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چكیده
شاهنامهی فردوسی ،قابلیتهای فراوانی برای عرضه در قالب نمایش و فیلم دارد و این امنر مرهندق دقسنت سنراین ی آق در
تدصیف صحنه و فضای داستاقهاست .روشهایی که فردوسی در خلق صحنه و فضا از آقها بهر گرفته با شید هنای صنحنه-
پردازی نمایشنامههای امروزی شامل روشهای فراخمنظر ،نمایشی و تلخیص قابل تطبیق است .فضا تابعی از صحنه اسنت و
رخدادهای صحنه ،جدی از شادی ،غم ،اضطراب ،هیجاق ،تنش ،ترس و ...را پ ی میآورد که فردوسی با مهارت در شعر خدد
ای فضاها را برای خدانن ت اعی میکن  .فردوسی به یاری تدصیف زماق ،مکاق ،حاالت و اعمال شخصنیتتهنا و اسنتداد از
عناصر بالغی ،صدات و قی ها در آفرینش صحنه ها و فضاهای داستاق بنه صندرت زنن و من تسر تدفینق یافتنه اسنت .در این
پژوهش تدصیف صحنه و فضای برخی رزمهای شاهنامه بررسی و تحلیل میشدد .نبردهای شاهنامه به انداعی چدق :نبنرد تن
به ت  ،شبیخدق ،حملهی گروهی سپاهیاق به یک یگر و جنگ با مدجددات اهریمنی و خیالی تقسیم میگردد که هر ک ام روش
تدصیف ویژ ی خدد را میطلب .
واژههای کلیدی :صحنه ،فضا ،رزم ،شخصیت ،عناصر بالغی

مقدمه
شاهنامه گنجینهای است از داستانهای حماسی با ظرفیّت ویژه برای ارائه در قالب

توبویرف فردوسبی صبحنه

فضا شخویّت ها و گفتگوی میان آنان را چنان زنده و پویا به توویر کشیده است که کار فیلمنامه و نمایشنامه
نویس را در تبدیل متن به نمایشنامه و فیلمنامه تا حدود زیادی آسان میکند و شگفت است که چنین میراثی با
این میزان قابلیت برای نمایش از جان

کارگردانان (به ویژه سینما) مغفول و مهجور مانده استف امروزه معرفی

قدمت فرهنگ و تمدّن ملل به شكل فیلم و نمایش بسیار بیشتر از کتاب مخاط
نیز در اذهان بیشتر استف فرهنگهای غال

مییابد و ماندگاری و تأثیر آن

میکوشند تا از طریق به توویر کشیدن اسطورهها و داسبتانهبای

کهن خود فرهنگ خویش را به همهی ملّتها معرفی کنند و از این طریق جهانیان را تحت نفوذ فرهنگبی خبود
درآورندف از داستانهای شاهنامه میتوان چندین اثر در قال

فیلم تولید کرد و ببا ایبن کبار فرهنبگ ایرانبی را

جهانی نمودف
یكی از هنرهای مسلّم فردوسی در ارئهی مجسّم حوادث داستان های شاهنامه شیوهی صبحنهپبردازی و خلبق
فضاست که موضوع این پژوهش استف این تحقیق به روش تحلیل کیفی محتبوا و ببا هبدش نشبان دادن هنبر
فردوسی در آفرینش صحنهها و فضاهای متنوع زنده و پویا در رزمهای شاهنامه انجام میشودف
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طبق پیگیریهای انجام شده در پایگاههای اطالعاتی پایاننامه و پژوهش مستقلی با عنوان حاضبر انجبام نشبده
استف اما در خووص وصف در شعر فارسی مقاالت و پایاننامههایی نگاشته شده که اهم آنها ببه قبرار زیبر
است:
پایاننامهای با عنوان مقایسهی توصیف در آثار حماسی و غنایی (با تكیه بر شاهنامهی فردوسی اسبكندرنامه و
خسروشیرین نظامی) نگارش ام البنین رحمتی :با راهنمایی مهدی رحیمی که در سال  6931در دانشگاه بیرجنبد
از آن دفاع شده استف چنان که از عنوان پایاننامه پیداست یک طرش موضوع بحث نویسبنده ادبیبات غنبایی
استف
-6مقالهی علمی -پژوهشی توصیفهای تكراری در شعر خاقانی نوشتهی دکتر جلیل نظری که در نشریهی ادب
و زبان فارسی سال  6931شمارهی  22به چاپ رسیده استف نگارندهی مقاله اظهارنظر کرده است شیوهای که

خاقانی در بیان افكار خویش دارد تكراری و عادی نیستف وی از این شیوه به «آشنازدایی خاقانی» تعبیبر مبی-

کند که غالباً با جانبخشی همراه استف
-2مقالهی علمی -پژوهشی بررسی تكنیکهای بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج از عباسقلی محمبدی چباپ
شده در نشریهی جستارهای ادبی سال  6933شمارهی  613در دانشگاه فردوسی نگارندهی مقاله گفته که نیما
سعی کرده است شعر را به نثر نزدیک کند به گونهای که شعر وصف کننبدهی تمبام وقبایب باشبد و از فنبون
دستوری نسبت به فنون بیانی بیشتر استفاده میکندف
-9مقالهی علمی -پژوهشی توصیف و توویرگری در منظومهی حماسی علی نامه از دکتبر اسبحاط طغیبانی و
دکتر یوسف نیک روز در این مقاله علی نامه اثری منظوم و حماسی در مناق

و مغبازی حضبرت علبی (ع)

معرفی میشود که عنوان نخستین تجربهی شعر حماسی شیعهی اثنی عشری را بر خود داردف علی نامه از جهبت
سبک و بیان حماسی بخووص در حوزهی توویرگری و ابزارهای آن ارزش فراوان داردف این عناصر وسیله ای
است برای ملموستر و محسوستر کردن صحنههای متنوع و مختلفی که در بستر شعر حماسی روی میدهبد و
به عنوان یكی از معیارهای سنجش کیفی اثر حماسی به شمار میآیدف
الزم اس ت پیش از ورود به بحث اصلی مفاهیم پایه و مقدّماتی از جمله تعاریف حماسه داستان صحنه انبواع
و کارکردهای آن روشهای صحنه پردازی و فضا با تكیه بر منابب ذکر شودف
حماسه به فتح اول که در لغت به معنای دالوری و شجاعت است از قدیمی ترین و مهبیج تبرین انبواع ادببی
است ف هر چند حماسه در بادی امر جنگ و پهلوانی و کشورگشایی را به ذهن متبادر می کند امّا در آن معبانی و
مفاهیم متعدد استف (شمیسا سیروس()16 )6939ف
حماسه نوعی شعر وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگیها و افتخارات وبزرگیهای قومی
یا فردی باشد به نحوی که مظاهر مختلف زندگی آنان را شامل شودف(صفا )9 6931
«شعرحماسی به این دلیل از جال ترین و ارزشمندترین انواع سخن منظوم به حساب میآیبد کبه ببه منزلبهی
آیینهای است که توویر بزرگیها منشهای نیک سنتها و پایبندیهای اخالقی ملتها را در آنهبا مبیتبوان
مشاهده کردف» (رزمجو  6936:ج)22 : 6ف
شاهنامهی فردوسی ترکیبی از قوه و داستان استف قوه «روایت ساده و بدون طرح و نقشهای است که اتكبای

آن به طور عمده بر حوادث و توصیف است و خواننده یا شنونده وقتی آن را میخواند یا بدان گوش فرا مبی-

دهد به پیچیدگی خاص و غافلگیری و اوج و فرود مشخوی برنمیخبورد» (یونسبی )66 :6933ف ببه عببارت
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دیگر «نقلی است توصیفی که ماجراها در آن بدون هیچگونه فراز و نشیبی بازگو میشود» (مهدیپور عمرانبی
)13 :6933ف

قوه خاستگاهی بسیار کهن و دیرینه دارد و در تمام فرهنگها و جوامب مختلف نمونههای فراوانی از آن مبی-

توان نشان دادف حكایتها افسانهها و سرگذشتهایی که سینه به سینه نقل شدهاند قوههایی هستند منقول کبه
از «نظر شكل ساختی روایتی غالباً شل و ول دارد و برای سرگرم کردن نقل میشود»ف (همان)13 :
مهمترین ویژگیهای قوه که آن را از داستان کوتاه و رمان جدا میکند سه خووصیت «خرط عبادت پیرنبگ
ضعیف و کلیگرایی» است (رفک میرصادقی  )692 :6939بر این ویژگیها جنببهی سبرگرم کننبدگی و عبدم
تغییر و تحول شخویتها را نیز میتوان افزودف در شاهنامه بعضی حوادث در قال

قوه روایت شدهاندف

والدیمیرپروپ قوهشناس روسی معتقد است هر متنی که بیان کننبدهی تغییبر وضبعیت و موقعیبت از حبالتی
متعادل به غیرمتعادل و بازگشت به حالت متعادل یا برعكس باشد داستان استف این تغییر وضعیت و موقعیت یا
حادثه از عناصر اصلی داستان است بدون این رویداد داستانی به وجود نخواهد آمدف (همان)
داستانها در شاهنامه و گرشاس نامه نقشی مهم و سازنده دارند و از زاویههبای مختلبف قاببل تحلیبل هسبتندف
هرداستان دارای بخشها و عناصری است که پیكرهی اصلی آن را به به وجود میآورندف به این عناصبر عناصبر
داستان میگویندف عناصری که دارای رابطهی متقابل با یكدیگرند و شبكهی در هم تنیدهای را تشكیل مبیدهنبد
که هر کدام در رابطه با هم تعریف میشودف مهمترین عناصر داستان عبارتند از :شخویت پیرنبگ درون مایبه
موضوع صحنه فضا و زاویهی دیدف
داستانهای شاهنامه فردوسی دارای همهی عناصر مذکور هستند که موضوع این پژوهش به توصبیف صبحنه و
فضای رزرم اختواص داردف
6ف تعریف صحنه
2ف 6ف صحنه
صحنه پردازی یكی از عناصر مهم و تأثیرگذاری است که نویسنده در خلق اثر ادببی در اختیبار داردف تعباریف
گوناگونی از صحنه ارائه دادهاند که همگی با مختور تفاوتی صحنه را «زمان و مكانی که عمل داسبتانی در آن
صورت میگیرد» دانستهاندف (میرصادقی )223 :6931
«صحنه ی داستان زمان و محل وقوع عمل داستان استف به عبارت دیگر زمینه و موقعیت زمانی و مكبانی اسبت
که اشخاص داستان نقش خود را در آن بازی میکنند»ف (مستور )21 :6913
«صحنه محلی است برای حضور شخویتها؛ و محیطی مؤثر بر رفتار و کردار شخویتها به وجود میآوردف ایبن
محل میبایست با موقعیت تاریخی جغرافیایی فكری و فرهنگی داستان و شخویتهای آن تناس
باشد»ف (روزبه )91 :6936
6 .2ف 6ف اجزای صحنه
 6.6.6عوامل و اجزای سازندهی هر صحنه را به چهار دسته تقسیم کردهاند:
6فمكان و محل جغرافیایی داستان
2ف کار و حرفه و شیوهی زندگی شخویتهای داستان
9ف زمان یا دورهی وقایب و حوادث داستان

هنری داشبته
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2فمحیط کلی و عمومی اشخاص داستانی که هم ویژگیهای اخالقی شخویتها را در برمیگیبرد و هبم شبرایط
فكری و روانی آنها را (رفک :میر صادقی )212-219 :6931
همانطور که از تعاریف باال بر میآید عنور زمان و مكان به عنوان دو عنور کلیبدی در پبردازش صبحنه ببه
حساب میآیندف به دیگر سخن از میان اجزای سازندهی صحنه مكان و زمان از اهمیت باالتری برخوردارندف
6ف 6ف 2فکارکردهای صحنه
میرصادقی سه وظیفهی اساسی را برای صحنه بر میشمارد:
6ف فراهم آوردن محلی برای زندگی شخویتها و وقایب داستانف
2فایجاد فضا و رنگ یا حال و هوای داستان حالت شادمانی یا غمانگیزی شومی ترسبناکی و شباعرانهای کبه
خواننده به محض ورود به دنیای داستان حس میکندف
9فبه وجود آوردن محیطی که اگر بر رفتار شخویتها و وقوع حوادث تأثیری عمیق و تعیین کننده به جا نگذارد
دست کم برنتیجهی آنها مؤثر واقب شودف (میر صادقی )126 :6931
2ف 6ف 9ف انواع توصیف صحنه
صحنه به دو گونهی «فراخ منظر» و «نمایشی» در داستان به کار میرود:
6فصحنهی فراخ منظر چنانچه از نام آن پیداست صحنهای است که چشماندازی وسیب از نمبای کلبی و جزیبی
داستان به ما نشان میدهد؛ «صحنه ای است که نویسنده در آن مواد و موالح داسبتان را ببا تشبریح و توضبیح
بیشتر و گستردهتر ارائه کند و از مكان و شخویت داستان توصیفات و جزئیات بسیاری به دست دهبد و اغلب
با شرح و توصیف و مباحثه همراه استف» (میرصادقی )632 :6911
2ف صحنهی نمایشی که به صحنهی سینما و تئاتر نزدیک میشود زمانی است که نویسنده صبحنهای از داسبتان
خود را به شكل نمایش ارائه دهد چنانكه گویی ما از نزدیک مشغول تماشای این نمایش هستیمف دراین شبیوه
نویسنده «گفت وگوها و اعمال شخویتها را همان طور توویر کند که اتفاط میافتد وففف معموالً با جزئیبات و

استفاده ضروری از گفت وگو همراه است که در آن زمان حوادث تا حد ممكن کوتاه و فشرده گبزارش مبی-

شود» (همان)632 :ف در روش صحنهی نمایشی صبحنهی داسبتان کبامالً ببا کمبک گبرفتن از گفتگبو میبان
شخویتها به خواننده منتقل میشودف ایجاد هیجان و شور و نشاط در خواننده مهمترین امتیاز این شیوه است»ف
(ایرانی )962 :6936
گاهی نیز نویسنده شیوهی تلفیقی را انتخاب میکند و این دو شیوه رابا هم ادغام مینمایدف
2ف 2ف مكان
مكان یكی از اجزا و عناصر پدید آورندهی صحنه استف هر چند این عنور به همراه دیگبر عنوبر داسبتان در
حیطهی داستانهای امروزی قرار میگیرند اما در داستانهای کهن نیز به این مقوله توجه شایانی شبده اسبت و
شاعران و نویسندگان ایرانی عنور مكان را مد نظر قرار دادهاندف
2 .2ف 6ف انواع مكان
مكان داستانی را با توجه به نوع رابطهای که با داستان دارد به سه گونه تقسیم کردهاند:
6ف مكان مجازی :در رمانهای حادثهای ظرفی برای وقوع حوادث هستند و به ما نگرشبی در خوبوص تعامبل
شخویتها و حوادث ارائه نمیکنندف
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2ف مكان هندسی :مكانی که با دقت و بیطرفانه ترسیم و ابعاد بوری آن نقل میشودف جزئیات مكان تشریح می-
شود اما ارتباطی با آن برقرار نمیشودف
9ف مكان در مقام یک تجربه :اصل رنجها و اندیشههای شخویتهای داستان است و به عبارت دیگر حاصل نوع
نگرش به آن مكان استف قوهی تخیل را بر میانگیزد و مخاط

میتواند آن مكان خاص را به عنبوان مقولبهای

ویژه و متفاوت توور کندف (هلسا )3 :6333
2ف 2ف 2ف مكان در شاهنامه:
مكانهای موجود در شاهنامه را به سه دسته تقسیم کردهاند:
6ف مكان هایی که حدود و ثغورشان امروزه برای ما کامال روشن استف این دسته از مكانها منباطق نزدیبک ببه
زادگاه فردوسی هستندف مانند کشف رود که سام اژدهایی را که از آن برآمده بود کشتف
2فمكانهایی که نه حدود تقریبی و نه موقعیت دقیقشان را میشناسیمف مانند توران که حدود آن مببهم اسبت و
آنچه دربارهی آن گفته شده است بر اساس فرضیهی جغرافیدانان استف
9فمكانهایی که تنها نامشان بر جای است از جمله این مكانها مبی تبوان ببه دنببر مبرم و مبای اشباره کبردف
(حمیدیان )96 :6912
2ف 9ف زمان
عنور زمان در داستان نقشی حیاتی ایفا میکنبد؛ ببدون آن حبوادث و کبنشهبای داسبتانی رخ نمبیدهنبد
شخویتها خلق نمیشوند کشمكشها بوجود نمیآیند و گرههای داستانی منعقد نمیشوندف به دیگبر سبخن

روایت داستانی عبارت است از توالی رخدادها در بطن محور زمانف ای ام فوستر داستان را چنین تعریف مبی-

کند:
« داستان نقل وقایب است به ترتی

توالی زمان در مثل ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشبنبه و تبباهی

پس از مرگ میآید»ف (فوستر )91 :6912
 .3تعریف فضا
« فضاسازی در داستان از عناصری است که به دشواری به چنگ نویسنده میآیدف این نكتبه ظباهراً ببدان سبب
است که خلق فضا-مثل اصل داستاننویسی -آموختنی نیست وتجربهای است شهودی کبه نویسبنده در فراینبد
تولید هنریاش آن را میآفریند»ف (مستور  )16 :6931بین صبحنه و فضبا تفباوت اساسبی وجبود داردف فضبا
مجموعه ای از عوامل و عناصر داستان است در حالی که صحنه یكی از عوامل به وجبود آورنبدهی فضاسبتف
فضای داستانی گسترده تر و فراگیرتر از مكان استف «فضا مجموعهای از همهی مكانهای داستان ببه اضبافهی
روابط میان آن با حوادث ونگرشهای شخویتهاست؛ چه متشكل از نگرشهای راوی داستان زببان داسبتان
شخویتهای واقب شده در قال

مكان و سرانجام خواننده است»ف (بحراوی )99 :6336

« فضا حس وحال مسلط بر یک اثر هنری؛ شعر داستان نمایش فیلم است که خواننده یا بیننده را تحت تبأثیر
قرار میدهدف عوامل سازندهی فضا بسیارند از جمله :صحنه توصیف گفتگو نماد وففف»ف (روزبه )93 :6936
فضای داستان با صفاتی نظیر شاد غمگین رویایی وحشتناک مبهم اسطورهای واقعبی وهمبی وففف توصبیف
میشودف
 .4توصیف صحنه و فضای رزم در شاهنامه
شاهنامه سروده ای حماسی اس ت که فرهنگ و تمدن ایران زمین را در قال

رزم سپاهیان ایرانی با دشبمنان ببه

زیبایی به توویر می کشد به ویژه که فردوسی با استادی تمام فنون و مهارت های رزم و ریبزه کباری میبدان
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جنگ را چنان بیش خواننده به توویر می کشد که گویی خود در تمام میادین جنبگ حضبور دارد و جنبگ را
ادراک میکندف مهارت وی در توصیف صحنه های نبرد آرایش رزمی سبپاهیان ترتیب
قل

دادن میمنبه و میسبره

و جناح شبیخون و توصیف سالح های رزمی بینظیر است که هرکدام از این صحنهها باعث ببه وجبود

آمدن فضاهای متفاوتی میشود در این پژوهش به توضیح و تفسیرهریک از عناوین ذکرشده خواهیم پرداخت ف

بر پایهی آماری که در کتاب راهبردها و فنون جنگ در شاهنامه آمده است در شاهنامه  992جنگ میان خودی-
ها (ایرانیان با ایرانیان)  23جنگ میان پهلوانان و موجودات ترسناک مانند اژدها و شیر  66جنگ میان انسان ببا
دیوان و اهریمنان گزارش شده استف افزون به این که  612جنگ تبن ببه تبن  36جنبگ گروهبی  61نمونبه
شبیخون و  61نمونه عق

نشینی و  69نمونه دژگیری آمده است (احمدی  )663 :6933ف

 2ف 6ف توصیف نبرد تن به تن
جنگ های تن به تن در ادوار اساطیری و پهلوانی شاهنامه بیشتر متداول استف گاهی پیش از جنبگ دو سبپاه و
گاهی بعد از آن لشكر دور هم جمب می شوند و پهلوانانی از دو لشكر برمی گزینند تا با یكدیگر مببارزه کننبدف
در جنگهای تن به تن پهلوان پیش سپهبد میآید و از او دستور جنگ میگیرد و سپس به میدان رزم مبیرود و
از سپاه دشمن مبارزه میجویدف درفش پهلوان را یكی از سواران به دنبال او میآورد و این سوار معمبوالً زببان
هر دو حریف را میداند و کار مترجم را به عهده داردف نبرد میان بیژن پالشان به عنوان نمونهای از نبرد تبن ببه
تن ذکر میشود:
نبرد بیژن و پالشان
هنگامی که توس از جنگ با فرود فارم میشود در راه هر یک از سپاهیان توران را که میبیند میکشبدف وقتبی
که به کاسه رود میرسد در آن جا خیمه برمیافرازد و پالشان پهلوان تورانی با بیژن به هم میآویزندف پبیش از
نبرد دو پهلوان برای تضعیف روحیهی طرش مقابل به تحقیر حریف و تفاخر بر خبویش مبیپردازنبد کبه ایبن
گفتگو و لحن ادای آن در ساختن صحنه و فضا تأثیر شایان توجّهی دارد:
یكی بانببگ بببرزد به بیببژن بلنببد

منم گفت شیبببراوژن و دیوبنبببد

بگببو آشكارا که نببام تبببو چیبست؟

که اختر همی بر تو خواهد گریست

دالور ببببدو گفت مبببن بیببببژنبم

به رزم اندرون پیبببل روییببنتنم

نیببا شیببببر جنگی پدر گیبببو گرد

هم اکنون ببینی ز مببن دستبرد

بببببه روز ببببببببال در دم کببارزار

تو بر کوه چون گرگ مردارخبوار

همی دود و خاکستر و خبون خوری

گبه آمد که لشكر به هامون بری
(فردوسی )13 :2 6933

سپس نبرد اینگونه آغاز میشود:
سبببببواران ببببه نیبببزه ببببرآویبختنببد

یكی گببببرد تیببببره ببببرانگیختنبد

سنبببانهبای نیبببزه بهببم بببرشببكست

یالن سبوی شمشیبببر بردنبببد دست

به زخببم انببدرون تیغ شببد لخبت لخبت

ببودند لببرزان چبببو شبببباخ درخت

به آب انببدرون غببرقبببه شببد بببببارگی

سرانشببان غببمی گشت یكبببببارگی

عمبببود گببببران ببببببر کشیدنببببد بباز

دو شیبببببر سرافببببراز و دو رزمسباز

چنین تا بببببببرآورد بیبببژن خبببببروش

عمببببود گبببببران بببر نهباده به دوش

شگرد فردوسی درتوصیف صحنه و فضای رزم در شاهنامه

بببببزد ببببببر میان پالشبببببان گبببببرد

همه مهببرهی پشت بشكست خببببرد

ز بببببباالی اسپ انبببببببدر آمببببد تنش

نگببببون شد بببببر و مغفر و جوشنش

فببببرود آمد از بببببباره بیژن چببببو گرد

سرمببببرد جنگی ز تبببن دور کبببرد

1 /

( همان)16 :
صحنهی مفاخرهی دو پهلوان بر مبنای گفتگو پرداخته شده و بنابر این از نوع نمایشی استف در ابیات مربوط ببه
نبرد بیت اول توصیف نبرد تن به تن دو پهلوان است که با نیزه به هم حمله میکنند و با جنبگآوری سبپاهیان
گرد و خاک بلند می شودف در اینجا جنگ مرحله به مرحله است و پهلوانان اول با نیزه و بعد ببا شمشبیر و بعبد
عمود به جنگ یكدیگر میروندف از شیوههای صحنه پردازی ذکر ابزار وآالت است که عنوری مهم در تجسّبم
فضا و صحنهی نمایش به شمار میآیدف نیزه شمشیر مغفر و جوشن وسایل مربوط به صحنهی جنگ است کبه
عالوه بر صحنهپردازی در ایجاد فضای جنگ موثر واقب شدهاندف

فردوسی در توصیف صحنهها ی نبرد از گرد و خاک به عنوان یكی از ابزار مؤثر برای توویرسازی استفاده می-
کندف البته از این عنور بیشتر برای مبالغه و اغراط بهره میگیرد مثالً میگوید :گرد و خباک خورشبید را ببنفش

میکند یا گرد و خاک بلند میشود به طوری که خورشید و ماه نور خود را از دست میدهنبدف (رف ک رسبتگار
فسائی )296:
در بیشتر موارد شاعر از توویر گرد و خاک برای بیان جنگهایی که دو سپاه در مقابل یكدیگر قرار میگیرنبد
استفاده می کند اما در اینجا برای بیان شدّت شتاب مبارزان در تاختن اس

و تبداوم حملبه فضبای غببارآلود

ترسیم شده استفف
توصیف حالتها و اعمال پهلوانان که در این ابیات باعث ایجاد فضا میشود عبارتاند از  -6:مببارزه ببا نیبزه
 -2دست به شمشیر بردن  -9لرزان بودن دو پهلوان  -2حملهور شدن به یكدیگر با عمود  -1خروش ببرآوردن
بیژن  -1فرود آوردن عمود بر کمر پالشان و شكستن مهرههای کمر او  -1سرنگون شدن پالشبان از اسب
سریب پیاده شدن بیژن از اس

-3

 -3بریدن سر پالشانف

بیشترین عنور بالغی که در این ابیات از آن استفاده شده تشبیه است واین تشبیهها بیشتر از نوع حسی استف
این تشبیهات در ابیات به کار رفتهاند -6 :لرزان بودن پهلوانان همانند شاخهای درختان -2تشببیه پهلوانبان ببه
شیر  -9پیاده شدن پالشان از اس

همانند گرد عالوه بر تشبیه این جمله دارای اغراط است ف -2تشببیه شبدت

عرط اسبان به غرقه بودن آنها در آب که همچون نمونۀ قبل این عبارت دارای اغراط است ف
شاعر از زمان نامی نبرده است ولی میدان جنگ دشت توران است اگر مكان در ساختار داسبتانی سبهیم باشبد
شخویتها به درون آن نفوذ پیدا میکنند و این عنور آن قدر گسترش مییابد که مكان به فضا تبدیل میشبودف
در اینجا مكان که میدان نبرد است و از نوع مكان در مقام یک تجربه است صحنهی درآویختن پالشان و بیبژن
با یكدیگر است و به این شكل مك ان باعث فضاسبازی گردیبده اسبتفاین فضبا فضبای اضبطراب تبپش و

جنگاوری استف فردوسی از وسایل مربوط به جنگاوری و ذکر حاالت روحی و ظاهری پهلوانان و عملكرد آن-

ها در صحنه پردازی استفاده کرده استف فضا از مجموعه عوامل ذکر شده به دست آمده است فضای مسلط ببر
پهلوانان و حاالت آنان بیش تر دیده میشودف
صحنهپردازی در این ابیات به شیوهی نمایشی استف ذکر ابزار و آالت به کار رفته در جنبگ حالبتهبای دو
پهلوان و جنگ مرحلهای صحنهی تئاتر و سینمای امروزی را تداعی میکند و گویی خواننده در میدان حضبور
دارد و شاهد حرکات و رفتارهای آن دو پهلوان در میدان نبرد است و دچار هیجان میشودف
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بیش ترین نبرد تن به تن را می توان در نبرد پهلوانان ایران و توران در خونخواهی سیاوش دیدکه عببارت انبد
از :نبرد اول :نبرد میان فریبرز و گلباد و پیروزی فریبرز (فردوسی )636:1نبرد دوم :نبرد گروی زره از تبوران و
گیو از ایران و پیروزی گیو (همان ) 636-632ف نبرد سوم :نبرد میان گرازه از ایران و سیامک از سبپاه تبوران و
پیروزی گرازه (همان  ) 632-639نبرد چهارم :فروهل از سپاه ایران و زنگله تورانی و پیروزی فروهبل (-632
 )639نبرد پنجم :رهام ایرانی با آرمان و پیروزی رهام ( )632-631نبرد ششم :بیبژن و روئبین و پیبروزی بیبژن
( )631-631نبرد هفتم :گرگین و اندریمان تورانی و پیروزی گرگین ()633نبرد هشتم :برته و کهبرم و پیبروزی
برته ( ) 266نبرد نهم :زنگه شاوران با اوخاست و پیروزی زنگه شاوران و نبرد گودرز ببا پیبران و کشبته شبدن
پیران (( )266-269و نبرد تن به تن رستم و سهراب (فردوسی  )226-293 6933و رسبتم و اشبكبوس (-633
 )631و رستم و اسفندیار(ج  )993-993 1نیز از نمونههای موفّق توصیف اینگونه به شمار میآیند ف
2

2ف 2ف شبیخون
از ش  +ی +خون تاختن بر دشمن باشد در ش

«شبیخون مرک

به گونهای که دشمن بیخبر باشدف ایبن واژه

به شكل (شبخون) و (شباخون) در فرهنگها ثبت شده است و برابر روز خون میباشبد» رف ک محمبد حسبین
حسنزاده 661:
شبیخون یكی دیگر از عناوین مربوط به رزم و راهی است برای رهایی از تنگنا و محاصبرهی دشبمن ف ایرانیبان
شبیخون را ناروا می دانستند و این کار را مگر به ناچار انجام نمی دادند ف یبک نمونبه از شببیخون هبایی کبه
ایرانیان انجام می دهند هنگامی است که آنان در کوه هماوند گرفتار شده بودند و برای رهبایی از یبورشهبای
تورانیان با یورشی ناگهانی شبیخون می کنند و چنین کاری به آنها فرصت می دهد تا چند روز دیگر پایبداری
کنند و سر انجام سپاهی به فرماندهی رستم برای کمک به آنان از راه می رسدفف
اغل

جنگها در شاهنامه در روز اتفاط می افتد و تا پایان ش

دارد که ش

ادامه دارد اما نوعی دیگری از جنگیبدن وجبود

لشكری بدون آگاهی حریف به آنها حمله میکند و به قتل و خونریزی میپردازد و این موردکه به

شبیخون معروش است در شاهنامه  61مورد را به خود اختواص داده است ف
2.6

شبیخون تورانیان

بعد از شكست تژاو و آگاه شدن افراسیاب از شكست سپاهیان پیران همراه لشكریان تورانی به جنگ با طبوس
و گودرز میرودف بعد از پایان روز به پیران خبر میرسد که ایرانیان برای رفب خستگی به میگساری پراخته اند و
سرمست و خمارند بنابراین پیران دستور شبیخون میدهد :
گببببزین کببببرد زان لشكبببر نببببامبدار

سببواران شمشیببببر زن سی هببببزار

ببببببرفتنببببد نیمبببی گذشتببببه زشب

نه ببببانگ تبیبره نه ببببوط و جبببل

چبو پیبببران سبببباالر لشكببببر برانببببد

میبببان یبالن هفت فرسنگ مبببانبببد

نخستیببببن رسیببببدنببببد پیش گلببببه

کجببببا ببود ببببر دشت تببببوران یله

گرفتنببببد بسیببببار و کشتنبببد نیبببببز

نبببببود از ببببد بخت مبانند چیبببببز

نگهبدار و چوپبببان بسی کشتبببه شببببد

سببببر بخت ایببببرانیان گشته شبببد

وزان جایگببببه سوی ایبببببران سپببببباه

برفتنببد برسببببان گببببرد سیببببباه

همببببه مسبببت بببودنببببد ایرانیبببببان

گببببروهی نشسته گشبببباده میبببان

به خیمبببه درون گیببببو بیبببدار بببببود

سپهبببدار و گبببودرز هشببیار بببببود

خببببروش آمبببد و بانگ و زخبببم تببببر

سراسیمبببه شبببد گیبببو پرخاشگببببر
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ستاده ابببببر پیببببش پببببرده سببببرای

یكی اسپ بببببر گستبببوان ور به پای

بببببر آشفبببت با خویشتن چببببون پلنگ

ز بافیببببدن پببببای آمبببببدش ننگ

بیببامببببد به اسپ انبببببدر آورد پبببببای

به کببردار باد انببببدر آمببببد زجببای

همی کببببرد گبببودرز هر سببببو نببببگاه

سپببباه انببدر آمبببد به گرد سپبببباه

سراسیمبببه شبد خفتببببه از داروگیبببببر

ببببرآمببد یكی ابببر بببببارانش تیبببر

سپیببببده چببببو برزد سر از برج شیببببر

به لشكببر نگببه کببرد گیبببو دلیببببر

همبببه دشت از ایرانیبببان کشتببه دیبببد

سبببر بخت بیبببدار بر گشتببه دیبببد

دریببببده درفبببش و نگو نسببار کبببوس

رخ زنبببدگبان تیبببره چبببون آبنوس

همه رزمگبه سبببر به سبر کشتبببه ببببود

تنانشبان به خبون انببدر آغشتبببه بود

پسبببر بی پببببدر شبببد پبببدر بی پسببر

همه لشكبببر گشبببن زیبببر و زبببببر

به بیچبببارگبببی روی ببببر گببباشتنبببد

سبببراپبببرده و خیمبببه بگذاشتنبببد

نه کبببوس و نه لشكبببر نه ببببار و بنبببه

همبببه میسببره خستببببه و میمنبببه

نه تببباج و نه تخت و نه پبببرده سببببرای

نه اس

و نه مبببردان جنببگی بپببای

نه آببببباد بببببوم و نه مبببببردان کببببار

نه آن خستگببان را کسی خواستببببار
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(فردوسی )6933 31:2
خواننده با تأمل در ابیات مربوط به توصیف صحنه و فضا میتواند به حقایق و اصولی در شبیخون دست یاببدف
مثال در این ابیات شبیخون دارای اصول و قواعدی است از جمله -6:حمله در ش

 -2سرعت عمل  -9غافبل

گیری -2برگزیدن افراد جنگجو و دالورف
مكان در این توصیف میدان نبرد در دشت توران است این جنگ در زمانی اتفاط مبیافتبد کبه نیمبی از شب
گذشته استف مكان به کاربرده شده مكان در مقام تجربه است مكانی است که با آن ارتباط برقرار گردیده اسبت
و شخویتها در آن دخالت دارند و با کردار و رفتار خود باعث ایجاد صحنه و فضا شدهاندف
ابزار و وسایل مربوط به صحنه در این توصیف عبارتاند از :تبیره شمشیر خیمبه تببر پبرده سبرای اسب

برگستوان تیر درفش کوس و سراپردهف گفتن این ابزار خود عالوه بر اینكه از ابزار مربوط به صحنه و صبحنه-
پردازی است به نوعی در ترسیم فضا نیز تأثیر گذاشته است یعنی ذکر این ابزار جنگ و درگیری را ببه ذهبن
خواننده متبادر میکندف
در ابیات اول مربوط به این توصیف به جز بیت آخر فضا یک فضای ساکت و آرام است که صدایی از ببوط
و جل

و تبیره نمیآید بر خالش دیگر جنگهای گروهی که با صدای و کوس طبل وففف آغاز میشودف امبا ایبن

فضای آرام یک باره به فضایی پر تنش و پر هیجان تبدیل میشودف به ایرانیان که با آسودگی خاطر به میگسباری
پرداختهاند حمله میشود و سرانجام ترس و هیجان و اضطراب جای خود را به سكوت و آرامش میدهدف
شاعر از عناصر طبیعی چون ابر باد باران در این ابیات برای آفرینش نوویرهای بالغی مدد جسته است
حاالت ظاهری روانی واعمال شخویتها در خالل این ابیات که باعث صحنهپردازی گردیدهاند عبارتاند از:
 -6مست بودن ایرانیان و عاری بودن آنان از سالح  -2بیدار بودن گیو و گودرز -9برخاستن خبروش -2
سراسیمه شدن گیو  – 1سوار شدن گیو بر اس

و تاختن به سوی دشمن  - 1سراسبیمگی گبودرز -1
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محاصره شدن ایرانیان -3سراسیمگی لشكر تازه از خواب برخاسته  -3رها کردن خیمبه و سبراپرده از
سوی ایرانیان  -66خسته بودن و به خون آغشته بودن سپاهیان ایرانی
این صفات و قیدها نیزدر ساختن صحنه تأثیر بسزایی داشتهاند :نشسته گشاده میبان بیبدار سراسبیمه کشبته
بخت برگشته دریده نگون سار تیره به خون آغشته زیر و زبر به بیچارگی خسته نه بپای نه آباد(قید نفبی
نه شاعر را از بیان جمالت طوالنی بینیاز کرده استف)
چنانکه مالحظه می شود فردوسی به زیبایی در چند بیبت ببه یباری صبفت قیبد و ذکبر اعمبال و حباالت
شخویتها صحنهای زنده و قابل تجسّم خلق میکندف
عناصر بالغی در این ابیات به ترتی

عبارت اند از:

 -6تشبیه سرعت حملۀ سپاه پیران به گرد سیاه  -2مانند کردن گیو به پلنگ  -9تشبیه تیر باران دشبمن ببه
بارش باران از ابر  -2مانند کردن چهرهی سپاهیان زنده به آبنوسف در اکثر موارد در این توصیف آرایهی
مراعات نظیر وجود داردف تشبیههایی که به کار رفته همه از نوع حسی به حسی است
در صحنهپردازی این ابیات زمان و مكان ابزار و وسایل حاالت ظاهری پهلوانان و اعمال آنها دخالبت دارنبد
که در ایجاد فضا نیز مؤثّر هستندف
فردوسی برای این توصیف از صحنه(نشان دادن  :مقابل تلخیص) استفاده کرده است شاعر برای توصیف صحنه
و فضا ابیاتی را به شرح و تفسیر آورده است به این شكل که اول آرام آمدن لشكریان توران را بیان مبیکنبد و
بعد بیدار شدن ایرانیان و سپس ذکر حالتهای گیو و گودرز و حملهی لشكریان و در آخر شكسبت ایرانیبان از
تورانیان را بیان میکندف آن جایی که گویی خواننده در مكان حضور دارد و با چشمان خود به تماشا میپبردازد
نمایشی است و در آنجا که امور جزئی و کلی را به ما نشان میدهد از نوع فراخ منظر استف امور جزئبی ماننبد
کمربند گشادن ایرانیان در هنگام مست بودن و رهاکردن خیمه درفش دریده کوس نگونسار تیره بودن چهبره
افراد باقیمانده از جنگ که این موارد وصف به مدد صفت است و ذکر ابزار جنگ و امور کلی مانند بیت آخبر
که میگوید« :نه آباد ماند و نه بوم» فقط به کلیات پرداخته و از امور جزئی به ما خبر نمیدهدف
9.2ف
2.2

حملهی دو سپاه
رویارویی لشكر ایران و توران

بعد از شكست ایرانیان در شبیخون طوس نامهای به کیخسرو مینویسد و از پادشاه یاری میخواهد پادشباه از
فریبرز می خواهد که به کمک لشكریان ایران بشتابدف فریبرز با درنگی یک ماهه به لشبكریان مبی رسبدف بعبد از
آماده شدن لشكر ایرانیان دولشكر به هم حمله می کنند:
چبببو آمببببد سر مبببباه هنگببببام جنبببگ

زپیمببببان بگشتنبد و از نببام و ننبببگ

خببببروشی بببر آمببببد ز هبببر دو سپبببباه

ببرفتنبببد یكسبببر سببببوی رزمببببگاه

ز ببببس نبببالببهی ببببوط و هنببببدی درای

همی آسمببان انببببدر آمبببد ز جبببای

هم از یببببببال اسپببببان و دست و عنببببان

ز گوپال و تیبببغ و کمبببان و سنببببان

تببببو گفتببببی جهبببان دام نر اژدهبببباست

و گر آسمان ببببر زمیببببن گشت راست

نبببببد پشببببببه را روزگببببببببار گبببببذر

ز بس گرز و تیبببغ و سنبببان و سپببببر

سببببوی میمنببببه گیبببببو گبببببودرز بود

رد و موبببببد و مهتببببر و مبببببرز بود

سبببوی میسبببببره اشكش تیببببز چنببببگ

که دریای خببون رانبببد هنگام جنبببگ

شگرد فردوسی درتوصیف صحنه و فضای رزم در شاهنامه
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یببببببالن با فریببببببرز کبببباووس شببببباه

درفببببش از پس پشبببت در قلبگبببباه

یكی تیبببببر ببببباران بكردنببببد سبببببخت

چبببو باد خببببزانی که ریببببزد درخت

تببببو گفتی هبببوا پبببببر کبببرکس شدست

زمیبببن از پی پیببببل پبببامس شدست

نببببببد بر هبببببوا مببببرم را جببببایگبببباه

ز تیبببببر و ز گببببرز و ز گببردسپببباه

درفشیبببببدن تیببببغ المبببباس گبببببببون

به کببببردار آتببش به گببرد انببببدرون

تببببو گفتی زمیببببن روی زنبببگی شبدست

ستبببباره دل پیببببل جنگی شبببدست

ز بس نیبببزه و گبببرز و شمشیببببر و تیببببر

برآمبد همبببی از جهببببان رستخیببببز

به تیببببغ و به نیببببببزه ببببببرآویببختنبببد

همی ز آهبببن آتش فبببببرو ریختنبببد

بببببباریببببد تیببببر از کمبببببان سبببببران

ببببر آن نبببامببببداران جببببوشن وران

چنبببان شببببد که کس روی کشببور ندیببد

زبس کشتگببببان شد زمیبن ناپدیبببببد
(همان  :ج)31-39 : 2

هر چند که ابیات مربوط به توصیف این صحنهی جنگ فراوان است برای جلوگیری از اطناب ابیاتی ذکر شبده
که بیشتر نشان دهندهی موارد مورد نظر استف فردوسی در آغاز به ذکر زمان پرداختبه اسبتف نمبود زمبان در
صحنههای مربوط به رزم بیشتر است تا صحنههای دیگر از قبیل بزم و سوگواریف در این ابیات عالوه بر نالهی
بوط و صدای درا وکوس و طبل در موسیقی توویر شاهنامه خروش سپاهیان و صدای برخورد گوپال و تیبغ و
کمان و سنان و سپر در موسیقی میدان رزم را دخیبل و در ایجباد فضبای رعب

و هیجبان و وحشبت مبؤثر

استفجنگ با خروش برآوردن دو سپاه و صدای بوط و نالهی کوس آغاز میشودف
مكان دشت توران استف این مكان مكانی است که خواننده با آن آشنایی چندانی ندارد و آنچه در این باره گفته
شده است بر اساس فرضیهی جغرافی دانان است و ابزارهای مربوط به جنگاوری که از زیر مجموعههای مكبان
است و از عوامل ایجاد صحنه است عبارتاند از :گوپال تیغ سنان نیزه شمشیر سپر آتش و ففففف

طرز توصیف لشكر با جزئیات و ذکر یكایک ادوات تا حدودی با صحنهپردازی فراخمنظر مطابقت داردف شیوه-

ی ایستادن سپاهیا ن به این شكل است که در میمنه گبودرز و در میسبره اشبكش و در قلب

سبپاه فریببرز ببه

جنگاوری میپردازندف قلبگاه معموال جای سپهساالر استف توصیف لشكر آرایبی سبپاهیان صبحنه را تجسّبم -
بخشیده استف شاعر آنچنان با مهارت به وصف میدان پرداخته است که گویی خواننده خود را یكی از سپاهیانی
میداند که از نزدیک همه چیز را مشاهده میکند و این احساس مرهون شیوهی صحنه پردازی نمایشی استف
فردوسی از پدیده های طبیعی چون :آسمان زمین و ستاره و همچنین از حیواناتی نظیر مرم پشه پیل و اژدهبا
برای توویرپردازی استفاده کرده استف
عناصر بالغی استفاده شده در این ابیات عبارتاند از:
الفف اغراط در موردهای6 :ف از جای درآمدن آسمان از نالهی بوط و درای هندی 2ف پا مس شدن زمبین از پبی
پیل  9ف گذر نداشتن مرم در آسمان به دلیل فراوانی تیرباران و پرتاب گرز و کمان 2ف رستخیز شدن جهبان از
فراوانی نیزه و گرز و شمشیرف
بف تشبیه6 :ف دام بودن جهان برای اژدهای نر 2فتشبیه تیر باران به باد خزانی که برگهای درختان را میریبزد 9ف
همانندی درخشش تیغ الماس گون به جرقههای آتش 2ف سیاه شدن زمین مانند روی زنگیف
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جف کنایه-6 :پشه راروزگار گذر نبودن کنایه از فراوانی و کمبود جا تقریبا معادل عبارت کنایی نبود جای سوزن
انداختن  -2جایگاه نداشتن مرم بر هوا کنایه از شدت تیر باران ف
در این ابیات مكان و زمان که دو عنور صحنهپردازیاند وجود دارند و از عوامل و اجبزای دیگبر مرببوط ببه
صحنهپردازی از قبیل ابزار و وسایل مربوط به جنگ و یک مورد توصیف مربوط ببه چگبونگی شخوبیتهبا
استفاده گردیده استف این موارد خود از ابزارهای سازندهی فضا هستندف عالوه بر این موارد موسیقیی که در این
توصیفات وجود دارد فضا را بهتر در ذهنها توویر میکندف مكان مكانی است مانند نمونههای قبل از سبرزمین
تورانف شیوهی صحنهپردازی از هر دو نوع نمایشی و فراخ منظر است زیرا از جزئیات امور جنگی آگاه هسبتیمف
می دانیم که شاعر از چه ابزارهایی برای نمایش دادن صحنهی جنگ استفاده کرده استف معلوم است کبه شباعر
از یک نبرد مرحله به مرحله سخن نگفته است و گویی در یک زمان واحد و در یبک مكبان عبدهای ببا تیبر و
بعضی با شمشیر و برخی با نیزه به هم حمله میکنند برخالش نمونهی نبرد تن به تن که نببرد در آن مرحلبهای
است و پیش از این به تفسیر آن پرداختیمف
2.2ف جنگ با موجودات اهریمنی و وهمی
برخی از نبردهای موجود در شاهنامه را نبرد با موجودات وهمی و اهریمنی از جمله دیو غول و اژدها تشبكیل
میدهد که گاه با تلخیص و گاه با توصیف نمایشی به شیوهی رزم پرداخته شده استف
در اوستا واژهی  azayبه معنی اژدها به کار رفته استف در سانسبكریت ahay -ببه همبین معنبی اسبت و در
فارسی میانه  azبه معنی اژدها استف Azdahagدر معنی اژدها در مورد ضحّاک مار دوش به کار رفته استف
اژدها در شاهنامه موجودی اهریمنی است و بر پایهی توصیفات فردوسی از آن بسیار نیرومنبد اسبت و بسبیار
زهرآگین و خطرناک و از دهانش دمی گرم چون آتش بیرون میزندف ایبن موجبود در داسبتان هبای زیبادی از
شاهنامه ظاهر میشود از جمله اژدهای کشف رود که سام با او درگیر میشود و سرانجام برآن غلببه مبیکنبد؛
اژدهای بزرگ که به دست رستم در راه نجات کیكاووس در مازندران کشته می شود؛ اژدهای بیشهی فاسبقون؛
اژدهای کوه سقیال؛ اژدهای هفت خان اسفندیار؛ اژدهای شهر طوس؛ اژدهای سرزمین نبرم پایبان و ففف ( ببرای
آگاهی بیشتر رف کف صفاری )236-231 :6939ف
در شاهنامه در این موارد جنگ با حیوانات و موجودات اهریمنی ذکر شده است ( خوانندگان را ببرای آگباهی
بیش تر به شاهنامه ارجاع می دهیم)  :جنگ کاووس با دیوان مازندران (فردوسی  )32-31 :6933جنگ رسبتم
با اژدها (همان  )32-31جنگ رستم با زن جادوگر ( )31-33جنگ رستم با اوالد ( )666-666نببرد رسبتم ببا
ارژنگ دیو ( )662جنگ رستم با دیو سپید ( )661 -663نبرد رستم و اکوان دیو (همبان  )969-962 :2جنبگ
اسفندیار با گرگ ها (ج  )616-612 :1جنگ اسفندیار با شیران (همان  )612-619جنبگ اسبفندیار ببا اژدهبا
(همان )612-611 :جنگ اسفندیار با زن جادو ( )611-636جنگ اسفندیار با سیمرم (همان )636-639 :و ففف
6.2.2ف جنگ رستم با اژدها
هنگامی که کاووس در مازندران به دست دیوان گرفتار میشود رستم برای نجبات وی ببه سبوی آن سبرزمین
حرکت میکند و در طول این سفر از هفت خوان عبور میکند خوان سوم جنگ رستم با اژدهاستف رستم بعد
از دیدن چشمه در دشت میخوابد که ناگهان اژدهایی در ان دشت پیدا میشود هر بار که اژدها آشكار میشود
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رخش رستم را بیدار می نماید اما یكباره ناپدید میشود بعد از بار سوم رستم اژدها را میبینبد و ببا یكبدیگر
درگیر می شوندف
چببببو بیببببدار شد رستبببم از خواب خبوش

بببببر آشفبت ببببر بببببارهی دستكش

چنبببببان سببباخت روشن جهبببببان آفرین

که پنهبببان نكرد اژدهبببببا را زمیبببن

بببببببدان تیببببرگی رستبببم او را ببببدیببد

سبک تیببغ تیبببز از میان بر کشیبببد

بغببریببببببد ببببببرسببببان ابببببر بهبببببار

زمیبببن کبببرد پبر آتش از کبببببارزار

در این میان رستم و اژدها با یكدیگر به گفت و گوی میپردازند و هر کدام از آنها خود را از دیگری برتر مبی-
داند اژدها می گوید :تمام این سرزمینی که تو در آن هستی از آن من است و هیچ کس نمیتواند از دسبت مبن
رهایی یابدف رستم نیز در مقابل اژدها به مفاخره میپردازد و برتری خود را بیان میکند و شبروع ببه جنگیبدن
میکنند وقتی که رخش چنین صحنهای رامیبیند:
بمالیبببد گببببوش و در آمببببد شبببگفت

بلنبببد اژدهببببا را به دنبدان گبببرفت

بببببدریببد کتفش به دنبببدان چبو شیببر

بببرو خیبببره شبببد پهلببوان دلیببببر

بببببزد تیببببغ و بنداخت از تن سبببرش

فبببرو ریخت چون رود خبببون از برش

زمیببببن شد به زیببببر تنش ناپبببدیبببد

یكی چشمه خون از ببببرش بر دمیبببد

چببببو رستبببببم بببببدان اژدهبببای دژم

نگبببه کببرد ببببببرزد یكی تیببببز دم

بیابببببان همه زیببببر او ببببببود پبببباک

روان خبببون گرم از بر تیببببره خبباک
(همان  :ج)31-31 :2

تنها ابزاری که در این ابیات وجود دارد تیغ است و شاعر از مكانی نامعلوم با اسم عام بیابان و زمین یباد مبی-
کندف
فردوسی در کمتر جایی از صحنهها به توصیف حیوانات مبادرت کرده اما در بیت ششبم و هفبتم وی ببه ذکبر
حالتهای رخش پرداخته است که گوش خود را میمالد و اژدها را به دندان میگیردف در این صحنه رخبش در
نقش یک همرزم به کمک رستم میشتابد و پیش از آن به نشان آماده شدن برای نبرد گوشهای خود را به هبم
میسایدف دخالت رخش در جنگ رنگی عاطفی به فضای داستان میبخشد و تأثیر آن را دوچندان میکندف
تشبیهاتی که در این ابیات به کار رفته اند عبارت اند از :تشبیه غریدن رستم برسان ابر بهار حملهی رخبش ببه
اژدها همانند شیر و دریدن پشت اژدها ریختن خون اژدها همانند رود چشمهی خون اضافهی تشبیهیف
توصیف ظاهری و درونی و اعمال رستم و رخش که در این ابیات باعث صحنهپردازی شده است عبارت اند از
:
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 -6بیدار شدن رستم از خواب و آشفتن وی بر رخش -2آماده شدن برای جنگ و تیغ را از کمرخبود در آوردن
 -9خیره شدن رستم از کار رخش  -2تیغ زدن بر سر اژدها  -1نگاه کردن رستم به تبن اژدهبا  -1اژدهبا راببه
دندان گرفتن و دریدن کتف اژدها توسط رخش
میتوان گفت شیوه ی صحنه پردازی در این مورد نمایشی است چون هم از جزئیات به ما اطالع میدهد که اول
رستم خواب بوده است بیدار میشود وقتی چیزی نمیبیند بر رخش میآشوبد وففف فردوسی ببرای بیبان کبردن
نبرد از روش تلخیص استفاده کرده است که بسیار زیبا باعث ایجاد صحنه و فضا گردیده است این فضا فضبای
ناباوری ترس و هیجان استف
2.2.2ف جنگ رستم و ارژنگ دیو
« دیو در اوستا به شكل  daevaو در فارسی باسبتان واژه  daivaو در سبنكریت  devaآمبده اسبتف شبكل
بازسازی شدهی هند و اروپایی این واژه  deiuoاستف در فارسی میانه  dewبه کار رفته اسبتف ایبن کلمبه در
فارسی امروز به دیو تحول یافته استف قدمت و دیرینگی این واژه به عور آریایی های میرسدف دیوان در واقبب
گروهی از خدایان و پروردگاران آریایی بودند که با آمدن زرتشت و تعالیم وی طرد شدند و مبورد ببی مهبری
قرار گرفتندف توصیف هایی که برای دیوان در متون مختلف ذکر شده بدین شرح است :آنها رنگی سیاه دارنبد و
به همراه هیئتی رع

آور و ترسناک از سوی شمال میآیندف دیوان میتوانند از شكلی به شكلی و از هیئتبی ببه

هیئتی دیگر درآیند گاهی در صورت انسان به صورت زن جادو و غیره درمیآیندف گاهی در شكل حیوانبات ببه
صورت گرگ و گور و یا سایر حیوانات ظاهر میشوندف دیوان از لحاظ جنسیت هم ببه صبورت مبذکر و هبم
مونث وجود دارند ولی اکثر آنها مذکر هستندف شمار دیوان همانند شمار ایزدان الیتناهی است از جمله می توان
به دیو آز دیو خشم دیو مرگ و تباهی آشوب و غوغا و ففف اشاره کردف
اولین بار در شاهنامه در داستان کیومرث و آخرین بار در نبرد رستم و اکوان دیو است که سخن از دیو به میان
میآیدف واژهی دیو  231بار در شاهنامه بهکار رفته استف همچنین واژه های بسیاری در شاهنامه وجود دارد کبه
در ساخت آنها از کلمهی دیو استفاده شده است از جملهی آنان دیو بچّه نرّه دیو دیوزاد دیو جنگی چنگال
دیو تن دیو ففف و صفاتی نظیر دیو بند و دیوانه ففف است (رف ک صفاری )36-39 :6939
در برخی از توصیفات شاهنامه نبرد پهلوانان با دیوان آمده است که در این مقاله دو مورد ذکر میگرددفف

رستم بعد از خوان پنجم اوالد را به درختی میبندد و گرز نیا را در حالی که به زین بسته سوار بر رخبش مبی-
شود و به جنگ با ارژنگ دیو میرودف
به زیبببن انببببدر افگنبببد گببببرز نیببببا

همبببی رفت یک دل پبر از کیمیبببا

یكی مغفبببببر خسببببروی بببببر سببرش

خبببوی آلوده ببببببر بیببان در ببرش

به ارژنبببببگ سببببببباالر بنهببببباد روی

چببببو آمببد ببر لشكببر جنگجبببوی

یكبببی نعببببببره زد در میببببان گبببروه

تبببو گفتببی بدریبد دریبببا و کبببوه

ببببرون آمبببد از خیمببببه ارژنگ دیببببو

چو آمببد به گبوش اندرش این غریبببو

چبببو رستببم بدیدش بببببرانگیخت اسپ

ببرآمببببد ببببر وی چبببو آذرگشس

سببببر و گبوش بگرفت و یبببالش دلیببببر

سببر از تبببن بكندش به کردار شیببر

پبببر از خببببون سر دیببببو کنده زتبببن

بینبداخت آن سببببو که بود انجمبببن

چببببو دیببببوان بدیدنبببد گببببوپال اوی

بببدریبدشببببان دل زچنگببببال اوی

نكردنبببد یبببباد بببببر و ببببوم و رست

پبببدر ببر پبسبببر بر همبی راه جست
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بپبببرداخت یكببببباره زان انجمببببن
(همان :ج)661- 662 : 2

در این ابیات فردوسی بیش تر به توصیفات ظاهری و روانی رستم پرداخته و فقط یک مورد به توصیف ارژنبگ
دیو اشاره کرده است:
بببرون جست از خیمبببه ارژنبگ دیببببو

چببو آمد از آنسان به گوشش غریببو

دیگر توصیفات همه مربوط به ظاهر و دالوری رستم استف
مكان خانهی ارژنگ دیو است و دیوان زیادی تماشاگر چنین صحنهای هستند و بعد از کشتن ارژنگ دیو رستم
همهی دیوان را میکشدف ابزارآالت مربوط به نبرد که از شیوه های صحنهپردازی در این توصیف است عبارتنبد
از :مغفر کاله گوپال و گرز که در خلق صحنه و فضا مؤثّرندف
عناصر بالغی در این ابیات عبارتاند از:
اغراط همراه با تشبیه :دریدن کوه و دریا بر اثر فریادهای رستمف
تشبیه :تشبیه رستم به شیر
توصیفات ظاهری و اعمالی که باعث صحنهپردازی شده اند عبارتند از -6 :به زیبن افكنبدن گبرز نیبا توسبط
رستم -2نعره زدن رستم  -9بیرون آمدن ارژنگ از خیمه  -2برانگیختن اس

توسبط رسبتم  -1گبرفتن سبر و

گوش ارژنگ  -1جدا کردن سر ارژنگ دیو  -1انداختن سر خونین ارژنگ به سوی گروه دیوان  -3ترسبیدن و
فرار کردن دیوان  -3برآوردن شمشیر و کشتن همهی دیوانف انتظار می رود که این جنبگ ببا کشباکش بیشبتر
توصیف شود امّا با آن که نبرد با دیو در میان است هیچ مقاومت و تالشی از جان

ارژنگ دیو و سبایر دیبوان

مشاهده نمیشود و مبارزه سریب به پایان میرسد این صحنه با اختوار هبر چبه تمبامتر توصبیف مبیشبود و
فضاسازی مناس

در آن صورت نگرفته استف

شیوهی صحنهپردازی نمایشی استف خووصیات ظاهری و اعمال رستم در اینجا برجستهتبر از بقیبهی حبوادث
نمود دارد و تا حدودی میتوان واقعه را در ذهن ترسیم کردف
9.2.2ف

کشته شدن دیو سپید به دست رستم در خوان هفتم

در خوان هفتم رستم از اوالد برای غلبه بر دیو سپید راهنمایی میخواهدف اوالد شیوهی مبارزه و دسبتیبابی ببه
دیو سپید را به او نشان میدهد و به او می گوید :در تاریكی به دیوها حمله کن چون تعداد اندکی از آنها بیبدار
هستندف رستم به راهنماییهای اوالد گوش میدهد و در تاریكی به جنگ مبیرودف رسبتم ببه غبار مبیرود و
شمشیر خود را باال میبرد و خود را معرفی میکند و دیوان با شنیدن نام او فرار میکنند:
رهببببش بببباز دادنبببد و بگبببریختنبببد

بببه آورد بببببا او نیبببباویختنبببد

و زان جبببایگه سببببوی دیبببو سپیببببد

بیامببد به کبردار تابنبببده شیبببببد

به کببببردار دوزخ یكبببی غببببار دیببببد

تبببن دیببببو از تیببببرگی ناپبدیبد

چبببو مببببژگان بمالیبببد و دیبده بشست

در آن جبای تببباریک لختی بجست

به تاریكبی انببببدر یكببی کببببوه دیببببد

سببراسبببر شده غبببار از او نباپدید

به رنگ شببببه روی و چون شیببببر مبوی

جهببببان پبر ز پهنببببا و باالی اوی

 / 61نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

سبببوی رستببم آمبببد چو کوهی سیببباه

از آهنش ساعببببد از آهببببن کباله

از او شببببد دل پیلتببببن پببببر نبببهی

بترسیببد که آمببد به تنگببی نشی

بببببر آشفت بر سبببببان پیببل ژیبببببان

یكی تیبغ تیببببزش بزد بر میببببان

ز نیبببببروی رستبببببببم ز ببببببباالی او

بینببداخت یک ران و یک پببببای او

بببببریبده ببببببر آویببببخت با او به هم

چو پیبببل سرفبببراز و شیببببر دژم

همی پببببوست کند این از آن آن از ایببن

همی گل شد از خون سراسر زمیببن

تهمتببن به نیبببببروی جببببان آفببببرین

بكوشیبد بسیببببار با درد و کیببببن

فببببرو بببرد خنجببببر دلش بر دریبببببد

جگبرش از تن تیره بیببببرون کشید

همه غبببببار یكسببر پببر از کشتببببه بود

جهان همچو دریای خبون گشته بود
(همان  :ج)663-661 :2

بیت پنجم ششم و هفتم به توصیف ظاهری و اعمال دیو سپید پرداخته است :دیو صورتی سیاه و مبویی سبپید
دارد مانند کوهی سیاه و ساعدش از آهن و کالهش نیز آهنین استف سنگ برمبیدارد و ماننبد دود ببه نزدیبک

رستم میآیدف بیت هشتم توصیف حاالت درونی رستم است ف رستم از هیبت دیو و احتمال شكسبت از او مبی-
هراسد و ابیات بعد توصیف کارهای رستم و دالوری وی است مبارزهی رستم با دیو سپید چنبدان ببا اطنباب
توصیف نشده استف خشمگین چون پیل ژیان بر دیو حمله میآورد و تیغ از میان برمیکشد با یک ضبربه یبک
ران (شاید یک دست) و یک پای او را قطب میکندف دیو با وجود زخمی که دارد ببا رسبتم درمبیآویبزد و دو
مبارز پوست یكدیگر را برمیکنندف فردوسی تداوم مبارزه را تنها با نشانهی همی یعنی عالمت ماضی اسبتمراری
و نیز قید بسیار در بیت سیزدهم تجسم میدهد تا دیگر نیازی به توصیف طبوالنی نباشبدف سبرانجام رسبتم ببا
خنجر پهلوی دیو را میشكافد و جگر او را بیرون میآوردف بیت آخر صحنهی کشتگان فراوان و زمین خونین را
توصیف میکندف
زمان در این ابیات نمود ندارد اما مكان این اتفاط غار است و از جزئیات غار سخنی به میان نیامده استف مكبان
در اینجا لفظی و خیالی است یعنی فقط برای ساختن تخیل داستانی ساخته شده است یعنبی در حقیقبت زببان
است که چنین مكانی را ساخته استف
آرایهای که در این ابیات بیشتر جل

نظر میکند تشبیه استف دیو به کوه سیاه و رستم به شیر مانند شده اندف و

در پایان دریای خون اضافهی تشبیهی استف شاعر در آفرینش صحنه به شرح جزئیّات مكان و زمان نپرداختبه و
بیشتر بر نبرد تمرکز کرده است بنابر این صحنهپردازی در این نبرد نیز از نوع نمایشی استف
نتیجه گیری
 -6فردوسی در برخی داستانها از زمان و مكان مبهم در خلق صحنهها استفاده کرده اسبتف گباه یكبی از
این دو عنور و گاه هر دو در داستانها به کار رفته اند و در برخی موارد هیچ کدام از آنها در توصیف
رزم حضور ندارندف میتوان گفت که زمان و مكان کمترین دخالت را در توصیف صحنهی داسبتانهبا
دارندف
 -2توصیف ظاهری شخویتها و اعمال آنان بیشترین سهم را در خلق صبحنه و فضبا در داسبتانهبای
شاهنامه ایفا میکندف

شگرد فردوسی درتوصیف صحنه و فضای رزم در شاهنامه
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 -9فردوسی صحنه و فضای رزم را در بیش تر موارد به مدد عناصر بالغی توصبیف مبیکنبد و بیشبترین
عنور بالغی که شاعر برای توصیف از آنها مدد جسته تشبیه واغراط است ف
 -2لحن یكی از زیر مجموعه های ایجاد فضا در داستان است که درتوصیف صحنه و فضبای ببزم و رزم
کاربرد داردف در نبردهای تن به تن گفتگو و لحن در قال

مفاخره بیشتر از دیگر انواع جنبگ نمبود

داردف
 -1ابزار و ادوات رزم از لوازم توصیف صحنهی نبردها در شاهنامه هستندف

 -1فردوسی از پدیده های طبیعی وحیوانات برای توویرسازی و خلق تشبیه استعاره و اغراط مبدد مبی-
گیردف
 -1توصیف اغل

صحنههای رزم در شاهنامه به شیوهی نمایشی صورت گرفته استف
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