، رستمهای برجستهدر مورد شاهنامۀ فردوسی و داستان

ندیشه رآمدی بر اد»ب در کتا سعید حمیدیاناند. نی رستم و اسفندیار داشتههای داستاراتی به جنبهااشها رت گرفته که در آنوص

 اند.داشته آنهای جنبه تحلیلی به اشاراتی« فردوسی»رکتاب و محمد امین ریاحی د« و هنر فردوسی

مجید عزیزی. چاپ شده  از محمد رضا روزبه و( 1396، )«های سینمائی داستان سیاوش از شاهنامه فردوسیبررسی ظرفیت»مقالۀ 

ر سرایش فردوسی د نتیجۀ حاصل از این پژوهش این است که ذهنیتادبیات فارسی. های زبان و در نهمین همایش ملی پژوهش

حث توصیف بند، در اهایی را که نویسندگان مورد بحث قرار دادهشاهنامه ذهنیتی نسبتا تصویری و سینمائی است و تکنیک

  دهد.می نماهای دور و نزدیک، عناصر صحنه، نسبت روایت به موضوعات تصویری و .. خود را نشان

ده در نویسن«. رمزداو»امۀ ئی نیا، چاپ شده در پژوهشن( نوشتۀ سید علی اصغر طباطبا1398« )های سینمائی فردوسیظرفیت»مقالۀ 

 حرکت، گفت و ی، رنگ،شامل نمادپرداز ،امهنهای داستانی موجود در شاهاین مقاله به این نتیجه دست یافته است که تکنیک

  یت گری و پایان بندی مناسب است.گو، شخصیت پردازی، روا

-ه گفتار به جنبهساست،  «فرودسی شاهنامه»ۀ سی گفتار دربارۀ دکه دربردارن« های دیرینهسخن»در کتاب اما جالل خالقی مطلق  

به بررسی چند ویژگی است که در آن « سرائی فردوسینگاهی کوتاه به فن داستان»یکی گفتار است.  های داستانی آن اختصاص

های داستانی شاهنامه کوتاه و منطقی و بدون حشو و زواید است و به یکی اینکه دیالوگسرائی فردوسی پرداخته است، داستان

های مهیج در آفرینش لحظهسرایان پس از او در تاثیرگذار است. از طرف دیگر، توان تمایزبخش فردوسی با داستانهمین خاطر 

ای است. این تکنیک در جستار حاضر، دربردارندۀ نکتههاست که ای در آغاز داستانمهو دیگری وجود مقدو دراماتیک است. 

عناصر درام در برخی »گفتار بعدی کتاب گیرد. کند و رویکرد مدرن فردوسی در آن مورد بحث و بررسی قرار میبسط پیدا می

های بزرگ، یک پیش درآمد یا هنامه همچون درامدر شاهای عمدۀ این گفتار این است که نکتهاست. « های شاهنامهاز داستان

های شاهنامه را های پنج گانۀ بداستاندر مرحلۀ بعد، پردهیابد. که خواننده با آن به جو اصلی داستان راه مییش پردۀ کوتاه دارد 

ی درام است دیگری وجود کشمکش که جوهرۀ اصل شوند.های بزرگ و کالسیک جهانی دیده میکه در درامکند بررسی می

های داستان تعدادیدر شوند ها دیده میدر درامهای زبانی که ها، ویژگیعالوه بر ایناست.  «رستم و اسفندیار» در داستان

این بحث در دو گفتار قبلی تکرار شده اما در است. « های شاهنامهآغاز و انجام داستان»گفتار بعدی، امه بررسی شده است. نشاه

رستم و »های داستانی شاهنامه و خصوصا توان یافت که جنبههای دیگر میمباحث دیگری در کتابکرده است. اینجا بسط پیدا 

 . در این جستار، اندها مباحث جستار حاضر مورد بحث و بررسی قرار نگرفتهدر آناند اما را مورد بررسی قرار داده« اسفندیار
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ارند مورد واکاوی نویسی مدرن و کالسیکی که رویکرد مدرن دهای داستانکنیکاز منظر شگردها و ت« رستم و اسفندیار»داستان 

 . گیرند قرار می

 .روش تحقیق 1-2

نویسی های داستانکتکنیا و شگردههای در ارتباط با های پیشین و در ارتباط با نظریهروش تحقیق در این مقاله مبتنی بر پژوهش

قاله م این ق دروش تحقی. بنابراین رباشندقه دارند و تعدادی نیز مخلوق فردوسی میشان در ادبیات کالسیک سابکه برخی است

  ست.ه همراه اها و شیوۀ پرداخت مسائل، با رویکردی تحلیلی و نقادانگیری از این پژوهشای است. بهرهکتابخانه

 «رستم و اسفندیار». واکاوی تکنیکی داستان 3

ند و اکار رفته به« سفدیاررستم و ا»در داستان ناخودآگاه  آگاهانه یا به صورت خودجوش وها و شگردهایی که تکنیک ،در ادامه

رسی قرار بحث و بر داد مورد شانها مطابقتها پیدا کرد یا با آنتوان ردی از آنامروزه در ادبیات داستانی و سینمای مدرن می

 گیرد. می

 ن و رمان استت. ای در باب چگونگی نگارش و روایت داستا، مقولهمفهوم تکنیک»اند: در تعریف تکنیک داستانی گفته

رونتی  فوروارد، آی بک و فلشای است در باب چگونه گفتن و نه چه گفتن. تکنیک آشنایی زدایی، فالشتر، مقولهبه عبارت ساده

تن پتس از  ر حسی یک مت سوای تاثی» )ریشخند(، انواع بینامتنیتی، چند صدایی یاآوایگی و ... از جمله تکنیک های داستانی هستند.

ا بگتذارد؟  مت تاثیری بر  پرسیم: نویسنده چگونه توانسته چنین چیزی بنویسد و چنینخواندن هر متن تأثیرگذار و نظرگیر از خود می

 تانی عبتارت از تکنیتک داست  »  (54، 1392)کمالونتد،  « انتد. هایی است که در متن به کتار رفتته  طرح تکنیک« چگونگی»پاسخ این 

و مصتالح   هتا متۀ ستازه  طریقه استفاده از مصالح داستانی )شخصیت پردازی، مکان و زمان پردازی، زاویه دید، تعلیق و ..( استت. ه 

کنیتک بته   اهمیت تکنیک به حدی استت کته صتادق هتدایت در متورد ت     )همان( « های متن هستند.های تکنیکمتن، زیر مجموعه

استانی بترای تستهیل در   داستفاده از مصالح  (105: 1380)فرزانه، « شود.مانع نوشتن میبلد نبودن تکنیک »گفت: اطرافیان خود می

  گیرد.قصه و انسجام بخشی به حوادث صورت می امر روایت

رستم و »ان داستر گیرند، شگردهای قابل نمود به کار در رفته دمواردی که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار می

 اشند. بشاهنامه می« اسفندیارِ

فته رز به کار امه نیها و شگردهای داستانی مورد بررسی قرار گرفته، ممکن است پیش از شاهنالزم به ذکر است که تکنیک

این شگردها  نفتر بلکه به کار .استباشند  و مسألۀ ما این نیست که فردوسی در شاهنامه برای اولین بار این شگرد را به کار برده 

ام ر معنای عد« داستان»های داستانی، منظور از از طرف دیگر، بررسی در بررسی تکنیکمد نظر ماست.  و شیوۀ پرداخت فردوسی

  شود.آن است که شامل شگردهای داستانی و سینمائی می

 و دلهره تشدید حس تعلیق .3-1

کار نخواهد بود. )اولیایی  های بدیهی آن است؛ چون اگر چنین نباشد خوانشی درایجاد حس تعلیق در هر داستانی، از مؤلّفه

کنند، خواننده را مدام ها، عالوه بر کششی که در خوانندن ایجاد میرازمندی، ایهام و به طور کلی تعلیق داستان» (90: 1389نیا، 
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: 1384، )رخشا« های داستان را در ذهن بسازد یا پرورش دهد...کنند تا ناگفتهکنند و او را یاری میخوانی میترغیب به دوباره

چه اتفاقی قرار است داند به این معنی که مخاطب میبه معنای در هیجان نگه داشتن خواننده و بیننده است.  همچنین ،تعلیق (.81

 همچنان موجد هیجان در اوست.  به شکلی است که رخ دهد اما پرداخت و روایت حادثۀ مورد اطالع خواننده

ای هاز چهره ا یکیبای صاحبهد. آلفرد هیچکاک استاد بزرگ تاریخ سینما در  متعلیق و دلهره به غافلگیری متفاوت هستن

ر دجود این، وارند، با دتفاوت دلهره و غافلگیری با هم کند: فرانسوا تروفو در مورد این تفاوت صحبت میشهیر عالم سینما، 

با هم  معصومانه ی عادی وم: ما االن داریم خیلدهشود. منظورم را توضیح میخیلی از فیلمها، این دو عامل در هم آمیخته می

منفجر  «وم!ب»بعد ناگهان  افتد،اند. اول هیچ اتفاقی نمیکنیم. فرض کنیم وسط ما دو نفر، زیر میز بمبی کار گذاشتهصحبت می

ست. ااری بوده عصی وم خاو از هر مفهشود، ولی قبل از این تکان و غافلگیری، صحنه کامال عادی شود. تماشاگر غافلگیر میمی

ر را عنی خرابکایداند ا میتماشاگر این موضوع رشده،  زیر میز کار گذاشته آور را در نظر بگیریم: بمبدلهره حاال یک وضعیت

م یک هز صحنه داند که بمب در ساعت یک منفجر خواهد شد و در جایی اموقع کار گذاشتن بمب دیده است. تماشاگر می

ذابیت لطف و ج اعت یک ربع به یک است. در این شرایط همین گفتگوی عادی و معصومانه آکنده ازسشود. ساعت دیده می

این : »ر کند کههای صحنه را خبخواهد داد بزند و آدمخواهد بود، چونکه تماشاگر در آن شرکت خواهد داشت، دلش می

  (.59: 1390وفو، تر) «!شودمنفجر می ن است که بمبگویید؟ االمزخرفات چیست که دارید می

از  را اسفندیار از مرگریعنی  انی داستانرفردوسی به جای اینکه رخداد محوری و کانونی و بح« رستم و اسفندیار»در داستان 

مطلق در  الل خالقیجه تاکید بفردوسی در دیباچه یا  کند.از همان ابتدا برای خواننده آشکار می آنرا، خواننده پنهان نگه دارد

 گوید:میتان، خطبۀ داس

 نگتتتتتتتته کتتتتتتتتن ستتتتتتتتحرگاه تتتتتتتتتا بشتتتتتتتتن وی   

 

 ز بلبتتتتتتتتتتتل سپتتتتتتتتتتتخ ن گفتتتتتتتتتتتتنِ پهل تتتتتتتتتتتوی   

 

 همتتتتتتتتتتی نالتتتتتتتتتتد از متتتتتتتتتترگ  استتتتتتتتتتفندیار 

 

 نتتتتتتتتتدارد بتتتتتتتتته جتتتتتتتتتز نالتتتتتتتتته زو یادگتتتتتتتتتار   

 

 چتتتتتتتتو آواز رستتتتتتتتتم شتتتتتتتتبِ تیتتتتتتتتره ابتتتتتتتتر  

 

 بتتتتتتتتتتدرشد دل و گتتتتتتتتتتوشِ غتتتتتتتتتترّانِ ه ز بتتتتتتتتتتر    
 

 (.8-7: 1380)فردوسی، 

بر این  غالب رسم ه تا کنوناز گذشتقهرمان داستان به همراه رستم است. و دسخن از مرگ اسفندیار یکی از   ،اینجا از همان آغاز

هره گیری و دلاوت غافلبر مبنای آنچه هیچکاک در مورد تف گام به گام بر خواننده روشن شوند.انگیز است که رازهای هیجان

ان باز قابل چشمی بمب را در متوان گفت که فردوسی گویهمچنین گشایش راز اسفندیار در همان آغاز روایت، میگفت و 

چه  از اینکه غافلند های درگیر چون رستم و اسفندیار و زال و بهمن و دیگرانبیننده کار گذاشته در حالی که خود شخصیت

رشار از سو  هزدهیجانوقوع، در شرف  انفجارگون اما خوانندگان به علت آگاهی از اتفاقات در حال رخ نمودن است بازی

 رباید.خواننده می را از آرامش با این شیوه،با فردوسی  و انددلهره



 1402تابستان ، 2، شمارة 12، دورة پژوهشنامة ادبیات داستانی 7

 

7 
 

ند صد چیشین یعنی پهای دهاند اما فردوسی در سرا بر هم زده روایت گام به گام کالسیک رسم گاه در دوران معاصر، هنرمندانی

به این کند.  ذابیت اثرجیگری از ای دهخواننده را متوجّه جنبهکند تا را برمال می داستان راز کانونی ی داستانابتدا ، ازسال قبل

ید در ت بلکه باستان نیسهیجان این داستان، صرفا در سرنوشت قهرمان داکند که معنی که او تلویحا به خواننده خاطرنشان می

 انگیز دیگری بیابد. های هیجانتا جنبه بکاودالبالی اثر او 

خ ره اتفاقی چرار است در پی این نباشد که قگوید به خواننده می، فردوسی با این شگرد، به صورت تلویحی به عبارت دیگر

ونی یعنی اتفاق کان ایند که به دنبال این باش او باید بلکهیا به صورت مصداقی، مسئلۀ کانونی داستان مرگ اسفندیار نیست دهد 

 چرا و چگونه رخ داده است. مرگ قهرمانی در حد و اندازۀ اسفندیار، 

 مدرننویسندگان  به شیوة ز براعت استهاللگیری ابهره .3-2

م عنوی علمز صنایع ا)یکی « استهاللبراعت »شاعران کالسیک ما در ابتدای شعرهای روایی با استفاده از شگرد موسوم به 

نیز « ررستم و اسفندیا»تان این خصلت، در داس(. 23: 1392کردند )پاینده، شرح و بسط داستان آماده میبدیع( خواننده را برای 

 زیر است:  رمقدمۀ داستان به قرامشهود است. 

 وارخوشتتتتتتگ  کنتتتتتتون ختتتتتتورد بایتتتتتتد متتتتتتیِ  

 

 شتتتتتتک آیتتتتتتد از جویبتتتتتتاربتتتتتتوی مُکتتتتتته متتتتتتی 

 

 هتتتتتوا پتتتتتر ختتتتتروش و زمتتتتتین پتتتتتر ز جتتتتتوش
 

 خنتتتتتتتک آنتتتتتتتک دل شتتتتتتتاد دارد بتتتتتتته نتتتتتتتوش 
 

 درم دارد و نقتتتتتتتتتتتتل و جتتتتتتتتتتتتام نبیتتتتتتتتتتتتد
 

 ریتتتتتتتتتتتدستتتتتتتتتتتر گوستتتتتتتتتتتفندی توانتتتتتتتتتتتد بُ 
 

 را کتتتتته هستتتتتت کستتتتتی ختتتتترّممتتتتترا نیستتتتتت 
 

 تنگدستتتتتتتتتتت ای بتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتردمِ ببخشتتتتتتتتتت 
 

 گلستتتتتتتت همتتتتتتته بوستتتتتتتتان زیتتتتتتتر بتتتتتتترگ 
 

 نبلستتتتتتتتتتتهمتتتتتتتتتته کتتتتتتتتتتوه پراللتتتتتتتتتته و سُ   
 

 بتتتتتتتته پتتتتتتتتالیز بلبتتتتتتتتل بنالتتتتتتتتد همتتتتتتتتی    
 

 همتتتتتتتتتتتی ببالتتتتتتتتتتتد او یهگتتتتتتتتتتتل از نالتتتتتتتتتتت 
 

 مدپچتتتتتتتو از ابتتتتتتتر بیتتتتتتتنم همتتتتتتتی بتتتتتتتاد و   
 

 ؟مژ نتتتتتتتدانم کتتتتتتته نتتتتتتترگس چتتتتتتترا شتتتتتتتد دُ     
 

 تیتتتتتتتره بلبتتتتتتتل نخستتتتتتت د همتتتتتتتی    شتتتتتتتبِ
 

 بد همتتتتتتتینچُستتتتتتتگتتتتتتتل از بتتتتتتتاد و بتتتتتتتاران    
 

 وانبلبتتتتتتتتل از هتتتتتتتتر دُ  بخنتتتتتتتتدد همتتتتتتتتی 
 

 چتتتتتتتو بتتتتتتتر گتتتتتتتل نشتتتتتتتیند گشتتتتتتتاید زبتتتتتتتان 
 

 نتتتتدانم کتتتته عاشتتتتق گتتتتتل آمتتتتد گتتتتر ابتتتتتر     
 

 بتتتتتتتترز چتتتتتتتتو از ابتتتتتتتتر بیتتتتتتتتنم ختتتتتتتتروش ه     
 

 د همتتتتتتتتتتی بتتتتتتتتتتاد پیتتتتتتتتتتراهنش رّبتتتتتتتتتتدپ
 

 فشتتتتتتتتان شتتتتتتتتود آتتتتتتتتتش انتتتتتتتتدر تتتتتتتتتنش رپدُ 
 

 واهتتتتتوا بتتتتتر زمتتتتتین شتتتتتد گ تتتتت   بتتتتته عشتتتتتقِ 
 

 روافرمتتتتتتتتتتان خورشتتتتتتتتتتید  بتتتتتتتتتته نزدیتتتتتتتتتتک  
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 ؟کتتتته دانتتتتد کتتتته بلبتتتتل چتتتته گویتتتتد همتتتتی    
 

 ؟گتتتتتل انتتتتتدر چتتتتته مویتتتتتد همتتتتتی    رِبتتتتته زیتتتتت  
 

 وینگتتتتتتته کتتتتتتتن ستتتتتتتحرگاه تتتتتتتتا بشتتتتتتتن    
 

 ویپهل تتتتتتتتتتت ن گفتتتتتتتتتتتتنِخ ز بلبتتتتتتتتتتتل سپتتتتتتتتتتت 
 

 استتتتتتتتتفندیار همتتتتتتتتتی نالتتتتتتتتتد از متتتتتتتتترگ 
 

 نتتتتتتتتدارد بتتتتتتتته جتتتتتتتتز نالتتتتتتتته زو یادگتتتتتتتتار     
 

 رستتتتتتتتم شتتتتتتتب تیتتتتتتتره ابتتتتتتتر   چتتتتتتتو آوازِ
 

 بتتتتتتتتتترز ان ه غتتتتتتتتتترّ د دل و گتتتتتتتتتتوشِرّبتتتتتتتتتتدپ 
 

 (.8- 7: 1380فردوسی، )                                                                                                                

هاست که های کوتاهی در آغاز برخی از داستانسرائی فردوسی ساختن مقدمهیکی از فنون داستانگوید: جالل خالقی مطلق می

ها در نگاه اول ظاهرا از این مقدمهدهد. مضمون آنها را مطالب اندرز، فلسفه، وصف طبیعت، مدیحه و شرح حال تشکیل می

پنهانی با ها به طور کنایی و رمز و تمثیل ارتباطی بسیار کلی و گاه تر میان برخی از آنولی در بررسی دقیق ،اندداستان مستقل

در این د: گویمی« رستم و اسفندیار»وی س س در مورد مقدمۀ داستان (. 119: 1381)خالقی مطلق،  اصل داستان وجود دارد

پردازد. این خطبۀ شانزده بیتی به ظاهر جز چهار کند و س س به وصف بهار میداستان، شاعر سخن را با شرح حال خود آغاز می

شویم که سراسر قطعه، متناسب با جود داستان، از تر متوجه میی با اصل داستان ندارد، ولی با بررسی دقیقبیت آخر آن، ارتباط

مقدمۀ داستان یکی از گوید: حمیدیان در مورد این مقدمه می (.138کند )همان: اب و نگرانی حکایت میغم و اندوه و اضطر

های فردوسی است. محیطی سخت پرتحرک و پرجوش و خروش از پدیدارهای طبیعی اما فضایی غریب دارد زیباترین مقدّمه

-ای مخالف با ناموس جهان میحادثهتکوین خبر از  ها هست وچون غمی در سرشت این پدیدارها و تردیدی در زیر جلد آن

دری و آتش به جان افتادن ابر، باد و نم دارد که به ترتیب معنای آه و اشک در آن نهفته است و معنای جامهدهد: مرگ جوان. 

. بلبل نیز با زبان بل هم در این فضا زهرخندی است بر کار و بار جهانۀ بلنرگس نیز نگران اوضاع است. خند قابل مالحظه است.

جوید. این بلبل، با مویه در زیر بوتۀ گل، اسفندیار را در زیر خاک میکند. زمان وقوع رویدادها یعنی پهلوی شرح درد می

تندر خشم رستم نیز با یادآوری عنصر پهلوانی و تصاویر همگی داللت بر مهر بر اسفندیار و اندوه از مرگ پیشرس او دارند. 

دیده شد که چطور ابیاتی که  (.345: 1383)حمیدیان،  .های بر مرگ اسفندیارورۀ لطیف، پاسخی است به شکوهجایگزینی زنجم

ل داستان هستند. این مقدمه امال مرتبط با اصاینک ک رسیدندبه نظر می ارتباط با موضوع و ماجرای داستاندر ظاهر کامال بی

های کالسیک، عمدتا همین که مقدمه زیرا در مقدمهالسیک ایفا کرده است. کارکرد متعارف آن در ادبیات کش را فراتر از نقش

هایی نهفته سرنخدر مقدمۀ فردوسی، انتظار را برآورده بود اما کرد ارتباطی کوتاه و کلی با مضمون و جو شعر روایی پیدا می

دهد خواننده را ارجاع میمقدمه،  15ت در بیبرای مثال شود. است که وارد جزئیات زندگی و سرنوشت و وضعیت اسفندیار می

، به وقت در بند کاریبرای مثال، پدرش گشتاسب با ندانمآرامی است. رنج و دوندگی و بیاز  آکندهاسفندیار که  به گذشتۀ

دژ لهراسب را به کشتن داد و غمی در دل اسفندیار افکند و به سعایت گرزم، اسفندیار را در  کردن اسفندیار و در غیاب او،

 در آورد و اسفندیار در میانۀ راه، ارجاسپ از اسارت را دخترانش تااسفندیار را روانه کرد گنبدان به بند کرد و در جای دیگر، 

فرا تاخت و تخت  ،اشرویش را پشت سر گذاشت و وقتی که دیگر نوبت آرامش و رسیدن به خواستۀ دیرینههفت خان پیش

 در؛ رستمی که به ادعای خود او زمانه نیز یارای اندازدمی یعنی در بند کردن رستم مضاعف ، این بار پدرش او را به رنجیرسید
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و همچنین رنجی را که در در گذشته اسفندیار بار زندگی رنججزئیات ، فردوسی ،بنابراین، در یک بیتبند کردن وی را ندارد. 

 کند. پیشاپیش بیان می ،آینده باید تحمّل کند

سر ضای سرافو این تناسب دارد با است ای کلی مقدمۀ داستان، گویای به هم ریختگی نظم طبیعت از طرف دیگر، فض

فتگی این برآش ین مصداقاولزند. ؛ زیرا گشتاسپ با شرطی که برای اسفندیار گذاشته نظم همه چیز را بر هم میداستانآشفتگی 

 شود:نظم، در کالم خود اسفندیار خطاب به پدرش دیده می

 شتتتتاه  چتتتتین جنتتتتگ جتتتتوی و نبتتتترد   تتتتتو بتتتتا  

 

 ز کشتتتتتتتتتتور ختتتتتتتتتتدایان برانگیتتتتتتتتتتز گ تتتتتتتتتترد 

 

 چتتتتتته جتتتتتتویی نبتتتتتترد یکتتتتتتی متتتتتترد  پیتتتتتتر؟

 

 کتتتتتتته کتتتتتتتاووس خوانتتتتتتتدی وُرا شتتتتتتتیر گیتتتتتتتر 

 

 ز گتتتتتتتتتتاه  منتتتتتتتتتتوچهر تتتتتتتتتتتا ک یق بتتتتتتتتتتاد 

 

 د ل شتتتتتتتتتتهریاران بتتتتتتتتتتتدو بتتتتتتتتتتود شتتتتتتتتتتتاد   

 

 (.13: 1380فردوسی، )                                                                                                                                        

فند که ان معترای نبوده و همگپرستی او کوچکترین شبههشرط گشتاسپ برای پسر، در بند کردن رستم است که در وطن

 :تمتبلور اس به پدرش اراسفندی ۀپردهای بیگفتهاما وضعیت تراژیک در ومان ایران بوده است. پشت و پناه تاج و تخت و خان

 تتتتتترا نیستتتتتت دستتتتتتان و رستتتتتتم بتتتتته کتتتتتار    

 

 همتتتتتتتتتتی راه جتتتتتتتتتتویی بتتتتتتتتتته استتتتتتتتتتفندیار   

 

 تتتتتتترا بتتتتتتاد ایتتتتتتن تتتتتتتاج و تختتتتتتت  م هتتتتتتان 

 

 یتتتتتتی بتتتتتتس بُتتتتتتوپد در جِهتتتتتتان  متتتتتترا گوشتتتتتته  

 

 اموُ لتتتتتتتیک ن تتتتتتتترا متتتتتتتن یکتتتتتتتی بنتتتتتتتده    

 

 امبتتتتتتتتتته فرمتتتتتتتتتتان و رایتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتترافکنده 

 

 (14همان: )                                                                                                                                                     

 تۀند که خواسکول میگناهی رستم، قبپدرش و بی ناخوشایند نیتوضعیت تراژیک در این است که اسفندیار با وجود آگاهی از 

 یران است،رزمین اس نو آمدۀآگاهی و عمل کردن بر خالف آن از سوی کسی که پشت و پناه  همینناحق پدر را به جای آورد. 

ه قرار یار خواننددر اختتدا های آن از ابرویدادی که سرنخزند. زند و به آشفتگی دامن مینظم موجود را بیش از پیش به هم می

 داده شده است. 

دری گل و آتش به جان افتادنش از مرگ جامهد بر نکنداللت می اینها بود کهتفسیر سعید حمیدیان این  مقدمه، 11و 10ابیات 

به شکلی در ادامۀ متن، پیشرس اسفندیار اما اگر برای این دو بیت تفسیری قائل نشویم و آنرا صرفا حمل بر معنای اولیۀ آنها کنیم 

های ، برگ حاصل از توفیدن ابردر اینجا شدت باد  های طبیعت هستیم.شاهد درگیری پدیده ،در این دو بیت. کندپیدا می بسط

ابر و باد ذاتا با گل کاری و اما این درگیری ذاتی نیست ی باشد. تواند مصداق درگیرشکافد. این وضعیت میگل را از هم می

این وضعیت در آورد. قرینه و موازی همدیگر قرار گرفتن این دو، به ناچار وضعیت درگیری را پیش می هندارند اما سر را

این هر دو ابرپهلوان، موقعیتی مشابه دارند. هر دو پشت  درگیری این دو نیز ذاتی نیست.رستم و اسفندیار نیز نفهته است. درگیری 

داشت از همدیگر به آن پنهانهر دو در شجاعت و قدرت نظیر ندارند و هر دو بیو پناه س اه و سرزمین ایران بوده و هستند. 
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 و تیپ شخصیتی اسفندیار به جبر پدر و سرشت . اماشان ذاتی نیست. از این رو، این دو یک هدف دارند و تقابلمعترف هستند

او بسیار تالش . و به دربار گشتاسپ بیاورد کند که به سیستان روانه شود تا رستم را به بند کندبا اکراه قبول می ،شناسشوظیفه

 زند. اما رستم هر بار سرباز می کندو از این بابت هم اظهار ناراحتی می گشتاسپ ببردکند که رستم را بدون درگیری به نزد می

 د رنتتتتگتتتتتو ختتتتود بنتتتتد بتتتتر پتتتتای ن تتتته بتتتتی   

 

 نباشتتتتتتتتتتتد ز بنتتتتتتتتتتتد  شهنشتتتتتتتتتتتاه ننتتتتتتتتتتتگ  

 

 ام ازیتتتتتتتتن بستتتتتتتتتگی متتتتتتتتن جگرخستتتتتتتتته  
 

 امبتتتتتتتته پتتتتتتتتیشِ تتتتتتتتتو انتتتتتتتتدر کمربستتتتتتتتته     
 

 نمتتتتتانم کتتتتته تتتتتتا شتتتتتب بمتتتتتانی بتتتتته بنتتتتتد   
 

 وُ گتتتتتتر بتتتتتتر تتتتتتتو آیتتتتتتد ز چیتتتتتتزی گزنتتتتتتد      
 

 همتتتتتتتتته از متتتتتتتتتن ا نگتتتتتتتتتار ای پهلتتتتتتتتتوان 
 

 روانبتتتتتتتتتتدی نایتتتتتتتتتتد از شتتتتتتتتتتاه  روشتتتتتتتتتتن  
 

 ازان پتتتتتس کتتتتته متتتتتن تتتتتتاج بتتتتتر ستتتتتر ن هتتتتتم
 

 جِهتتتتتتتان را بتتتتتتته دستتتتتتتت  تتتتتتتتو انتتتتتتتدر ن هتتتتتتتم 
 

 (.30همان: )                                                                                                                                                      

ون از چبندی که  ای نهد؛رستم به رضایت خود بند بر پ کاری کند مالیمت گیرد که باتوان خود را به کار میاسفندیار تمام 

کاری  ویدگدیار مید. اسفنقصد گزند رساندن به او را نداربخشد که پادشاه شاه باشد مایۀ سرزنش نیست. حتی به او اطمینان می

 اما جواب رستم چنین است:نیاز شود. ای بیکند که از هر خواستهمی

 ز متتتتن هتتتتر چتتتته ختتتتواهی تتتتتو فرمتتتتان کتتتتنم   

 

 بتتتتتتته دیتتتتتتتدارِ تتتتتتتتو رامتتتتتتتشِ جتتتتتتتان کتتتتتتتنم  

 

 مگتتتتتتر بنتتتتتتد کتتتتتتز بنتتتتتتد عتتتتتتاری بُتتتتتتوپد    

 

 شکستتتتتتتتتی بُتتتتتتتتوپد زشتتتتتتتتت کتتتتتتتتاری بُتتتتتتتتوپد  

 

 نبینتتتتتتد متتتتتتترا زنتتتتتتتده بتتتتتتا بنتتتتتتتد کتتتتتتتس  

 

 کتتتتته روشتتتتتن روانتتتتتم بتتتتتر ایتتتتتن استتتتتت و بتتتتتس 

 

 (31همان: )                                                                                                                                                     

ها یناکه هر دو هد؛ چرادشان جبرا رخ میدرگیری آینده امابنابر آنچه گذشت، رستم و اسفندیار هر دو از درگیری ابا دارند 

ۀ بین ی ناخواسته درگیرکتوان گفت بنابراین میاصولی دارند و تا وقتی این اصول هست امکان احتزار از درگیری وجود ندارد. 

 دهدشان مینخود را ن بر پهلوادرگیریِ به ناچارِ دو ا در در متن داستان به صورت بسط یافته های طبیعت در مقدمۀ داستان،پدیده

 آورد. را پیش می این دو درگیری ،ندارند اما شرایطبا هم  ذاتی که تقابل

 ای گویای خلّاقیت فردوسی نهفته است:در این بیت مقدمه نیز نکته

 استتتتتتتتتفندیار همتتتتتتتتتی نالتتتتتتتتتد از متتتتتتتتترگ 

 

 نتتتتتتتتدارد بتتتتتتتته جتتتتتتتتز نالتتتتتتتته زو یادگتتتتتتتتار     
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اه ولی کاوی کوتنگوید: مصرع دوم، روایاین بیت، بیانگر ماجرای بسط یافتۀ زندگی سراسر رنج اسفندیار است. خالقی مطلق م

 تایون نیزکو مادرش رگذرد و از همین کند که زندگی کوتاه او سراسر در جنگ و ناکامی میمؤثّری از شخصیت اسفندیار می

 فردوسی در این است (. خالقیت139: 1383)خالقی مطلق، « بدو گفت کای رنجدیده پسر!»کند. یکجا او را رنجدیده خطاب می

ان در حال داستش از افتۀ پییهایی برای بسط آن در داستان گنجانده، بلکه به ماجراهای بسط که در مقدمۀ داستان، نه تنها سرنخ

 دهد. نیز ارجاع می جریان

ز اشد ابای تعارهتواند اسکند. پرپر شدن گل، میباد، گل را پرپر می، شدت وزش «د همی باد پیراهنشرّبدپ »همچنین در مصرع 

 شود:مرگ اسفندیار در جوانی و شکوفایی. و این واقعه در اواخر داستان چنین توصیف می

 ز تتتتتتتاجِ پتتتتتتدر بتتتتتتر ستتتتتترم بتتتتتتد رستتتتتتید   

 

 در گتتتتتتتتنج را جتتتتتتتتان متتتتتتتتن شتتتتتتتتد ک لیتتتتتتتتد  
 

 بگفتتتتتتت ایتتتتتتن و بتتتتتتر زد یکتتتتتتی تیتتتتتتز دم   

 

 کتتتتتته بتتتتتتر متتتتتتن ز گشتاستتتتتتپ آمتتتتتتد ستتتتتتتم     

 

 (75: 1380)فردوسی، هم آن گه برفت از تنش جانِ پاک   تنِ خسته افکنده بر تیره خاک 

 شود.  گر میلوهجدیار بنابراین، استعارۀ پرپر شدن گل در مقدمۀ داستان، در متن داستان، بسط یافته و به شکل مرگ اسفن

 نویسیمانن شیوۀ رچوهم« رستم و اسفندیار»در داستان  کیفیت به کارگیری مقدمه توان گفت کهبر اساس این مصادیق می

 کاتها یا ننختواند سرسنج با توجه کردن به جزئیات صحنۀ آغازین میمند است که خوانندۀ نکتهی صناعتهامدرن در داستان

به (. 75: 1392پاینده، )کرد  داههایش هموار خومایهمندی را بیابد که راه او را برای خوانش تحلیلی بقیۀ رمان و فهم درونداللت

سیک دبیات کالاین شیوه در ا. کنندهایی تنیده که در ادامۀ داستان بسط پیدا مینخاین داستان، سرمقدمه فردوسی در طور کلی، 

ز شگرد تر اافتهتکامل ی به شکلی« رستم و اسفندیار»با عنوان براعت استهالل صورت گرفته است اما فردوسی به شهادت داستان 

 ست. درنیستی امه آثار مقدمه در ادامۀ داستان او شبیه ب هایبرده است؛ یعنی شیوۀ بسط سرنخ ک براعت استهالل بهرهیکالس

 ایجاد ضرباهنگ درونی و بیرونی .3-3

ضرباهنگ اصطالحی است در موسیقی برای اشاره به سرعت یا ریتم نواخته شدن آکوردها. یکی از نخستین کسانی که 

تأکید های رمان جنبهد که در کتاب معروفش نویس انگلیسی فورستر بواهمیت تحلیل ضرباهنگ در رمان را متذکر شد، رمان

ی فورستر، تکرار عناصری معیّن )مثال ی خود را در موسیقی بیابد. به گفتهترین قرینهتواند نزدیککند که ادبیات داستانی میمی

توان ورستر میشود. در تکمیل نظریه پردازی فکند و باعث استحکام درونی آن میعبارتی خاص( در رمان ضرباهنگ ایجاد می

است: وقتی راوی رویدادها را با تفصیل « تلخیص»و « پردازیصحنه»گفت که ضرباهنگ حاصل تناوب بین دو تکنیک روایی 

دهد اما تشریح شود و هنگامی که رویدادها را به اختصار مورد اشاره قرار میدهد، ضرباهنگ رمان آهسته میفراوان شرح می

و « پردازیصحنه»های بنابر این تعریف، کارکرد هر دو این تکنیک(. 360، 1392د )پاینده، شوکند ضرباهنگ تند مینمی

 در شاهنامه بیان خواهد شد. « تلخیص»
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نمایان  زاولستان فندیار بهدر این بخش از داستان، یعنی به هنگام رفتن اس« پردازیصحنه»گیری فردوسی از تکنیک روایی بهره

 است. 

 انتتتتتتگ  ختتتتتتروسبتتتتتته شتتتتتتبگیر هپنگتتتتتتام ب
 

 ز درگتتتتتتتتتتتتاه برخاستتتتتتتتتتتتت آوایِ کتتتتتتتتتتتتوس  

 

 چتتتتو پیلتتتتی بتتتته استتتتپ انتتتتدر آورد پتتتتای      
 

 بیتتتتتتتتاورد چتتتتتتتتون بتتتتتتتتاد لشتتتتتتتتکر ز جتتتتتتتتای  

 

 همتتتتتی رانتتتتتد تتتتتتا پیشتتتتتش آمتتتتتد دو راه     
 

 فرومانتتتتتتتتد بتتتتتتتتر جتتتتتتتتای پیتتتتتتتتل و ستتتتتتتت اه    

 

 دزِ گنبتتتتتتتتتدان بتتتتتتتتتود راهتتتتتتتتتش یکتتتتتتتتتی 
 

 دگتتتتتتتتر ستتتتتتتتویِ زابتتتتتتتتل ک شتتتتتتتتید انتتتتتتتتدکی 

 

 (.16: 1380فردوسی، )                                                                                                                                       

واننده بیان خاو برای  ه است؛یات و تفاصیل شرح داددر اینجا فردوسی واقعۀ عزم اسفندیار برای رفتن به زاولستان را با ذکر جزئ

رکت را شروع ح ،خوان است و در این موقعیت، صدای طبلبامدادان و به هنگام خروس ،ارکند که زمان عزیمت اسفندیمی

-یمه حرکت در ا همچون باد بنهد و لشکر رکنیم که اسفندیار همچو پیل پای بر اسب میدر ادامه، مالحظه میکند. اعالم می

ر به محل ت اسفندیان بخش، مربوط است به عزیمایگیرد. و در ادامۀ همین موقعیت نیز همین رویکرد را در پیش میآورد. 

« جای زاد لشکر ببیاورد چون »گوید: زندگی رستم و طبیعتا حرکت با قدری طمأنینه همراه است و حتی وقتی فردوسی می

 شود. محتوای مصرع، بیانگر سرعت است اما در ریتم و ضرباهنگ کالم آهستگی احساس می

 است: وایت شدهر« تلخیص»گیری از تکنیک به ضرورت محتوا با بهره م و اسفندیار،موقعیت زیر یعنی درگیری رستاما 

 ن هادنتتتتتتد پیمتتتتتتان دو جنگتتتتتتی کتتتتتته کتتتتتتس  
  

 نباشتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتر آن جنتتتتتتتتتگ فریتتتتتتتتتاد رس    

 

 ن خسستتتتتتتتتتین بتتتتتتتتته نیتتتتتتتتتزه برآویختنتتتتتتتتتد

 

 همتتتتتتتتتی ختتتتتتتتتون ز جوشتتتتتتتتتن فروریختنتتتتتتتتتد  

 

 هتتتتا بتتتته هتتتتم برشکستتتتت   چُنتتتتین تتتتتا ستتتتنان  

 

 بتتتتتتتته شمشستتتتتتتتر بردنتتتتتتتتد ناچتتتتتتتتار دستتتتتتتتت  

 

 ردن بتتتتتتتتتر افراختنتتتتتتتتتد بتتتتتتتتته آورد گتتتتتتتتت 

 

 چتتتتتتتپ و راستتتتتتتت هتتتتتتتر دو همتتتتتتتی تاختنتتتتتتتد  

 

 ز نیتتتتتتتتترویِ استتتتتتتتتبان و زختتتتتتتتتمِ ستتتتتتتتتران

 

 هتتتتتتتتایِ گ تتتتتتتترانشکستتتتتتتتته شتتتتتتتتد آن تیتتتتتتتت  

 

 زمتتتتتتتتتتتتان یتتتتتتتتتتتتال را برافراختنتتتتتتتتتتتتد آن

 

 ز زیتتتتتتتتتتتتتتن برک شتتتتتتتتتتتتتتیدند گوپتتتتتتتتتتتتتتال را 

 

 همتتتتتتتتی ریختنتتتتتتتتد انتتتتتتتتدر آورد گتتتتتتتترز   

 

 چتتتتتتتو ستتتتتتتنگ اندرآیتتتتتتتد ز بتتتتتتتاالیِ بُتتتتتتترز     

 

 (.55همان: )                                                                                                                                                      
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د تحلیل خش را موراین ب در اینجا فردوسی واقعۀ جنگ دو پهلوان را با سرعت روایت کرده است. اگر بخواهیم با زبان سینمایی

رای روایت هر بنماها،  به نامهیا فیلم به هنگام دکوپاژ صحنه، یعنی تقطیع مواد داستانیکه فردوسی در اینجا قرار دهیم باید گفت 

یت و در یک ب، زۀ این دودهد. برای مثال روایت جنگ نیبیش از دو سه نما اختصاص نمیدار دو پهلوان، بخش از درگیری دامنه

یم در نز در شیرشان نیری با شمکل درگیو برند. س س هر دو دست به شمشیر مینیم مصراع و احتماال در چهار نما روایت شده 

 به نمایش زهای سنگینو درگیری با تی  و گر شانبه تاخت درآمدنس س مصرع و احتماال دو نما به نمایش گذاشته شده است. 

درونی  نا بر نیازبفردوسی . گذاشته شده استنما به نمایش  بی ن پنج تا هشتها در چهار بیت و احتماال چیزی درآمده و همۀ این

ای هق نشانهدیار طبزیرا جنگ رستم و اسفنچنین رویکردی در روایت در پیش گرفته است.  ،راویت و همچنین محدودیت زمانی

ا مو به مو ها رگیریهمۀ در انجامد و طبیعتا فردوسی مجال این را نداشته کهآشکار متن، از یک بامداد تا شامگاهان به طول می

ه و به بهره برد «تلخیص» یمهارت و هوشمندی از تکنیک روای زده و به این منظور آگاهانه و با نمایش دهد لذا دست به گزینش

 روایت سرعت بخشیده است. 

مورد  نتوایز مینی دیگر شود بلکه آنرا از منظربه این دو مورد خالصه نمی« رستم و اسفندیار»اما بحث ضرباهنگ در داستان 

ه و رانگا» رد به نامبحثی دا «های رمانجنبه»ه و منتقد مشهور انگلیسی، در کتاب معروفش ای ام فورستر، نویسندبررسی قرار داد. 

او . پرداخته مریت ز منظرثر مارسل پروست ااجستجوی زمان از دست رفته به بررسی رمان در  از آن، و در بخشی« آهنگ

ست به هم ه چیزی افته و بدساخت، که شکل و قوارۀ خارجی ندارد و خواهد داشت؛ با این هماثر، کتابی است آشگوید: می

تی خاص در فواصل با تکرار عبار پروست(. 217: 1391)فورستر،  چون واجد ریتم استپیوسته، زیرا از درون کوک خورده، 

 است. یجاد کردهااثرش  ی درونی درین شیوه ریتمهم کوک زده است و با ا های به ظاهر نامنسجم رمان را بهطوالنی از هم بخش

ز همدیگر اه کوتاه نی و گانیز فردوسی هر به چندی، عباراتی تکرار شده را در فواصل گاه طوال« رستم و اسفندیار»در داستان 

 بینیم:برای مثال در دو نقطه از داستان، این عبارت را میکند. بیان می

 ستتتتتتر انجمتتتتتتن پتتتتتتور دستتتتتتتان کجاستتتتتتت؟ 

 

 دارد زمانتتتتتته بتتتتتتدو پشتتتتتتت راستتتتتتتت    کتتتتتته  
                             

 (21: 1380)فردوسی، 

 کتتتتتتته انتتتتتتتدر زمانتتتتتتته چُنتتتتتتتونی نخاستتتتتتتت
 

 بتتتتتتتدو دارد ایتتتتتتتران همتتتتتتتی پشتتتتتتتت راستتتتتتتت  
 

 (.65)همان: 

 مصرع دوم هر دو بیت با یک پس و پیش ساده در کلمات آمده است.

 گوید:ار به رستم میای نه چندان طوالنی و هر دو بیا سیمرغ در دو جا و در فاصله

 چتتتتتتتتتتتترا رزم جُستتتتتتتتتتتتتی ز استتتتتتتتتتتتفندیار

 

 همتتتتتتتتی آتتتتتتتتتش افکنتتتتتتتتدی انتتتتتتتتدر کنتتتتتتتتار 

 

 (64)همان: 

 چتتتتتتتتتتتترا رزم جُستتتتتتتتتتتتتی ز استتتتتتتتتتتتفندیار
 

 تتتتتتتتن و نامتتتتتتتدار؟ گ تتتتتتتوی تنتتتتتتتد رویتتتتتتتین  

 (.65همان: )                                                                            
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 است تکرار شده است. کم و کدر هر دو بیت نیز مصرع اول بی 

اثر  فتهراز دست  جستجوی زمانفردوسی با اثری چون « رستم و اسفندیار» در انسجام درونی این تکنیک  موجد  اما تفاوت

ک به هم کو ا از درونهای نامنسجم اثرش رپروست با این شگرد، حنبهدر این است که  مارسل پروست نویسندۀ مشهور فرانسوی

واه خا فردوسی نی است امنظران ایرانی و خارجی یکی از نمادهای انسجام درونی و بیرووسی به شهادت صاحبفرداثر زند اما می

 نا خواه با این شیوه انسجام درونی اثرش را استحکام بیشتری بخشیده است. 

متأثّر  و ع مقتضیبه موق مهتوان گفت که این داستان آمد می« رستم و اسفندیار»توجه به آنچه در باب ضرباهنگ در داستان  اب

 ست. ارخوردار باز ضرباهنگ درونی در جهت استحکام بخشی به متن ضرباهنگ بیرونی دارد و هم  از نیاز درونی روایت،

 جادویی روایت برخورداری از لحن .3-4

جادویی  رئالیسم .دارد جودهای رئالیسم جادویی ورگه« رستم و اسفندیار»در اینجا قصد بر این نیست که گفته شود در داستان 

-که نشانه رمندانهاوبانه و گرایبا لحنی واقع به صورتی غیر قابل تفکیک جادو و واقعیت متضاد مکتبی ادبی است که در آن عناصر

تان به ر این داسدگفته شود فرودسی هدف این است که در اینجا ای از تردید و تشکیک نویسنده در آن نیست روایت شود. 

ست. یت کرده ای است رعاهای رئالیسم جادویرا که اصل اساسی داستان رمندانهوبالحن ت عناصر جادویی در داستان هنگام روای

 ه خوانندهرا ب حوادث ق شود آنفلحن باورمندانه به این معناست که نویسنده حوادث جادویی را طوری روایت کند که مو

دادهای غیر کوشد رخیدر سبک رئالیسم جادویی، نویسنده م»گویند. یاین را عرضۀ مطالب مبتنی بر حقیقت نیز مبباوراند. 

این  ن نیست کهآر صدد عادی و عجیب را با بیانی مبتنی بر حقیقت توصیف کند و از لحن تردید و تشکیک ب رهیزد. او هرگز د

، لحن و ثارآ در این گونه ب ردازد. هاالعاده را بحث و بررسی کند و به توجیه آنگونه وقایع را توضیح دهد، علت حوادث خارق

اثری  قیقت است،بتنی بر حای است که گویی همه چیز مانگیز به گونههای شگفتشیوه گفتار نویسنده هنگام رویارویی با پدیده

 (. 109: 1390از تردید وجود ندارد و همه چیز در جای درست و واقعی خود قرار گرفته است )کسیخان، 

ن پس از و در داستاداد جاداسفندیار نیز آشکارا بر رخشوند. سیمرغ نمایان میین داستان، به هنگام ورود عناصر جادویی در ا

 گذارد:های رستم صحّه میبهبود زخم

 چُنتتتتین گفتتتتت پتتتتس بتتتتا پپشتتتتوتن کتتتته شتتتتیر    

 

 نباشتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتر متتتتتتتتترد جتتتتتتتتتادو د لیتتتتتتتتتر    

 

 شتتتتتتنیدم کتتتتتته دستتتتتتتان جتتتتتتادو پرستتتتتتت    

 

 هپنگتتتتتتام یتتتتتتازد بتتتتتته خورشتتتتتتید دستتتتتتت   بتتتتتته 

 

 رد از جتتتتتتتادوان بُگتتتتتتتذرد چتتتتتتتو خشتتتتتتتم آ 

 

 برابتتتتتتتر نکتتتتتتتردم پتتتتتتتس ایتتتتتتتن بتتتتتتتا ختتتتتتترد   
 

 (.67: 1380)فردوسی، 
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ا بهتر رستم مواجهۀ ب گری برایهای رستم و چارهبرای درمان زخمخواست زال، درفردوسی درهنگام ورود سیمرغ به داستان به 

ویی لحنی ن فضای جاداو در روایت ایدهد. راه می عناصر جادویی را به داستان ساز این دو،در درگیری سرنوشت اسفندیار

 باورمندانه را در پیش گرفته است. 

 گتتتتته چتتتتتو متتتتترغ از هتتتتتوا بنگریتتتتتد   همتتتتتان

 

 دُرخشتتتتتتتتتتتیدنِ آتتتتتتتتتتتتش تیتتتتتتتتتتتز دیتتتتتتتتتتتد،  

 

 نشستتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتترش زال بتتتتتتتتتتتا داغ و درد 

 

 ز پتتتتتترواز متتتتتترغ انتتتتتتدر آمتتتتتتد بتتتتتته گ تتتتتترد      
 

 بشتتتتتتتد تیتتتتتتتز بتتتتتتتا عتتتتتتتود زال از فتتتتتتتراز    

 

 سُتتتتتتتتتتتودش فتتتتتتتتتتراوان و بتتتتتتتتتتردش ن متتتتتتتتتتاز 

 

 (.63: 1380وسی، )فرد

-های رخخشبن دیگر این بخش را همچودر اینجا فردوسی در روایت ورود سیمرغ به داستان به عنوان عنصر جادویی داستان، 

ر دارد و ق جان باورا از عم او خود این فضاو نه با کیفیتی دیگر. روایت کرده است.  با لحنی عادی طبیعی داستان داده در فضای

 ست که قادر است آنرا به خواننده بباوراند. به همین دلیل ا

یتی دهد؛ کیف د نشاننباید تعجبی از خو یشخصیت به هنگام مواجهۀ با عنصر جادوی های جادویی،از طرف دیگر، در داستان

ند. کیو را کرنش ماگشاید و ستایش میبه درنگ با دیدار سیمرغ زبان دیده شد که زال بیزال و رستم نمود دارد.  درکه 

 مواجهۀ رستم نیز به هنگام خطاب قرار گرفته شدنِ سیمرغ چنین است:

 بتتتتتتتدو گفتتتتتتتت متتتتتتترغ: ای گ تتتتتتتوِ پیلتتتتتتتتن 

 

 تتتتتتتتتتتتویی نتتتتتتتتتتتامبُردار هتتتتتتتتتتتر انجمتتتتتتتتتتتن   

 

 چتتتتتتتتتتترا رزم جُستتتتتتتتتتتتی ز استتتتتتتتتتتفندیار؟ 

 

 تتتتتتتتتن و نامتتتتتتتتدار؟گ تتتتتتتتوی تنتتتتتتتتد رویتتتتتتتتین 

 

 بتتتتتتتدو گفتتتتتتتت رستتتتتتتتم: گتتتتتتتر آوازِ بنتتتتتتتد

 

 نبتتتتتتتتتتودی دل متتتتتتتتتتن نگشتتتتتتتتتتتی ن ژ نتتتتتتتتتتد    

 

 ز ننتتتتتگ تتتتتتر آیتتتتتد متتتتترا ک شتتتتتتن آستتتتتان  

 

 وُ گتتتتتتر بتتتتتتاز متتتتتتانم بتتتتتته جتتتتتتایی ز جنتتتتتتگ     

 

 (.65)همان: 

اق به دنبال . این اتفه استمواجهۀ رستم با سیمرغ نیز مواجهۀ او با یک موجود کامال طبیعی و دایر در کار و بار جهان روزمر

ه شخصیت بدویی، جاآگاهی ذاتی فردوسی از مقولۀ تکنیک راویت جادویی و ضرورت وجود لحن باورمندانه در روایت عناصر 

 و این قضیه در روایت داستان اثرگذار بوده است.   داستانیش تسرّی یافته است

 گیری از دو قهرمانبهره .3-5

 ه و واالیبرجست ها با صفاتگیرد. قهرمانقهرمان، شخصیت اصلی هر اثر داستانی است که مرکز توجه خواننده قرار می

ابی، به ناچار باید هر داستان جذ .(455: 1381)میرصادقی،  شوندمی گیز جسمی مشخصهای تحسین براناخالقی و با خصوصیت

 صیت اصلیشخ های قهرمانیقهرمان داشته باشد و این جذابیت زادۀ کشمکش بین قهرمان و قطب منفی ماجراست و هرچه رگه

 اید. افزان میابیت داستین مواجهه، بر جذکشمکش حاصل از اتر باشد، قطب منفی آن، قوی و از طرف دیگر،داستان بیشتر باشد 
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ادی از یروی زیزیرا ترسیم شخصیت یک قهرمان نهر داستان حتی شاهکارهای ادبیات داستانی متکی به یک قهرمان است. 

یی، ر روامان یا شعستان و رد. به عبارت دیگر، قهرمان هر داگذارن جایی برای قهرمانی دیگر نمیگیرد و دیگر چندانویسنده می

و  ندارند ک اثر جاین در یپادشاه آن متن است و همان طور که گفته شده دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، به طور طبیعی دو قهرما

گل است و  ان والژانو تنها ژویکتور هوگ «بینوایان»قهرمان ز متکی به قهرمانی واحد هستند. اهکارهای ادبیات داستانی جهانی نیش

د؛ دو قهرمان وجود دار« اررستم و اسفندی»اما در داستان  .محمود دولت آبادی «کلیدرِ»معنای واقعی در  تنها قهرمان به محمد

ین ای دارند و برانگیز روحی و جسمهر دو صفات تحسینها تمام شرایط قهرمانی را دارند. هر دو اینیعنی رستم و اسفندیار. 

به  زبانینکه ارند از خود این دو نیز هر گاه فرصتی دست دهد ابا نداقضیه نه تنها موجد حس ستایش در خواننده است بلکه 

 ور دیگری و چه در غیاب او. ضند؛ چه در حیستایش همدیگر بگشا

 گوید:اسفندیار به پدرش در مورد رستم می

 چتتتتتته جتتتتتتویی نبتتتتتترد  یکتتتتتتی متتتتتترد پیتتتتتتر؟

 

 کتتتتتتتته کتتتتتتتتاووس خوانتتتتتتتتدی وُرا شتتتتتتتتیرگیر    

 

 ز گتتتتتتتتتتاه  منتتتتتتتتتتوچهر تتتتتتتتتتتا ک یق بتتتتتتتتتتاد 

 

 ران بتتتتتتتتتتتدو بتتتتتتتتتتود شتتتتتتتتتتتاد دلِ شتتتتتتتتتتهریا  

 

 همتتتتتتتتی خوانتتتتتتتتدنش خداونتتتتتتتتد  رپختتتتتتتتش

 

 بختتتتتتتتتشجِهتتتتتتتتتانگیر و شتتتتتتتتتیرا وژن و تتتتتتتتتتاج 

 

 (.13: 1380)فردوسی، 

 گوید:پرده در اولین دیدارش با رستم به او میهمچنین اسفندیار بی

 سپتتتتتتتتتتزاوار باشتتتتتتتتتتد سُتتتتتتتتتتتودن تتتتتتتتتتترا  

 

 یتتتتتتتتالنِ جِهتتتتتتتتان ختتتتتتتتاک بتتتتتتتتودن تتتتتتتتترا     

 

 کتتتتته چتتتتتون تتتتتتو پستتتتتر باشتتتتتدشخ ن تتتتتک آن

 

 کتتتتتتته بتتتتتتتر باشتتتتتتتدش یکتتتتتتتی شتتتتتتتاخ بینتتتتتتتد 
 

 کتتتته باشتتتتد وُرا چتتتتون تتتتتو پشتتتتت  خ ن تتتتک آن
 

 بُتتتتتتتتتتوپد ایم تتتتتتتتتتن از روزگتتتتتتتتتتار درشتتتتتتتتتتت  

 

 (.29)همان: 

 :ین مدعاستیید اقهرمانی اسفندیار نیز بر کسی پوشیده نیست. گفتار سیمرغ در مورد اسفندیار گویاترین شاهد بر تا

 چُنتتتتتتتتین داد پاستتتتتتتتخ کتتتتتتتته زِاستتتتتتتتفندیار  

 

 اگتتتتتر ستتتتتر بتتتتته ختتتتتاک آوری نیستتتتتت عتتتتتار      

 

 کتتتتتتته انتتتتتتتدر زمانتتتتتتته چُنتتتتتتتویی نخاستتتتتتتت

 

 بتتتتتتتدو دارد ایتتتتتتتران همتتتتتتتی پشتتتتتتتت راستتتتتتتت  

 

 ب رهیتتتتتتتتتتتزی از وی نباشتتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتگ فت

 

 متتتتتتترا از ختتتتتتتود انتتتتتتتدازه بایتتتتتتتد گرفتتتتتتتت؛     

 

 کتتتتته آن جفتتتتتت  متتتتتن متتتتترغِ بتتتتتا دستتتتتتگاه   

 

 بتتتتتتته دپستتتتتتتتان و شمشتتتتتتتیر کتتتتتتتردش تبتتتتتتتاه     
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 (.65)همان: 

 

ی ند؛ اسفندیاراز اسفندیار پرهیز ککند گوشزد می رستم که خود ابر پهلوانی است های سیمرغ روشن است که او بهدر گفته

ه خاطر ب وو پرهیز از ا برده. یگانه که پشت و پناه ایران است و هم او بوده که جفت وی را با زور بازو و هوش واال از بین

 ننگ نیست. زیرا جایگاه و توان همه جانبۀ اسفندیار بر همگان روشن است.  ۀخصوصیات وی مای

 هرمان پیشضور دو قفردوسی قسمت عمدۀ داستانش را با حبر دو قهرمان متکی است.  «رستم و اسفندیار»ستان دا بنابراین

 استان حذفدز صحنۀ اهای پایانی داستان است که فردوسی به ناچار وجود فیزیکی یکی از این دو را برد و تنها در بخشمی

میز آی شرارتن دو وجودچون اگر یکی از ای شان ایجاد شود.ر حقانیتشود که توازنی دقهرمان بودن این دو باعث می. کندمی

غالبا یا  قوع فاجعهپیش از و»گوید: جالل خالقی مطلق در مورد توازن حقانیت در این داستان می معنا بود.داشت، چنین توازنی بی

واننده ، چون که خافزایدیو هیجان داستان مها وجود دارد و، در واقع، همین توازن است که بر شور کمابیش توازنی در حقانیت

خویش.  ردد با نفسگد او مینان درگیری خوگیری کند، و از اینرو درگیری پهلوابه آسانی به سود یکی از طرفین جبههتواند نمی

ه سود بفۀ حقانیت کخورد و با وقوع فاجعه، این توازن بهم میقوع فاجعه است. از وولی این توازن، همان طور که گفته شد، پیش 

ز دو یگر، یکی ادبه سخن . گردد و غالبا او هم شخص اول داستان نیز هستتر میکه فاجعه بر او فرود آمده است سنگینپهلوانی 

ق، خالقی مطل« )روشدفخرد و دیگری سهم خود را در ازای زندگی خود میپهلوان سهم حقانیت دیگری را به بهای جان خود می

ت پسندیدۀ دو از صفا حقانیت این دو حاصل سطح یکسان وجودی این دو است. اینتوجه به گفتۀ خالقی مطلق،  با(. 159: 1383

؛ اردوجود د به وجود آمدهو برای هر یک از این دو نیز حقانیتی در کشمکش یکسان جسمانی و روحی برخوردار هستند 

و رستم  جرایی کنداهایش را آرمانآورد تا با شیوۀ خود با محقق کردن شرط گشتاسپ قصد دارد قدرت را به دست اسفندیار 

هرمان به معنای ها قو اینهر د ،. بنابراینتا سابقۀ آزادگی دیرینۀ خود را از دست ندهد دست به بند اسفندیار ندهدنیز حق دارد که 

قانیت و که کفۀ حنرای ایب است که هر دو برخوردار از حقانیت و گویی همین قضیه داستان را به طرفی پیش برده واقعی هستند و

ن قهرمان کند و ای گ خود ترکمر صحنۀ داستان را باباید  به ناچار یکی ،غلبه پیدا کندای ذرهیکی از این دو  یدر نتیجه قهرمان

 اسفندیار است. 

 گرایانه پروری واقع. قهرمان3-6

رستم و  یعنی رمانقهابر فردوسی این دو ضروری است. ای دیگر در باب رویکرد فردوسی نسبت به مقولۀ قهرمان ذکر نکته

؛ چون ته رستم اسضعف جسمانی متوجدر این میان، عاری از ضعف؛ چه جسمانی و چه روحی تصویر نکرده است. را  اسفندیار

رارش کر فه و به فو همین است که رستم را دچار شگفتی کردتن است و هیچ سالحی بر بدنش کارگر نیست اسفندیار روئین»

ه روبرو کرد با خطر مرگهاست که اکنون زندگیش را پذیر است و همین زخمزخم ،واداشته است. اما رستم، مانند هر انسانی

مان اسفندیارِ قهرجّه متواز طرف دیگر، ضعف روحی (. 192: 1369)رحیمی، « کند. آمدن سیمرغ این نابرابری را جبران میاست

تم که در رس طالب قدرت است؛ چیزی ین است کهضعفش اتنها نقطه ،سمانی و معنویججامع صفات نیک  اسفندیار،است. 

 برای دقولی پدربد مادر از دهد که نزوگو با مادرش کتایون، نشان میاسفندیار را در حال گفتداستان، فردوسی در اوایل نیست. 

ت به چنگش دردسر قدرگذارد پدر بمیرد آنگاه بیکه ب کندش مینصیحت اما مادرد. کنواگذاری تاج و تخت به او شکایت می

 کند:مست می . او در این موقعیتآیدمی

 دو روز و دو شتتتتتتتب بتتتتتتتادۀ ختتتتتتتام خ تتتتتتتورد 

 

 رویتتتتتتتتتتتان در آرام کتتتتتتتتتتتردبتتتتتتتتتتترِ متتتتتتتتتتتاه 
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 (.9: 1380)فردوسی، 

 درت تأویلتی قه مسبتوان گوید که شاهزاده مست است و این مستی را میفردوسی می»مستی اسفندیار بسیار داللتمند است. 

 تاج و تخت وقدرت  مست بنابراین او(. 143: 1369)رحیمی، « انجامددر دم مرگ به هشیاری نمیآن چنان مستی که جز کرد. 

ت و رانندۀ معنویشود رستم یعنی گستحاضر میو برای آن ، گستری داردیابی به آن، نیتی خیر یعنی دینکه البته برای دست است

ر بند دار نیامده بوسی او به درببرای دستبه بهانۀ اینکه را محض خاطر گشتاسپ،  در شاهنامه آزادگی ستۀبرج یکی از نمادهای

ین شیوه از ادر ببرد. بسته نزد پشود تا رستم آزاده را دستنیت نهانی پدر، روانۀ سیستان میکند. و اسفندیار با وجود آگاهی از 

 پروری در سینمای مدرن رواج یافت قهرمان

در  که امروزه هتپروری در پیش گرفدی در قهرمانرویکرسال پیش،  700شود فردوسی چیزی حدود  هغرض این بود که گفت

 قابل مالحظه است.  هنرمندان مدرنکار 

 جهانی مدرن گیری از دیالوگ با استانداردهای بهره. 3-7

نامه به کار فیلمو  مهمایشناید است و در شعر، داستان، نو گو به معنای مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادلۀ افکار و عقاگفت

 اثر ادبی ی درواحد تر، آزادانه در ذهن شخصیتها یا به طور گستردهرود. به عبارت دیگر، صحبتی که در میان شخصیتمی

ط نویسنده اگر های مناسب توسگو در موقعیتوخلق گفت(. 356: 1394)میرصادقی،  شودگو نامیده میوگیرد، گفتصورت می

 رضوی نیا، )جعفری و کندروی داستان کمک میزی به پیشانگیهمواره با مقداری ذوق و خلّاقیّت باشد به طرز بسیار شگفت

1391 :10) . 

« ست.استوار اهای شاهنامه بر اصل گفتگو و چینش هنری آن کارآمدترین محمل و رساترین کارکرد در بیان داستان»

وۀ تداعی قگمان افزودۀ ، بیشودهایی که میان قهرمانان شاهنامه رد و بدل میاغلب گفتگوها و سخن»( 168: 1398، نیا )طباطبائی

رمندانۀ فردوسی به عبارتی، گفت و گوهای شاهنامه، حاصل دخل و تصرّف هن( 460: 1370)شفیعی کدکنی، « و خیال اوست.

و ضمن  دپیدا کن ست هنریبا حادثه جفت و به برده است تا گفت و گو است. یعنی او برای بیان گفت و گوها، از قوۀ خیالش بهر

  پیدا کند.ی مثل شخصیت پردازی و فضاسازی پیش برد داستان بتواند کارکردهای دیگر

ها نآ رکرد عمدۀدو کادهد که ای به دست میشناسانههای سبکگوهای شاهکارهای داستانی، ارزشوتجزیه و تحلیل گفت

 عبارتند از: 

 . بردپیش می مایهونآید بلکه عمل داستانی را در جهت درو گو تنها به عنوان آرایش و زینت داستان به کار نمی.گفت1

وحی و خلقی های رژگیدهد تا فعل و انفعال افکار و ویها را ارائه میهای رد و بدل شده میان شخصیتگو صحبتو. گفت2

 افراد را نشان بدهد. 

د. وجود دار حظه شدهنویسی مالهر یک از این کارکردهای دیالوگ که در شاهکارهای داستان «و اسفندیار رستم»در داستان 

 هایی از آن بیان خواهد شد. نمونه
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های اصلی مایهرونمایه است؛ زیرا یکی از دبرد عمل داستانی در جهت درونق پیشوگوهای زیر از این داستان، مصداتگف

ین نوع اهای نشانهعقیدتی و جسمانی.  رب و کشمکش در سطوح مختلف است. از جمله کشمکشرستم و اسفندیار، تضا

 کشمکش در داستان مشهود است:

خت تری تاج و واگذا کند که هنوز قولش را مبنی بردر اوایل داستان وقتی اسفندیار نزد مادرش کتایون از پدرش گله می

دهد او یمد که نشان گویآید لذا چیزهایی میکه به طبع اسفندیار خوش نمید زنهایی میه، مادر دلسوزانه حرفعملی نکرد

  حتی با دلسوزانش نیز سر کشمکش دارد:

 چُنتتتتتتتین گفتتتتتتتت بتتتتتتتا متتتتتتتادر استتتتتتتفندیار 
 

 کتتتتتتته نیکتتتتتتتو زد ایتتتتتتتن داستتتتتتتتان شتتتتتتتهریار،    
 

 کتتتتتته پتتتتتتیشِ زنتتتتتتان راز هرگتتتتتتز مگتتتتتتوی   

 

 چتتتتتته گتتتتتتویی سپتتتتتتخن بازیتتتتتتابی بتتتتتته کتتتتتتوی   
 

 (.8: 1380)فردوسی، 

پسر  ر در گفتۀاسفندیا تفاوت عقیدۀ او باکند گشتاسپ شرط واگذاری تاج و تخت را در بند کردن رستم اعالم مییا زمانی که 

 نمایان است:

 چُنتتتتتتتتتتتین پاستتتتتتتتتتتخ آوردش استتتتتتتتتتتفندیار

 

 کتتتتتتتتتته ای پرهنتتتتتتتتتتر نتتتتتتتتتتاموپر شتتتتتتتتتتهریار    

 

 همتتتتتتتتتی دور متتتتتتتتتانی ز رستتتتتتتتتم ک هُتتتتتتتتتن

 

 بتتتتتتتر انتتتتتتتدازه بایتتتتتتتد کتتتتتتته رانتتتتتتتی سپتتتتتتتخ ن  

 

 تتتتتو بتتتتا شتتتتاه  چتتتتین جنتتتتگ جتتتتوی و نبتتتترد    

 

 ز کشتتتتتتتتتتور ختتتتتتتتتتدایان برانگیتتتتتتتتتتز گ تتتتتتتتتترد 

 

 (.13)همان: 

بردارش رمانفاطر نگاه خمه، به کند. هرچند در ادابند کردن رستم اعالم میدر آشکارا اختالفش را با پدر بر سردر اینجا اسفندیار 

 یاورد.به دربار ب بستهرود تا رستم را دستچون و چرا از او، به سیستان میمقولۀ پادشاهی و لزوم اطاعت بینسبت به 

ه رستم بسفندیار تی این دو آشکار است. اکشمکش عقیدهای داستان، وگوهای رستم با اسفندیار نیز در بزنگاهدر گفت

 گوید:می

 د رنتتتتگتتتتتو ختتتتود بنتتتتد بتتتتر پتتتتای ن تتتته بتتتتی   

 

 نباشتتتتتتتتتتتد ز بنتتتتتتتتتتتد  شهنشتتتتتتتتتتتاه ننتتتتتتتتتتتگ  

 

 و پاسخ رستم چنین است:

 ز متتتتن هتتتتر چتتتته ختتتتواهی تتتتتو فرمتتتتان کتتتتنم   

 

 و رامتتتتتتتشِ جتتتتتتتان کتتتتتتتنمبتتتتتتته دیتتتتتتتدارِ تتتتتتتت 

 

 مگتتتتتتر بنتتتتتتد کتتتتتتز بنتتتتتتد عتتتتتتاری بُتتتتتتوپد    

 

 شکستتتتتتتتتی بُتتتتتتتتوپد زشتتتتتتتتت کتتتتتتتتاری بُتتتتتتتتوپد  

 

 نبینتتتتتتد متتتتتتترا زنتتتتتتتده بتتتتتتا بنتتتتتتتد کتتتتتتتس   
 

 کتتتتته روشتتتتتن روانتتتتتم بتتتتتر ایتتتتتن استتتتتت و بتتتتتس 
 

 (.31)همان: 
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 یوحی و خلقرهای یژگیفعل و انفعال افکار و ووگوها بیانگر این بود که گفت داستانی وگوهای استانداردکارکرد دوم گفت

  این ویژگی قابل مالحظه است:، «رستم و اسفندیار»در موارد بسیاری از داستان هاست. شخصیت

 بتتتتتتته کتتتتتتتاری مکتتتتتتتن نیتتتتتتتز فرمتتتتتتتانِ زن  

 

 کتتتتتتتته هرگتتتتتتتتز نبیبتتتتتتتتی زنتتتتتتتتی رایتتتتتتتتتزن     

 

 (.9)همان: 

 نمایان است.  به خصوص به هنگام دلخوری، اینجا رویکرد اسفندیار در مورد زنان

 گوید:یا وقتی کتایون می

 دارد بتتتتتته ستتتتتتر بتتتتتتر پتتتتتتدر  یکتتتتتتی تتتتتتتاج

 

 وبتتتتتتتترتتتتتتتتتو داری دگتتتتتتتتر لشتتتتتتتتگر و بتتتتتتتتوم  

 

 چتتتتتو او بُگتتتتتذرپد تتتتتتاج و تختتتتتتش تراستتتتتت   

 

 بزرگتتتتتتتتتیّ و ا ورپنتتتتتتتتتد و بختتتتتتتتتتش تراستتتتتتتتتت 

 

 )همان(.

 مادر اسفندیار آشکار است.  بردباری و دنیادیدگیخلصت  وگواین گفتدر 

 است: اه مشهودشبرابر فرمان حتی ناحق  پذیری وی دریعنی تسلیموگو نیز ویژگی عمدۀ شخصیت اسفندیار در این گفت

 تتتتتتترا بتتتتتتاد ایتتتتتتن تتتتتتتاج و تختتتتتتت م هتتتتتتان 

 

 ای بتتتتتتس بُتتتتتتوپد زیتتتتتتن جِهتتتتتتان متتتتتترا گوشتتتتتته 

 

 اموُلتتتتتتتیک ن تتتتتتتترا متتتتتتتن یکتتتتتتتی بنتتتتتتتده    

 

 امبتتتتتتتتتته فرمتتتتتتتتتتان و رایتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتترافگنده 

 

 (14)همان: 

 گوید: یا وقتی رستم می

 نبینتتتتتتد متتتتتتترا زنتتتتتتتده بتتتتتتا بنتتتتتتتد کتتتتتتتس  

 

 کتتتتته روشتتتتتن روانتتتتتم بتتتتتر ایتتتتتن استتتتتت و بتتتتتس 

 

ی در بر آزادگ ول مبتنیدهد که وقتی فرمان کسی چون شاه گشتاسب را نیز با اصناپذیری رستم را نشان میخصلت تسلیم این،

 دارد.  ایستد و با وجود آگاهی از عواقب امر دست از اصولش برنمیتزاحم ببیند در مقابلش می

رهای وشتن شاهکانویسان توانا در نداستان ،های بعدیوگو به شکلی استفاده کرده است که در سدهبنابراین فردوسی از گفت

 اند.وگو بهره بردههای گفتداستانی از این تکنیک

 نتیجه

هایی که فردوسی برای انتقال بهتر محتوا به کار یعنی تکنیک و شیوهمحور است. داستانی تکنیک، «رستم و اسفندیار»داستان 

تشدید حس تعلیق در خواننده با لو داد پایان داستان  گیری فردوسی از شگردها، بهرهیکی از این شیوهگرفته کم از محتوا ندارد. 

و در عین حال اند تا هیجان را در خواننده مضاعف کنند های اخیر به کار بردهاین شیوه را فیلمسازان در سدهدر همان ابتداست. 
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دیگر شگرد ی عمیق و شاید حتی بتوان گفت فلسفی ببخشند. هیجان را در داستان از حد هیجان ساده فراتر ببرند و به آن بعد

چون نویسندگان فردوسی هم« رستم و اسفندیار»در است. گیری از براعت استهالل در این داستان، بهرهداستانی به کار رفته 

ن در قرن نوزده به بعد در هایی در مقدمه تنیده که بعدا در متن داستان آنرا بسط داده است. این شیوه را نویسندگاسرنخمدرن، 

فردوسی در گیری از ضرباهنگ درونی و بیرونی است. بهرهشگرد بعدی در داستان، اند. ادبیات داستانی استاندارد به کار برده

بدین مختلف داستان را از درون به هم کوک زده است.  هایبخشی بیشتر به متن خود، با تکرار عناصری، بخشجهت انسجام

گیری باهنگی درونی در متن ایجاد کرده و از طرف دیگر، با توجه به نیاز متن، در مواقع مختلف ضرباهنگ را با بهرهگونه او ضر

دیگر اینکه بیرونی در متن به وجود آورده است. پردازی سریع یا کند ساخته است و ضرباهنگی از تکنیک تلخیص و صحنه

-حنی که گویی حادثهاز لحنی جادویی بهره برده است؛ یعنی لی و اساطیری، سویۀ جادویبا  هایفردوسی، به هنگام روایت بخش

ای تردید و تشکیک در واقعیت در لحن روایت او نیست. و این نزدیک است به کند و ذرهزمره را روایت میای معمولی و رو

نین فردوسی برخالف جریان رایج همچهای رئالیسم جادویی در ادبیات داستانی مدرن. شیوۀ روایت حوادث جادویی در داستان

دارد، دو قهرمان  نسبت کم داستان رستم و اسفندیار که حجمی بهدر ادبیات داستانی از دو قهرمان در داستانش بهره برده است. 

همچنین فردوسی در طلبد. ای همچون فردوسی میای بسیار نوآورانه است که برآمدن از پس کار آن یگانهدارد و این شیوه

-ون انسان است و خواننده قرار است با او همذاترد. قهرمان او عاری از ضعف نیست چگرایانه داپروری، رویکردی واقعمانقهر

پروری زمینۀ امکان برقراری ارتباط بین قهرمان و خواننده و در نتیجه گرایانه به قهرمانپنداری کند و فردوسی با نگاه واقع

 کند. فراهم میاثرگذاری قهرمان در خواننده را 

ضمن ها وگوفتگوگو نیز در این داستان، همچون شاهکارهای داستانی است. چراکه در آن شیوۀ به کارگیری عنصر گفت

ها صیتق و خوهای شخوگوها منعکس کنندۀ خلهمچنین گفتبرد. مایه پیش میدر جهت درونرا پیشبرد داستان، عمل داستانی 

 هاست. و افکار آن

 

 خذمنابع و مأ

 ، چ ششم، تهران: مؤسسۀ انتشارات نگاه. های رمانجنبه( 1391ادگار مورگان، مورستر، )

، 44مارۀ ش یات،کتاب ماه ادب ،«نویسان معاصر ایرانکوتاهمدرنیسم و پسا مدرنیسم در آثار داستان( »1389اولیایی نیا، هلن، )

 . 95 -84، صص 158پیاپی 

 رید. ، چ اول، تهران: مروارمان ایرانی در پرتو نظریه و نقد ادبیگشودن رمان؛ ( 1392پاینده، حسین، )

ن: چ ششم، تهرا ، ترجمۀ پرویز دوایی،سینما به روایت هیچکاک( 1390تروفو، فرانسوا، با همکاری هلی جی. اسکات، )

 سروش. 

ی صلنامۀ علمی پژوهش، فسخن بهارستان، «بازیابی عناصر داستانی در کتاب دا( »1391جعفری، ناهید و محبوبه رضوی نیا، )

 ادبیات فارسی، سال هشتم، شمارۀ نوزده. 



 نویسیهای داستاننظر تکنیکاز م« رستم و اسفندیار»داستان واکاوی  22

 

 ، چ دوم، تهران: ناهید. درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی( 1383حمیدیان، سعید، )

 ، به کوشش علی دهباشی، چ اول، تهران: افکار. های دیرینهسخن( 1381خالقی مطلق، جالل، )

 ، چ اول، تهران: نیلوفر. ر شاهنامهتراژدی قدرت د( 1369رحیمی، مصطفی، )

 . 84-81)آذر و دی ماه(، صص  92و91، شمارۀ عصر پنج شنبه، «نیلوفری در مرداب( »1384رخشا، رسول، )

 ، چ سوم، تهران: طرح نو. فردوسی( 1380ریاحی، محمد امین، )

 پژوهی. هنامه( تصحیح مصطفی جیحونی، چ اول، اصفهان: گروه انتشارات شا1380، )شاهنامۀ فردوسی

  ( صور خیال در شعر فارسی، چ چهارم، کتیبه: تهران.1398شفیعی کدکنی، محمد رضا )

 .177 – 158، صص 46، فصلنامۀ اورمزد، شمارۀ «شگردهای سینمائی فردوسی( »1398طباطبائی نیا، سید علی اصغر )

 ( آشنائی با صادق هدایت، چ چهارم، تهران: مرکز.1380فرزانه، بهمن )

ریل نهایی از گاببررسی تطبیقی رئالیسم جادویی در طبل حلبی گونترگراس و یک صد سال ت( »1390یخان، حمید رضا، )کس

 .126- 105. صص 4، شماره2، سالدو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهراءگارسیا مارکز، 

عات مه تخصصی مطال، فصلنا«فارسیهای آن در داستان معاصر مفهوم تکنیک داستانی و جلوه( »1392کمالوند، لیلی )

  داستانی، سال اول، شماره سوم.

 ، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. فردوسی و شاهنامه( 1368مرتضوی، منوچهر، )

 ، چ نهم، تهران: سخن. عناصر داستان( 1394میر صادقی، جمال، )

  .تهران، اشاره،  جهان داستان) ایران( (1381.................................. )

 


