
25، شمارۀ پياپي 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10ادب فارسي، سال   

10.22059/jpl.2020.303372.1708    

Print ISSN: 2251-9262//Online ISSN: 2676-4113 
https://jpl.ut.ac.ir/ 

 

 

خان  هفت» در در خلق محتوای حماسي« سازی فضا»کارکرد عنصر 

 فردوسي ةشاهناماز « اسفندیار
 ينزاده صالاعظم حسين

 فارسي دانشگاه اصفهان ادبيّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 *مهدی نوریانسيّد
 دانشگاه اصفهان فارسي ادبيّاتاستاد گروه زبان و 

 باباحيدری ي هاشميمرتضسيّد
 دانشگاه اصفهان فارسي ادبيّاتدانشيار گروه زبان و 

(169تا  147)از ص   

26/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 4/3/1399تاريخ دريافت مقاله:   

پژوهشي-علمي  

 

 چکيده
آن بررسی عناصر سازندۀ  ، بههای آن اثر و ويژگی يکنوع ادبی شناخت پردازی معاصر،  در عرصۀ داستان

است. « فضاسازی»عنصر  ،عناصراين و تأثیرگذارترين ترين  مهمّيکی از  است. شده منوط استاند

زيرا شاعر حماسی از  ؛خاصّی دارد اهمّیّت ،ويژه در آثار حماسی به ،از عنصر فضاسازی مناسبگیریِ  بهره

 وامل مؤثّر درع در اين پژوهش،سازد.  تواند فضای حاکم بر اثر را به خواننده منتقل  طريق آن می

بررسی  فردوسی شاهنامۀاز  «خان اسفنديار هفت»محتوای حماسی، با تکیه بر داستان  و خلقفضاسازی 

برای شناخت  قدرت حکیم طوس در سرودن حماسۀ ملّی ايران، گرفتننظربا در چون ؛دوش می معرّفیو 

در فردوسی رسد.  ینظر م  ضروری به شاهنامههای  بررسی داستان ،های نوع ادبی حماسی ويژگی

زمینی و در قالب نیروهای آسمانی، عناصر « عادت  خرق»عنصر از  گیری بهرهبا ، خان اسفنديار هفت

نمايش  همچنیناست.   خلق کرده فضا و محتوايی متناسب با روح حماسه ؛طبیعی و امور جادويی

باعث  ،ناپذير حماسه جزء جدايیعنوان  به  ،«اغراق»خان، به ياریِ  در گذر از هفت اسفنديارهای  دالوری

در صورت مستقیم و گاه   گاه به ها اغراق در اين داستان .است  شده داستان فضایِ حماسیِشدن  پررنگ

 و شدهمنجر ، به تلقین روح حماسیِ داستان يا در سیاق کالم و مفاهیم کنايیاستعاره، ، تشبیه قالب

خان  ر خوارق عادات، در ايجاد محتوای حماسی هفتها در کنا جای فردوسی از اين آرايه استفادۀ به

 است.   اسفنديار نقش بسزايی داشته
 

 .خان اسفنديار هفت خرق عادت، اغراق، فضاسازی، محتوای حماسی، ،شاهنامه های کليدی: واژه
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  مقدّمه .1

نويسی شده در عرصۀ داستان از مباحث مطرح« ساخت»و « عناصر داستان»اصطالحِ 

 پرداز آورد و داستان وجود می  عناصری دارد که پیکرۀ آن را به ،استانمعاصر است. هر د

از مؤثّرترين  پردازد. داستان می به آفرينش ،گرفتن اين عناصر در ساختمان طرحکار با به

شعر ؛ زيرا در است« فضاسازی»ويژه در شعر حماسی، عنصر  عناصر سازندۀ داستان، به

 ،است هنيکی از انواع شعر کادبی  انواع ۀنظريّ ساحت در که )تاريخ تخیّلی گذشته(حماسی 

اين نوع  در. شود محسوب مییِ اين نوع ادبی هاترين ويژگی مهمّاز  ،داشتن جنبۀ داستانی

بخشد  شکلی داستانی می، به اثر ها و اوصافحوادث، خطبه ،ای از تصاويرمجموعه ،ادبی

؛ (105 :1343ارسطو، ) شود می روايت غیرمنطقی به شیوۀ مغالطۀ منطقی یداستان و

کشیدن تصوير با به کهدهد  میشاعر حماسی اين امکان را  عنصر فضاسازی به ،بنابراين

از طريق اغراق و تشبیه،  قهرمان ۀالعاد خارج از نظام عادت و نمايش اعمال خارق حوادثِ

 .اردبه مخاطب، بر ذهن وی تأثیر بیشتری بگذ حماسی داستانروح بر انتقال   عالوه

ارسی و از آثار جاودانۀ جهان است. ترين مثنوی حماسی ف ، بزرگفردوسی شاهنامۀ

ايجاد فضايی  اهمّیّتبا آگاهی از اين است که فردوسی ، شاهنامهاز داليل ماندگاریِ يکی 

فضاسازی، از جمله عوامل مؤثّر در جا از  متناسب با محتوای اثر حماسی و با استفادۀ به

 از طريق است توانسته ،هايی که الزمۀ شعر حماسی است اغراق کمک  هخوارق عادات و ب

که روح حماسی  بیافريندآمیز ترسیم کند و اثری  تشبیه، استعاره و کنايه، فضايی اغراق

 زند. در آن موج 

حماسۀ ملّی  رایگويی ب است که نظیره  حکیم طوس باعث شدهپردازی  قدرت داستان

برای  ،(؛ بنابراين107: 1371)مؤتمن، د شوزمی به وی ختم محال و سرودن حماسۀ رايران، 

داستانی  مبنای سازِ محتوای حماسی بر ، بررسی عوامل زمینهشناخت نوع ادبی حماسه

سبب   بدان ،برای بررسی «خان اسفنديار هفت»داستان  اهمّیّتضروری است.  شاهنامه از

اساطیری  -تکرارشوندۀ حماسی های مايه تعدادی از بن دربردارندۀ که اين داستان است

تنی قهرمان، گذر قهرمان از چند منزل دشوار، گذر از آب، داشتن راهنما  همچون رويین

 است.شبانه های  و لشکرکشی

 های ويژگی شناخت امکان ،شاهنامه های داستان ندۀوجودآور به عناصر و ساخت تحلیل

پردازی فردوسی را  داستانقدرت  سنجش و شاهنامهارزشِ داستانیِ  حماسه، نوع ادبی

 شاهنامههای  در داستان دهندۀ داستان، برخی از عناصر تشکیل؛ زيرا سازد  فراهم می
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 ساختاریو های محتوايی  ويژگیتواند  ها می شناخت آنکه است   چندان تکرار شده

جنبۀ  همچنین .سازد تبیین را پس از آن  حماسی فارسیِو حتّی اشعار  شاهنامه

و عاملِ احیای زبان  شاهنامهرمز بقای ، نشان از آن دارد که بزرگتن اين اثر داش داستانی

 .(45: 1369)فروزانفر، پردازی شاعر طوس است  فارسی، کمال داستان

در  ،ايران ادبیّاتدر تاريخ منظومۀ حماسی فردوسی  و اثرگذاری اهمّیّتبه  با توجّه

ساختن  در هماهنگ فضاسازییِ عنصر داستاننقش  اهمّیّت دشو میاين پژوهش تالش 

 عوامل ايجادکنندۀو  دشوتبیین  شده برای اثر انتخابمحتوای متناسب اثر با نوع ادبی 

 شاهنامهاز  خان اسفنديار در داستان هفتها  ، يعنی خوارق عادات و اغراقفضای حماسی

  .شود  معرّفیمحتوای حماسی داستان  آمدنوجود بهتأثیر اين عوامل در و 

های  خان هفت و ها بر مبنای ساخت آن شاهنامههای داستانو  اشعار حماسی بررسی

 معرّفیبه  یمتعدّد و مقاالتها  کتابدر  و پژوهشگران سابقه نیست بی، اسفنديار و رستم

سرايی در  حماسه های کتابدر  برای مثال، ؛اند پرداخته های آن آثار حماسی و ويژگی
حماسه؛ ترجمه و نگارش کتاب  شمیسا،از  (1381) یانواع ادب صفا،از  (1333) ايران
انواع ادبی و شعر »در مقالۀ و  مطلق  خالقیاز  (1386) شناسی تطبیقی شعر پهلوانی پديده

کدکنی که در آن برای شعر حماسی چهار زمینۀ داستانی،  شفیعیاز  (1352) «فارسی

مقالۀ در  چنین، هم(105-107: 1352) قهرمانی، ملّی و خرق عادت برشمرده شده

 ،شعر حماسی ،المعارف بزرگ اسالمی ةدائردر شده  چاپ ،فر شايگاناز  (1394) «حماسه»

تنها  .ستا  شده و بررسی معرّفی فردوسی شاهنامۀهای  ويژگی برخی از خصايص آن و

رنگ از  يافته، کتاب  اختصاص شاهنامههای  شناسی داستان تفصیل به شکل ی که بهکتاب
نامۀ نیز در کتاب  است. اسداهلل جعفری امیسرنوشتۀ قدمعلی  (1388) گل تا رنج خار

با ؛ است ارائه داده سرامیمشابه با کتاب تقريباً تحقیقی  ،(1389) باستان در بوتۀ داستان

را ها  رفت داستان پیهای ساختارگرايی،  هبر اساس نظريّدر کتابش  جعفری اين تفاوت که

 است.  نیز بررسی کرده

نیز تحقیقاتی صورت گرفته و مقاالتی  اسفنديار  خان هفترستم و   خان فتهدر باب 

مُهر مِهر بر »، اد آيدنلوسجّ از (1388) «خانِ پهلوان هفت»مقالۀ از جمله  ؛است  شده تألیف

خوان رستم و  خان يا هفت فته» و مريم بیدمشکیاز  (1383) «خان رستم هفت

در  ،که به تناسبِ موضوع...  و دخت مشهور روينپاز  (1378) «های اين رزمنامه برجستگی

شعر ها  در آنکه  و مقاالتی کتبيک از  ا در هیچشود؛ امّ ها اشاره می به آن اين پژوهش
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تأثیر عنصر  مهمّبسیار موضوع  ،بررسی شده خان هفت ضمونمو  شاهنامه ،حماسی

در  توای حماسیدر ايجاد مح اين عنصرو نقش  خان اسفنديار در داستان هفتفضاسازی 

  است.  دهشن طرح و تحلیل، داستان

، بر مبنای داستان اغراقايجاد مؤثّر در  های ادبیِ اغراق و آرايه ،خوارق عادات سیربر

موضوع  محتوای حماسی،داستان و ايجاد  فضاسازیها در  تأثیر آنو خان اسفنديار  هفت

مطابق با هدف ر فضاسازی صعناگر د که شو میین یتبدر اين تحقیق،  .استاين پژوهش 

 خلقدر  ویتواند به  میشود،   به کار گرفته حماسی پردازی شاعر و شیوۀ داستان

از داستان  شده اديق ارائهمص است  گفتنی ياری رساند.حماسی  هماهنگ با اثرمحتوای 

 استخراج مطلق  خالقی جالل تصحیح فردوسی ۀشاهنام پنجم دفتر از اسفنديار خان هفت

 ت.اس  شده
 

 خوان؟ خان یا هفت هفت .2

شده در اين پژوهش برای ترکیب  کاربرده الخطّ به ابتدا شايسته است دربارۀ رسم

شدۀ رستم برای نجات  ، که بر مسیر طی«خوان هفت»و « خان هفت»اساطیریِ -حماسی

 شود، سخن گفت.  کاووس و مسیر اسفنديار برای نجات خواهرانش اطالق می

متفاوتی مطرح و برای هر دو امال داليلی  هایبرد اين ترکیب، نظردربارۀ دو شیوۀ کار

را برگزيده و از « خان هفت»در اين پژوهش وجه نوشتاری گان امّا نگارند ؛است  ذکر شده

به آنکه عبور از هفت مرحلۀ دشوار و    توجّه  ؛ زيرا بااند پیروی کرده الخطّ رسماين 

بر الگوی  ،است  تسريع کرده به هدفشان را رستم و اسفنديار دستیابیِکه  خطرخیز

داشتنِ با درنظر همچنین ،داللت دارد تالش وی برای اثبات بلوغ پهلوانیتشرّف پهلوان و 

در آيین و مناسک ا ر پهلوانی برای احراز مقام جهان« انتقال»اين نکته که ريشۀ 

و گستردن خوانی معنی سفره   به« خوان هفت» از« خان هفت»اند،  مهرپرستی بیان کرده

: 1388آيدنلو،  ←) نمايد تر می بعد از هر کامیابی پهلوان  مقبول های خوشمزه خوراکیاز 

 .(172: 1378و مشهور،  116: 1383؛ بیدمشکی، 14
 

 خان  مایة هفت بن .3

های  مايه از بن« گذشتن پهلوان از چند خان برای رسیدن به مقصودی معیّن»مضمون 

دهندۀ  نشان و اروپايیهندو کهن مايۀ بن يک و پهلوانی روايات در معروف اساطیری -حماسی

چند خان،  مايۀ هفت/ در روايات مبتنی بر بن. دشوار است احلمراز پهلوان  گذر اهمّیّت
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گونه و با مقصدی مشخّص  هايی مستقل در قالب يک داستان ويژه، حوادث و دشواری

از اين آزمون، بلوغ و  اوآمدن  ندر صورت سربلند بیرو که آيد می  برای پهلوان پیش

 .(3-2: 1388)آيدنلو،  دشو می اثباتتشرّف دالور نو 

چند خان در  مايۀ مشهور داستانیِ الگوی هفت/ ترين مصاديق طرح و بن از معروف

دقّت در ساختار  .های رستم و اسفنديار اشاره کرد خان توان به هفت روايات ايرانی، می

ايرانی به ياری قوّۀ خیال ات پردازان در رواي داستانسازد که  یآشکار مها  مراحل اين خان

روی دالور،  های پیشِ برای ساختن خطرها و دشواری ،يا مطابق باورهای آن روزگاران

)مانند اژدها، ديو، سیمرغ، سگساران، زن جادو و بر استفاده از عناصر اصیل و اساطیری   عالوه

های گرم،  شیر، گرگ، بیابان )مثلهايی  و سختی ای افسانه المخلوقات عجايب ،از جانوران ،...(

ها شرّ و زيان  گونه داستان که در دورۀ ايجاد و رواج اين برف و يخبندان، درياهای ژرف و ...(

 .(8-7همان: ) اند کار ياد کرده عنوان موانع سهمناک و زيان  به ،شده است تلقی می
 

  خان اسفندیار هفت .4

 نجات قصد   بهپهلوان ايرانی، -اين شاهزاده که پرماجراست فریس اسفنديار خان هفت

ها  بازگرداندن آنبرای و  چنگال ارجاسپ تورانی از« آفريد به» و «یهما» خواهرانش جان

 دهد.  می  به آن تن ،بیگانه کشور از
پیشِ روی  مسیرسه  ،دز سیدن به رويینبلد، برای ر راه سردار دربند ترکِ ،گسارگر

  ی سهلپیمودنِ اوّو دارای خورشت و گیاه که است ر راحت یدو مس ؛گذارد اسفنديار می

 ا راه سوم: امّو  برد، میماه و دومی دو ماه زمان 
 

 سددددديگر ببُددددرّد بدددده يددددک هفتدددده راه    

سددددت و نرااژدهدددداا پدددر از شددددیر و گددددرگ   

 فريدددددب زن جدددددادو از گدددددرگ و شدددددیر 

دريدددددا بدددددرآرد بددددده مددددداه  يکدددددی را ز  

 بیابددددان و سددددیمرغ و سددددرمای سددددخت   

دز آيدددد پديدددد  وُ زان پدددس چدددو رويدددین    

 سدددددر بددددداره برتدددددر ز ابدددددر سدددددیاه    

 بددددددده گِدددددددرد انددددددددرش رود آبِ روان 

 

دز آيددددد سدددد اه بدددده هشددددتم بدددده رويددددین   

 کدددده از چنگشددددان کددددس نیابددددد رهددددا    

سددددددت و از ااژدهددددددای دِلیددددددرا فددددددزون  

آرد بددددده چددددداه يکدددددی را نگدددددون انددددددر  

، بددددرّد درخدددت کددده چدددون بددداد خیدددزد     

سدددان کسدددی، نددده شدددنید  نددده دز ديدددد از آن  

 بدددددددو در فددددددراوان سددددددلیح و سدددددد اه 

 کددددده از ديددددددنش خیدددددره گدددددردد روان  

(223: 1393)فردوسی،                      

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C_(%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_(%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)
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 ،رسیدن به هدفو  شدن ای پیروزبر ،حماسه انپهلوانمانند ديگر  ،و چون اسفنديار

)مسکوب،  رسیدنامّا دير ،خطر یدن يا بیکردن و رسمیان خطر ،زده است تاب و شتاب بی

سفر  ترتیب  و بدين گزيند می دشوارترين راه را بره تّالبترين و  کوتاه ،(34-35: 1374

 شود. می آغازخان  هفت
 

 خان هفتدر مسير  پهلوان داشتنراهنمامایة  بن .5

ن در مسیر راهنما و همراه برای پهلوا بودنِ ۀماي بن، در روايات ايرانی مهمّاز موضوعات 

پیش از ورود به  پهلوان. ستاوی گرگسار راهنما خان اسفنديار، هفت خان است. در هفت

آگاهی کسب د و پس از کن پا می ، مجلس عیشی برویگرفتن از  راهنمايیرای هر خان، ب

 شود. هر خان، با طرح نقشه و آمادگی کامل وارد خان میمانع از 

 به اين. شود می نوشانیده میرگسار به گ ،در اين مجالس پیش از شروع سخن

، ها ل و سه جام از می در ساير شبچهار جام پیاپی در شب اوّبا نوشیدن  او ،ترتیب 

  کند. با اخالص بیان می ،داند رو می پیش مانعِ دربارۀهرچه 

شراب، که عقل حسابگر را  های پیاپی با نوشیدن جام و در هر خان، هر بار گرگسار

های  همچنین با شنیدن وعده ؛دهد تا راستی پیشه کند دل فرصت می کند و به دور می

 ؛کند و او را راهنمايی می را ياریقهرمان  ،، گرچه نه از سر رغبتبرای آزادی اسفنديار

ديار دالگوی پیر فرزانه دانست که هر بار اسفن نمودی از کهنرا  گرگسارتوان  می ،بنابراين

گیرد  ت کمک میدگرفتن راه درس شداو در پیاز یرد، دگ رار میدر دو راهی قدبر س

 . (77: 1396ريحانی، برزو و  زاده داهللد)عب

گرگسار،  از بعدی حوادث خان شدنجويادادن مجلس بزم و  بر ترتیب  عالوه

وار  های موتیف مايه از ديگر درون ،خان بعد ورود بهبرای اسفنديار های شبانۀ  لشکرکشی

 «پشوتن»، خان هفت مسیر در است  گفتنی .(137 :1388 جعفری، و نصراصفهانی) است خان هفت

و زمانی که اسفنديار در مواجهه با حوادث  ندپهلوان هستهمراهان از  ايرانس اهیان و 

 .دشو محسوب می ايران س اه ساالر و برادر جانشین پشوتن ،شود می جدا س اهیان از ها خان
 

 ای حماسيعوامل مؤثّر در ایجاد فضو  فضاسازی عنصر .6

امروزه در بررسی  است کهپردازی  ر در داستاناز شگردهای روايی مکرّفضاسازی يکی 

است و منتقد ادبی همواره در پی کشف تمهیدات   آثار ادبی به آن بسیار توجّه شده

 خالق اثر برای ساختن و پرداختن فضا در روايت است.
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از پردازد و  می فضاسازیبه خالق اثر ادبی برای باورپذيرشدن داستان خود، ناچار 

هايی در فضای داستان و توصیفاتی که بیشتر جنبۀ  ات، نمايش نشانهطريق ذکر جزئیّ

سازد و روح مسلّط  درونی و ذهنی دارد، مخاطب را به دانستن ادامۀ داستان ترغیب می

ترکیب  ر اثربای است که داستان  سايه ،فضا و رنگعبارت ديگر،   به ؛کند بر اثر را القا می

که هماهنگ با   در صورتیو  (49: 1379)مستور، افکند  عناصرش، بر ذهن خواننده می

اين  گذارد. مايه نیز اثر می و درون رنگ یپموضوع داستان باشد، بر عناصر ديگر همچون 

 سرا حماسهموفقیّت يا عدم موفقیّت های حماسی در  داستانروايت در ويژه  به ،عنصر

 از طريق، ای غیرمستقیم فضاسازی با شیوه ،ها اين داستاندر  .داردای  کننده نقش تعیین

پذيرد  صورت می، هايی که در فضای داستان جريان دارد نشانهالت و با چینش جم

از عوامل مؤثّر در و صور خیال  «اغراق» ،«خرق عادت»صر ا. عن(161: 1384لو،  )اسماعیل

 های حماسی است. داستانبا  ناسبتايجاد فضای م
 

 زمينة خرق عادت. 6-1

وادث، اشخاص و اعمال وجودِ حو  است خصايص اصلی حماسهخرق عادت يکی از 

عنصر  .شود محسوب می آنترين عناصر  مهمّبسیار طبیعی و از  ،در حماسه العاده خارق

نمايانگر جريان حوادثی است که با منطق و تجربۀ علمی  ،در حماسهخرق عادت 

و  رويدادهای غیرطبیعی و بیرون از نظام عادت بیانبا  ملّتیهر زيرا  ؛سازگاری ندارد

در های غیرطبیعی  موجودات و آفريده بردنکار به با همچنین ؛طبیعی خود عقايد ماوراء

خرق به  ،شود ر گذشته توجیه میوعص ای نگاه اسطورهکه فقط از رهگذر  ۀ خودحماس

عوامل تاريخ،  یّطبیعی يک قوم در ط با تغییر عقايد ماوراء است  گفتنی .پردازد می عادت

حماسه نیز و د شو رق عادات هم دگرگون میوايعنی عوامل توجیه خ ،«انگیزی شگفت»

 . (107 -106: 1352کدکنی،  )شفیعی يابد میتغییراتی 

توان  می العاده را خارق ها شیوۀ بیان داستان ،در يک ديد کلّیحماسۀ ملّی ايران در 

 ،...( گفتن جانوران و )سخنگفتارها ، ها( )جنگکردارها  حماسی در اين اثرزيرا  ؛دانست

ها  شخصیّت، ها( خان )حوادث مربوط به هفت حوادث ،(... و )سیمرغجانوران  ،(... )گز وگیاهان 

زمان و مکان ، ...( و )ديو س ید، ديوها (... تن و اسفنديار رويین ؛ی مرگ ویحتّد، رشد و )رستم: تولّ

ها،  گويی ، پیش...( و )برهمنان برهنهها  قوام و قبیله، ا(زد و مکان گنگها  شخصیّت)سنّ 

  هستند. دور ی بهعینهمه از عادت  ،ها بها و خوا اخترشناسی
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  خان اسفندیار در هفت زمينة خرق عادت. 6-2

 خان اسفنديار داستان هفتيافته در  نمودنیروهای ماورای طبیعیِ خوارق عادات و 

تنی و خدامايگی  )رويین عوامل انسانی: دشو دسته گنجانده و بررسی میر سه د ،شاهنامه

امور  و حیوانات شامل چهارپايان، خزندگان و ...(و  برف)مانند  عناصر طبیعی و زمینی ،قهرمان(

 .(45: 1393نژاد فرهنگ،  فرج -)بازرگان (زن جادو)نظیر  جادويی
 

 (بودن اسفندیارخدا –انسان) عوامل انساني. 6-2-1

عهده دارند و به   ی برمهمّزمینی، نقش  در اشعار حماسی نیروهای مافوق طبیعی و فرا

 . کنند خرق عادت ايجاد میو  يابند ها ظهور می صور مختلف در حماسه

معنی  ؛ بدينکرد  توان مشاهده می اوحضور خدايان در کالبد پهلوان را در خدامايگی 

مند  طبیعی بهره  ت که از نیرويی خدايی يا فوقهايی اس در حماسه گاه سخن از انسانکه 

ناپذير و طبیعی، شکست سخن از پهلوانی است که به کمک نیروهای مافوق يا هستند

ای بر بدن اين پهلوان اثر ندارد، مگر بر يک نقطه حربه  هیچ يعنی ؛است  نفوذناپذير شده

  شود. ضعف وی محسوب میاست و نقطه   پذير باقی مانده بر تقدير آسیب از آن که بنا

تنهدا قهدرمانی است که به کمک خدايان ، اسفنددياردر حماسۀ ملّی ايران، 

است.  برخوردار تنی( )رويینات مافوق بشری خصوصیّو از تدن شده  ناپذير و رويین آسیب

ای از آرزوی تشبّه پهلوانان بزرگ به خدايان نامیرا و تواند نشانهمی تدنی رويین

بودن سبب حقیقت مرگ و گريزناپذير  ، امّا به(93: 1381)شمیسا،  ر بوده باشدناپذي آسیب

 آن است که از طريق يک نقطه ضعف، در جسم پهلوان راهی برای ورود مرگ باز

است؛ همچنین اين انديشه که پهلوان بايد در راه نام و ننگ و يا دفاع از   گذاشته شده

ها يک از توانايی که گاه هیچ هايیکند؛ خطربزرگی دست و پنجه نرم  هایمیهن، با خطر

است   تدنی را پديد آورده ها نیست، آرزوی رويین و هنرهای پهلوانی قادر به دفع آن

 .(48: 1386مطلق،   )خالقی

د و در نقش نیروهای نای دار العاده عمال و رفتار خارقا اغلب ،تن رويین قهرمانان

شوند. زمانی  ها پیروز می در ستیز هستند و بر آن ()نماد نیروهای اهريمنیاهورايی با دشمن 

 ،مانند می در، هستند يیاهورا يا خدايی نیروهای که یپهلوانان چنین مقابل در دشمنان که

توجّه   نکتۀ قابلالبّته  ؛(240-239: 1333)صفا، شوند  ل میبه جادوگران و شیاطین متوسّ

کند، ردها از پوشیدن زره خودداری نمیتن نیز در نب حتّی اسفنديارِ رويین است که  آن
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ناپذيری جوشن و خودِ اسفنديار  ل نبرد، با زال از زخمکه رستم در پايان روز اوّ چنان

 (:46-45: 1379گويد )آيدنلو،  سخن می
 

 دی پلنگدددديددر بدددهمان تیغ من گ

 رش ددددر بددوشن انددی جدددنبرّد هم

 

 ،ر سنگددددويشتن زيددددنهان داشتی خ 

 ر سرش دددرنیان بددده آن پارۀ پددددن

 (396: 1393)فردوسی،                       
 

و ساير متون کهن آمده است، اسفنديار تا پیش از عبور از  شاهنامهبر آنچه در  بنا

ويژه در نبرد با رستم  بهو ها  تن نیست و تنها پس از عبور از اين خان رويین ،خان هفت

زيرا مطابق با اساطیر، قهرمان با ؛ شود تن به وی نسبت داده می است که صفت رويین

هاست  خوردن در خون آن خصوص اژدها و غوطه به ،کشتن برخی از نیروهای اهريمنی

 .(27-26: 1381)امیدساالر، شود  تن می که رويین
 

  زمينيعناصر طبيعي و . 6-2-2

ترين موضوع  مهمو است « دادروي» مرکز اصلی حماسه نکه با توجّه به آدر شعر حماسی 

از  گیری بهرهفضاسازی، عالوه بر  ایبر حماسی بايد شاعر، است رويدادها، نبرد و جنگ

عناصر طبیعی، مانند  یشوند، عناصر ديگر عناصری که مستقیماً به میدان رزم مربوط می

نتقل حماسه را م و کند که حسّ خشونت ای انتخاب  گونه  اساطیری و حیوانات را نیز به

دادن قدرت  برای نشان نیز از جمله اسفنديار حماسی پهلوان. (104: 1383پارساپور، )سازند 

الجثّه را از بین  جانوران مهیدب يا هیوالهای عظیم ود جنگ می اين ضدّقهرمانانبا خود، 

 .(187: 1376)کزازی، د شو می نبردها پیروز همواره در و دبرمی
 

 دوم، سوم و پنجمل، در خان اوّ حيواناتالف( 

)رود، برف طبیعت  ،عالوه بر انسان حماسه رانبرد قهرمان  همدر نبردها گاه شاعر حماسی 

پريان و  ،غوالن ،و يا ديوان )اژدها(ی ا ه، جانوران افسان)شیر، گراز و ...(، جانوران حقیقی و...(

ناتی که اسفنديار حیوا. برد بهره می خوارق عاداتو از  دهد قرار می )شیطان(حتّی اهريمن 

شیر در خان ل و در خان اوّ)گرگ  چهارپايان از زمرۀ، شود میرو  هخان با آنان روب در هفت

 .هستند (در خان پنجم)سیمرغ و پرندگان  (در خان سوم)اژدها ، خزندگان (دوم

با  لدر خان اوّ اسفنديارت. اس شاهنامهالعاده در  انات خارقگرگ از حیوگرگ: 

س اه را به  ،که شکار شیر را آرزو دارند. اسفنديار پیش از عزيمت شود یمواجه م گرگانی

ديدن ها به محض  د. گرگشو گرگان می ۀس رد و به تنهايی راهی بیش پشوتن می
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س س  د،ساز می جان نیمه پهلوان آنان راتیرهای  اامّ ؛شوند ور می اسفنديار به او حمله

 پهلوان:
 يکددددددی تیددددددغِ زهرآبگددددددون برکشددددددید

 بدددده شمشیرشددددان کددددرد چدددداکسراسددددر 

 

 عندددان را گدددران کدددرد و سدددر درکشدددید،     

 گِدددل انگیخدددت از خدددونِ ايشدددان ز خددداک   

 (227: 1393)فردوسی،                             
 

که از  هستند دو شیر ژياناسفنديار  در خان دوم نبرد همبه گفتۀ گرگسار شير: 

ا طلوع خورشید اسفنديار ها را ندارد. ب د و نهنگ تاب آنها عقاب در آسمان ن رّ خوف آن

ه حمله شود. دو شیر نر و مادّ س رد و راهی نبرد با شیران می س اه را به پشوتن می

 اسفنديار:آورند.  می
 ر اندرآمد، يکی تیغ زددددو ندددچ

 ه دو نیم گشتدددز سر تا میانش ب

 رازددد فدددچو جفتش برآشفت و آم

 

 سَد ددرش بسان بدددد ريگ زيددددببُ 

  ر از بیم گشتدددر مادّه پددددل شی

 رش رزمسازدددر سدددی تیغ زد بددديک

 (229)همان:                                 

فردوسی نیز رستم و  شاهنامۀدر آثار حماسی نقش اژدها انکارناپذير است. در  اژدها:

 کنند. خود اين موجود هراسناک را نابود می خان هفتاز  در خان سوماسفنديار 

 ویخواهد شد.  وامانع راه مهیب  اژدهايی ،اسفنديار سوم خانِدر ه گفتۀ گرگسار، ب

ها و  های برآمده از چرخ ز به تیغای مجهّ خواهد تا گردونه انديشی، از نجّاران می با چاره

که ارّابۀ حامل اسفنديار نزديک  کنند. هنگامی زوايای آن بسازند. درودگران چنین می

 :وقت برد. آن میابه را به شکمش فروشود، اژدها اسب و ارّ اژدها می
 

 ددددد ز صندوق مددددرد دلیددددربرآم

 کرد چاک بدده شمشیدددر مغزش همی

 

 يکی تیددددز شمشیددددر در چنگ شیددددر 

 همددددی دود زهدددرش بدددرآمددددد ز خاک

 (233)همان:                                       

هوش بر زمین  بیاسفنديار  ،شده از بدن اژدها رنگِ ساطعاز دود زهرآلود و زردا امّ

ديدن قهرمان از اژدها پس از کشتن او، دارای  بر بسیاری از اساطیر، آسیب بناافتد.  می

شدن اسفنديار نمود يافته است  هوش شکل بی  به شاهنامهمايۀ اساطیری است که در  بن

 .(268: 1378)سرکاراتی، 

انگیز  فتاز موجودات شگ ،چهار بار ظاهر شده است شاهنامهدر  که سیمرغسيمرغ: 

، در )مرکز عالم و محل آشیانۀ سیمرغ(کوه  ن زال به البرزردپس از بُ . اواست حماسۀ ايران

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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های  حوادث داستان قتحقّ در ای عمده های نقش و شود می ظاهر ايران ملّی ۀحماس صحنۀ

 ه دارد:دو چهر شاهنامهکند. سیمرغ در  ايفا می شاهنامه

 ،در چهرۀ اهورايی اين پرندۀ مقدّس و ايزدی :لاهورایي در قبال خاندان زاای  چهره .1

ای  آورد، کارکردی پزشکی و ايزدی دارد و آمیزه را به دنیا می )رستم(مولود حماسه که 

 .است از خرد و جادو

 دآويز درمی سیمرغی با پنجم خاندر  اسفنديار :اسفندیار با نبرد در اهریمني ای چهره .2

 . کند با خصلتی جادويی و پلید ايفا می را انگیز و اهريمنی نقش موجودی شگفت که

، نشانۀ دو گرايش اجتماعی و آيینی در ايران سیمرغبارۀ در دوگانههای  اين جنبه

است. سیمرغ به منزلۀ خويشکاری زال، با هرچه با او در تضاد باشد، در تضاد است. 

زمانی که نهاد سیاسی و دينی در دوران گشتاسپ به خصومت با زال و رستم 

 .(166-151: 1379)مختاری، کند  خیزد، سیمرغ نیز خصمانه عمل می برمی

 ۀاز تیر الجثّه پرندگانی عظیم ،العبور ظاهراً هنگام عبور از قلل و ارتفاعات صعب

با ناچار  بهاسفنديار  ،بنابراين ؛ندا بسته ای می راه را بر هر جنبنده ،ها الشخورها و کرکس

شدن در  . وی با ترفند پنهانشود گالويز می ،است بسته ر تنگ راسیاين نوع پرنده که م

 د. س س:شو صندوق، به سیمرغ نزديک می
 

 ز صندوق بیددددرون شدددددد اسفنديار

 زره در بر و تیغ هندی به چنگ

 همددددددی زد بددددرو تیغ تا پاره گشت

 

 بغددددددريّد بددددددا آلتِ کددددددارزار 

 -نهنگ چدده زور آورد مددرغ پیشِ  -

 گددر مدددرغ بیچاره گشت  چُنان چاره

 (242: 1393)فردوسی،                 
  

ل، دوم، که اسفنديار در پايان خان اوّآن است خان  در هفتيکی از نکات قابل توجّه 

شود،  به خون گرگان، شیران، اژدها و سیمرغ آغشته میبدنش که پس از آنسوم و پنجم 

است کشتن نیروهای   . گفتنیپردازد ه نیايش کردگار دادگر میو بشويد  تن را می و سر

ها که در بسیاری از اساطیر ملل شرق و غرب  شدن به خون آن اهريمنی و شوم و آغشته

 داشته باشد.کارکردی نمادين تواند  می، است بازتاب يافته
 

 در خان ششم و هفتم عناصر طبيعتب( 

بلکه با يک پديدۀ طبیعی  ،کار نداردروفنديار با موجودی ساس خان ششم در :برف

اين بار  ،بنابراين ؛ندکنالعبور گذر  ای برفی و صعب او و س اهش بايد از گردنه .روست هروب

. تا ندشو که سدّ راه می هستندباد و کوالک جبال مرتفع مثل عوامل طبیعی  ،مانع مسیر
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، هوای کوهستان حتامّا کمی پس از استرا ؛دهد ای رخ نمی حادثهلشکر محل اتراق 

کند  که اسفنديار فکر می  طوری به ؛يابد تا سه روز ناپايداری ادامه میو  شود میدگرگون 

 گرفتار شده و شکستش حتمی است.  آهرمن در دام

اينجا ديگر نیروی دريافته  کهگیرد تا اينکه اسفنديار سرما و کوالک امان از همه می

 کند: و از او درخواستی میزند  پشوتن را صدا می ،يدآ کار نمی مردی به
 

 

 زدان نیايش کنیددددددهمددددده پیشِ ي
 

 ش کنیددددددبخوانیدددد و او را ستاي 
 

 ا بگددددددذرددددالها ز مدددمگددددر کین ب

 
 کددزين پس کس از ما پیدددی نس َرد 

 (250)همان:                                   
 

 

 

که هوا دوباره  پشوتن و س اهیان نگذشته هنوز زمان زيادی از دست بر دعا برداشتن

 گردد. بازمی بهاریبه حالت 

محل اسارت خواهران ) دز رويین در مسیر خان هفتم که ده فرسنگ راه تا: گذر از آب

شود. گذشتن از آب، بازماندۀ  وی مجبور به گذر از آب می، است مانده  باقی (اسفنديار

ايران است.  نقش برجستۀ اين عنصر در حماسۀ ملّی دهندۀ  های اساطیری و نشان تسنّ

شوند  گذرند و پیروز می بیشتر شاهان و پهلوانان از رودها و درياها می شاهنامهدر 

 .(350: 1379)واحددوست، 
به خوانده و سه جام پیاپی  در غل و زنجیر فرا راهنما گرگسارِبرای گذر از اين خان، 

  .ن دهدخواهد تا راه امن را نشا می ویاسفنديار از  . س سشود می نوشانیدهوی 
 :گويد می، کردن اسفنديار دارد ل به دروغ سعی بر گمراهبار با توسّ اين کهگرگسار 

رو بیابان  پیش ا ونه غذ ،چون تا مقصد نه آب خواهید يافت ؛بهتر است ،اگر بازگرديد

ناگاه با  به ولی ،کنند . با طلوع خورشید، س اهیان حرکت میهای شور و تلخ است با آب

اين که  شوند که نزديک است همه را به کام مرگ درکشد مواجه میبُن  ژرف دريايی بی

خان برای قهرمان،  ترين دستاوردهای هفت مهمکه از ه به آنبا توجّ .دهد اتفّاق رخ نمی

)در ادامۀ شايد بتوان گذر اسفنديار از دريای ژرف را  ،های وجود خويش است درک تاريکی

و  زاده )قلیان و رسیدن به تفرّد و تعالی دانست د قهرمد مجدّنشانی از تولّ خان ششم(

 .(261-260: 1393فرد،  نوبخت
 گشايد: و زبان به سرزنش او می خواند میاسفنديار گرگسار را فرا

 

 

 ددر نیددابی تددو آب  نگفتددددی کدددددده ايددد 

 
 

 

 

 

 بسددددوزد تدددددو را تابش آفتاب  

 
  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%DA%98
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 چددرا کدردی ای بددددد تدن از آب خداک     

 

 ه کرده بدددودی هالک س ه را هم

 (253: 1393)فردوسی،               

در صورت همکاری با دهد که  قول می به او ،گويی به راست گرگسار تشويق و بعد از

 .دکندز  را حاکم رويین غلبه بر ترکان، گرگسار رایباو 

ت و نجا ندنک عبور می روداز ای  طور مرموزانه به يانلشکراسفنديار و که پس از آن

خواند و در مقابل  اسفنديار گرگسار را پیش می رسند، دز می و به نزديک رويین يابند می

ين ا پیش ازگرگسار که  راند. تورانیان سخن می برابر  خواهی در کین از قدرت خوداو 

ت . اسفنديار با عصبانیّکند شروع به نفرين میاسفنديار در باتالق گرفتار آيد،  داشتامید 

 س سسازد.  وارد میوی ای هولناک بر فرق سر  کند و ضربه حمله می رانیسردار تو به

قتل  ،د. به اين ترتیب، اين خانشوتا خوراک ماهیان  بیندازنددهد او را به آب  دستور می

 د.گرگسار را به همراه دار

گلی در  هیچ آب وکه  دزی ؛بیند را می رويین ژد رود و ای می  هت ّ بر فرازاسفنديار 

بیهوده  شرنج و پیکار ۀهم که کند گمان می چنین و. ااستکار نرفته   هآن بساخت 

کند. نزد ايشان  با چهار سگ مشاهده می ترک در بیابان دو نفر ناگهانامّا  ؛ه استشد

، دانند میرا لوح آنچه  پرسد. ترکان ساده دژ و فرمانروای آن می دربارۀها  راند و از آن می

 ،. در پاياندنگوي می (چین و ديگر سوی ايران يکی سوی) که دژ فقط دو دروازه داردمانند اين

يعنی تصرّف  ،مانده تنها کارِ باقی، با نیرنگگیرد  کشد و تصمیم می اسفنديار هر دو را می

 یز به انجام رساند.کردن خواهران را نو آزاد دز رويین

 گ و از کردارهای ناگزير در حماسهاز ابزار جن )حیله در معنی مثبت(و فريب  «نیرنگ»

. پهلوان اگر همۀ هنرهايش برای رسیدن کامل و تدبیر از صفات پهلوانِ گری و چاره است

کافی نباشد، به فراخور فضای حماسه گاهی دست به  ،که هدف اصلی اوست  به پیروزی

يابی به پیروزی  . اسفنديار نیز برای دست(305: 1349ندوشن،  )اسالمیزند  نیرنگ می حیله و

ندارد؛ به نیرنگ ای جز توسّل  چارهکردن خواهران، ، يعنی کشتن ارجاسپ و آزادنهايی

 بنابراين: 
 د به دز روی بنهاد و تفتس هبددددددا

 

 کددددددددردار بدددازارگانان بددددرفتبه  
 

 کدددددارواندددد با نامدددددورراند همدددی
 

 يدددددالنِ سرافراز چدددددددون سددداروان 
 

 د، برفت او ز پیشددددچو نزديک دز ش

 
 د آن دل و رای خويشدددددد آوريدددپدي 

 (259: 1393)فردوسی،                      
 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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به پايان  اسفنديار خان سفر هفت دز، ۀ اسفنديار و ورودش به رويینبا پیروزی نقش

 د.شو و پس از فتح دژ، خبر اين پیروزی برای گشتاسپ در پارس ارسال می رسد می
 

  امور جادویي. 6-2-3

با تحريک هوای نفس  سعی داردنام غول(   )بهزنی جادوگر  چهارم خاندر  :جادوزن 

 خوانیيک درخت در جنگلی مصفّا  ۀدام اندازد. اسفنديار در ساي  را به او ،اسفنديار

است. زن جادو با استماع آوای  نبورت ، مشغول نواختندر کف میجام گسترده و با  

گاه ناخودآآيد. اسفنديار  آرايد و نزد اسفنديار می چهرگان می پری چونبرآمده، خود را 

از  شتدو هديۀ زر ردبا زنجیری از آهن که در بازو داکند، س س  سحر زن را باطل می

 سازد. جادوگر برای رهايی، خود را به ، زن جادو را گرفتار میاستبهشت برای گشتاسپ 

 پس از آن:شود.  ريف اسفنديار نمیامّا باز ح ؛آورد شکل شیر درمی 
 

 پیری تباه به زنجیددددر شدددددد گنده
 

 سر و موی چددددددون برف و رويی سیاه 
 

 يکدددددی تیزخنجر بدددددزد بر سرش
 

 مبددددادا که بیندددددی سرش، گر برش 
 

 چددددو جادو بمرد، آسمان تیره گشت

 
 سان کددده چشم اندرو خیدددره گشت برآن 

 (239)همان:                                       
 

 .دشو میچهارم نیز مرتفع  منزل مانع ترتیببدين 
 

 شاهنامهاثر حماسي و فضاسازی در صور خيال در نقش  .7

ها، از ابزارهای نقد شعر و شناخت فضای ذهنی  بررسی تصاوير شعری و تعیین نوع آن

های  ترين ويژگی مهماز  ؛ زيراای است که داستان در آن جريان دارد شاعر و فضای واقعی

شاعرانه است )ايماژ(  «تصوير»يا « خیال» در جوهر شعر صلی و ثابتشعر واقعی و عنصر ا

 .(9: 1393کدکنی،  )شفیعی

های قهرمانی و حماسی  هت موضوعمتناسب با ابّبايد سبک اثر حماسی، از نظر زبانی 

برد  شاعر از صنايعی بهره می ،همین دلیل در حماسه به ؛متفاوت باشدی و با گفتار عادّ

های بديعی که باعث کاهش  آرايهو از  ب بر اثرش ياری رساندکه به او برای بیان روح غال

 .کند نمی  استفادهشود،  عظمت و ابهّت کالم می

گام  های حماسی هم های منظومه جا با عنصر حماسه و هدف تصاوير همه ،شاهنامهدر 

مواردی است که فردوسی به  شاهنامهها در  ترين صحنه ترين و پرشکوه است. درخشنده

چنان  ،ن رسیده و از ترکیب صدا، رنگ و طبیعت، خشم و حاالت ديگراوج هیجا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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 ،تصاويری خلق کرده که کالمش را از کالم هر شاعر ديگر متمايز ساخته است؛ بنابراين

شدۀ سنجیده برخوردار  مفهوم و الفاظ حساب جنبشِ ،حرکت سخن فردوسی، از قدرتِ

 .(23: 1369)رستگارفسايی، است 

و  فضاکه  هستند خیال  صورعناصر دو مورد از اثرگذارترين  ،«تشبیه»و « اغراق»

اساس فکر حماسی بر مبالغه و زيرا ؛ کنند را ايجاد میحماسی متناسب با اثر ی محتوا

ها، استعارات و  هايی که معموالً نتیجۀ تشبیه هم اغراق اغراق نهاده شده است، آن

اغراق و  نقشر اين پژوهش به تبیین د دلیل  همین  ؛ به(78: 1379)فشارکی، هاست  کنايه

در محتوای حماسی  خلقايجاد اغراق و در  کهشود  پرداخته میعناصر صور خیالی 

 خان اسفنديار اثرگذار هستند. هفتداستان 
 

 فضای حماسي خلقدر  اغراقنقش . 7-1

، سهآمیز اعمال و وقايع در حما العقول و بیان اغراق بودنِ حماسه با اعمال محیّر آمیخته

 ابزاراز نیرومندترين را  اغراقاست؛ بنابراين بايد  ساخته اغراق را جزو ذات اين نوع از شعر

کدکنی،  شفیعی ←) شاهنامهصور خیال در عناصر ترين  مهمّاز  و اسلوب بیان هنریی القا

اگر  زيرا ؛آوردشمار   به متون حماسیالعاده در فضاسازیِ  ای خارق آرايهو  (137: 1393

توان آن  ماند و ديگر نمی چیزی جز حقايق عادی باقی نمی ،از حماسه حذف شود اغراق

 ماجرایدر ابیات اين نمونه در ؛ برای (270-267: 1333)صفا، اثر را حماسی نامید 

 :است شده  بهره گرفتهبه بهترين شکل، دست اسفنديار از اغراق   به ارجاسب شدن هکشت
 
 

 گرگون تددددرز باريد همچددددی گدهم
 

 ر ز مرگددددر ز ترگ و هوا پدددزمین پ 
 

 و برگ از درختددددباران چ  ر از تیغددددس
 

 ی يافت تختددی ريخت رخت و يکديک 
 

 وج زد خون بر آن رزمگاهدددددی مددددهم

 
 ری با کالهدددددری زير نعل و سدددددس 

 (279 :1393)فردوسی،                          
 

 

  فضای حماسي خلقدر  ها و تأثير آن و استعاره تشبيه طریقاز  اغراق. 7-2

  به . شاعراست فضاسازیکمک به  در يک منظومۀ حماسی، های تشبیه يکی از نقش

زمینۀ الزم را برای  تواند اثر، می های مناسب با موضوع به مشبهٌبا انتخاب کمک تشبیه و 

خويش را به مخاطب  اکم بر ذهنفضای حکند و  بیان مؤثّر و هنرمندانۀ داستان فراهم 

و دنیای  شخصیّتبینی و  به جهان بردن پی، به مشبهٌاز طريق درک  چون ؛شناساندب

 .(62 :1370)شمیسا،  شود تر می آساندرونی شاعر يا نويسنده 
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)ادعای يکسانی دو چیز در و گاه استعاره  کردن دو چیز در صفتی مشترک()مانندتشبیه 

تصويری تازه را پیش روی  ،)اغراق(ت کردن واقعیّتر کوچک تر يا با بزرگ يک صفت(

اين تصوير که بیشتر نقش تأکیدی دارد، با روح حماسه سازگارتر و . دهد خواننده قرار می

توان چنین گفت که تشبیه و استعاره دو  می پس ؛ايجاد فضای حماسی موثّرتر است در

 اغراق هستند. مهمّ ابزار

آمیز سرعت عمل سیمرغ و  نمايش اغراق رایفردوسی ب، مخان هفتبیات از ين ادر ا

زمانی که سیمرغ صندوقی را که  ؛است  کرده استفاده  از آرايۀ تشبیه شتاب او در حرکت

 بیند:  اسفنديار در آن مخفی شده می
 

 د چو ابری سیاهددددوه اندر آمددددددز ک
 

 د نیز روشن، نه ماهدددده خورشید بُددددن 
 

 ه گردون بگیرد به چنگددکد دددان بُدب
 

 ه نخچیر گیرد پلنگددددسان ک ر آنددددب 

 (242 :1393)فردوسی،                          

بیند  آسیب می او پرهای و پای شده، تعبیه صندوق روی بر که هايی تیغ واسطۀ  به اامّ

 شود. ها باعث شکست او در برابر اسفنديار می و همین زخم

 ، به ياریمنش خوش ای بهاری و روزهورای توصیف تغییر ناگهانیِ ب خان ششمدر يا 

 :است  کشیده شدهگونه به تصوير  آرايۀ تشبیه فضايی اغراق
 

 ون ز راغدددداز هامدددددندانست کس ب  رّ زاغدددددون پددددجهان يکسره گشت چ
 

 بادی شگرفر از برف و ددددی پدددزمین  رفدددر تاريک بددددددد از آن ابددددددبباري
 

 سان بداشت ه شب هم بدانده روز و سددس
 

 در گذاشتددددددازه انددددددم باد از ان 
 

 د، برف چون تار گشتدددددوا پود شدددده
 

 ار گشتددددار از آن کار بیچددددس ه 
 (250-249همان: )                                 

وتن و س اه ايران برای ورود به دژ پشآمیز کارزار  برای توصیف اغراق در خان هفتم

 است:  شده  استفاده« بارش خون از ابر»از تشبیه  ،اسفنديارو شدّت کشتار ارجاسپ 
 

 دددديدده کس روز روشن ندددد کدددچُنان ش  دددددرکشیددددده میمنه میسره بدددددس 
 

 وندددددگ های الماس اندددم سندددددز زخ
 

 ر خوندددداببارد از  ی همیددددو گفتدددت 

 (269همان: )                                      

به شیر غرّان مانند  ،در مقابله با گرگخان اوّل در اسفنديار را  که فردوسی زمانی

آمیز کند تا دلیری او را به  در واقع در پی آن است که فرياد اسفنديار را اغراق ،کند می

 خواننده منتقل سازد:
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 ردددددرد مرد دلیدده زه کددان را بدددکم
 

 نده شیررّدددرسان غددددد بدددددرّيدددددبغ 

 (226 همان:)                                      

در شعر حماسی معموالً از تشبیه برای بیان صفات جنگاوران، دالوران، قهرمانان، 

کند هیاهوی  شود و شاعر حماسی سعی می غوغای جنگ و شجاعت پهلوانان استفاده می

روزی پهلوانان و دک شمشیرها، پیدمیدان نبرد، گرد و خاک برخاسته از جنگ، چکاچ

 .(180: 1394همّتیان، و  )آقاحسینیريق تشبیه نمايش دهد درار دشمنان را از طدرس و فدت

جای تشبیه   و از استعاره به رساند نهايت می ۀرا به درج اغراق گاهی شاعر حماسی

به جای اينکه بگويد اسفنديار چون شیر زورمند ً فردوسی در خان سوم  المث؛ برد بهره می

 : گويد او خود شیرِ است می ،است
 

 ردددددرد دلیدددددد ز صندوق مدددددبرآم

 

 ردددددر در چنگ شیدددشمشیی تیزددديک 

 (233 :1393)فردوسی،                       

 است: چنین وصف شدهرغ در مواجهه با سیماسفنديار  يا در خان پنجم
 

 دی به چنگدددر و تیغ هندددزره در ب

 

 -رغ پیش نهنگدددددده زور آورد مدددچ - 

 (242 همان:)                                     

زيرا  ؛است مستعارٌمنهو  به مشبهٌدارد،  اهمّیّتچه بررسی بالغی تشبیه و استعاره آن در

ات فردی که افکار، ساليق، جغرافیای زندگی و تجربیّ است مستعارٌمنهو  به مشبهٌاين 

های  مستعارٌمنهها و  به مشبهٌبندی  در واقع با بررسی و طبقه .سازد شاعر را آشکار می

 .(48، 1393کدکنی:  )شفیعیتوان به تحلیل ذهن شاعر پرداخت  کاررفته در يک اثر، می به

چند دسته در  ارخان اسفندي هفتت تشبیهات و استعارا یها مستعارٌمنهها و  به مشبهٌ

 ندرت استفاده کرده عاره بهاست فردوسی در اين داستان از تشبیه بیشتر و از است  )گفتنیگیرد  قرار می

 .است( 
 «خان اسفندیار هفت»در داستان  مستعارٌلهبندی مشبه و  . دسته1جدول 

 عناصرطبيعي حيوان مرتبط با انسان انسان و اجزاء بدن انسان،

 بیشه گرگ سفنديارا

 چشمه اژدها گرگسار

 زمین  پشوتن

 خورشید  خواهران اسفنديار

 ريگ  کنیزان

   رخ

   مو
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   خاندان

   شاه

   قد

   زن جادوگر

   سنان  –می 
 

 «خان اسفندیار هفت»در داستان  مستعارٌمنهو  به مشبهٌبندی  . دسته2جدول 
 

اجرام 

 آسماني
 حيوانات

اشياء 

 قيمتي

اصر عن

 طبيعت
 گوناگون ها نوشيدني گياهان

 چراغ می درخت آتش بسّد پیل خورشید

 نوبهار،  بهار گالب گل کوه لعل غرو ماه

 تُرک  شنبلید چشمه الماس گوزن 

 گلستان  درخت خسروانی رعد ديبا شیر 

 هور   باد مشک نهنگ 

 بهشت   ابر  تذرو 

 چراغ   گرد   

 شاه رمه   برف   

 اهرمن   ابآفت   

    توتیا   
 

با عناصر  ،مستقیم قیم و غیرمست خان اسفنديار، در هفت ها و مستعارٌمنه ها به مشبهٌ

گلستان، درخت، گالب، شنبلید، که عناصری چون به آن  توجّه با .مرتبط استطبیعت 

 ۀدر زندگی روزمرو  جغرافیای ايران است ۀمتعلّق به حوز ،... شیر، گوزن، نهنگ و

ای چون  شاعر برجسته که  است  ، طبیعیوجود داشته ی ايرانی معاصر()حتّرانیان ديرين اي

 کرده  استفادهايرانیان، از اين عناصر طبیعی  ملّی حماسۀدرآوردن  نظم در بهنیز فردوسی 

عناصر بیشتر از ايرانی از عناصر طبیعی  )قهرمان(در خلق پهلوان وی  همچنین .باشد 

نزديکی و يگانگی  احساس ملّی و قهرمان آن اثرتا ايرانیان با اين  ؛است  برده  اشرافی بهره

 .باشند  داشته

بودن يا مفرد،  طرفین تشبیه و استعاره از جهت حسّی و عقلی ،در تشبیه و استعاره

قدرت تصويرسازی و انتقال  زيرا چگونگی طرفین، ؛دارد اهمّیّتنیز بودن  مرکّبد و مقیّ

تشبیهات و استعارات  يابیم که طرفین می در ،ولاجددر ت کند. با دقّ مفاهیم را معین می

 ۀ آن، وجهی و مفرد به مفرد است که در نتیجی به حسّ، همواره امور حسّدر اين داستان
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بیشتر  مرکّبل و تصويرسازی در تشبیه تخیّ اگرچه .استی و مفرد حسّ شبه و جامع نیز 

به اين دلیل که زودفهم ی و ملموس ز امور حسّتصاوير حاصل ا و ا تشبیه مفردامّ ،است

شود و برای متون  مینظر در ذهن مخاطب  است، موجب انتقال سريع تصوير مورد

يی ابسیار کار ،است)پهلوان( آمیز اعمال و صفات قهرمان  بیان اغراق حماسی که هدفِ آن

 :است  شدهزی خوبی قدرت اسفنديار تصويرسا به مثالً در اين بیت از خان چهارم؛ دارد
 

 

 ردددددد جهانجوی مدددرآمدددده باال بددددب

 

 ردددددد خروشان يکی ويله کدو رعددددچ 

 (239 :1393)فردوسی،                     

 

 در اغراق و ایجاد فضای حماسي کنایي مفاهيم نقش. 7-3

ز مفاهیم از ابزارهای شاعر برای اغراق است. گاه شاعر با استفاده اديگر ، يکی کنايه

شود.  کند که بسیار مؤثّر واقع می ت او ارائه میيا موقعیّ شخصیّتکنايی، تصويری از يک 

ت دارد، در انتقال مفاهیم ملّ هرزبان  ۀاستفاده از کنايه که ريشه در فرهنگ و تاريخچ

ها مفهوم  کند. در واقع کنايه تر در ذهن خواننده ايجاد می ر است و تأثیری عمیقمؤثّ

 .کند آمیز می ر را اغراقموردنظ

از حضور اسفنديار و س اهیانش  ژنگرانی مردم دآمیز  اغراق برای بیان در خان هفتم

 است:  از آرايۀ تشبیه و کنايه استفاده شده، آنجادر 
 

 د س اهدددده آمدددد کدددر شددددبه دز چون خب

 ديارددددامِ اسفنددددر از ندددده دز پددددهم

 

 ردِ سیاه،ددددا ز گدددددجهان نیست پی 

 -ارددددال حنظل آورد بدددددرخت ب-

 (268 :1393فردوسی، )                   

 

 اغراق در سياق کالم .7-4

ی که کلّ ا تصويرامّ ؛است  نکرده  کنايه استفادهبیت از تشبیه، استعاره يا يک گاه شاعر در 

خان  هفت درکند.  قا میآمیز را ال هومی اغراق، مفهدکرع ايجاد ااز مجموع دو مصر

ها اشاره  که به آن دهايجاد کراز طريق اغراق در سیاق کالم مفاهیمی فردوسی  ،اسفنديار

 شود. می
 

 بودن . بلند7-4-1

 ،کوهی را که حريف ديگرِ اسفنديار در خان پنجمگرگسار  در وصف بلندی و بزرگیِ کوه:

 :کند می معرّفیکند، چنین  يعنی سیمرغ در آن زندگی می
 

 ر اندر هواددددی سددددوه بیندددی کدديک
 

 

 ی مرغ فرمانرواددددر يکدددددرو بدددب 
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 ویدددد وُرا کارجددده سیمرغ گويدددک

 
 ویددست پیکارج و پرّنده کوهیدددچ 

 (240: 1393فردوسی، )                    
 
 

 :است  کرده یمعرّففردوسی سر باره را برتر از ابر سیاه  ،ژبودن ددر مورد بلند و
 

 دددددد پديددددز آي و ز آن پس چو رويین

 ر سیاهددددر ز ابددددرتددددر باره بددددس

 

 ه شنیدددددسان کسی، ن د از آنددنه دز دي 

 ح و س اهددددراوان سلیدددددو در فددددب

 (224همان: )                                  

 مفهوم کثرت .7-4-2

دز  . گرگسار در وصف رويینکند ، مفهوم کثرت را القا میشعردر  هزارو  صداعدادی چون 

 :گويد به اسفنديار چنین می
 

 رياردددگذرد شهددددرو بددده کشتی بدددب

 در حصاردددد انددسال اگر ماندددده صددب

 

 ر شکاردددده هامون ز بهدددد بدددو آيدددچ 

 کار هددددش چیزی بْيدددددون نیاددددز هام

 (224همان: )                                   

 

 جویي قدرت جنگ. 7-4-3

بودنش و اينکه کسی توان جنگ با او  ، ترسناکل(نبرد اسفنديار در خان اوّ )همبودن شیر  قوی

 :دشو ندارد، از زبان گرگسار چنین بیان می
 

 د به جنگددددر آيدددر منزلت شیددددگ

 رددددر آن راهِ شیددددعقاب دالور ب

 

 د نهنگددددان نتابددده با جنگ ايشددددک 

 رددددر چند باشد دلیددددرّد، و گددددن 

 (228همان: )                                     

 

 العاده  م کارهای عجيب و خارق. انجا7-4-4

 کند: گرگسار اژدها را چنین توصیف می در خان سوم
 

 ا پیشت آرم دُژمددددی ااژدهدددديک

 امِ اویدددروزد از کددددش افی آتددددهم

 

 ه دريا به دمددرآرد ز بددددی بدده ماهددددک 

 دامِ اویددددوه خاراست انددددی کدددديک

 (231 همان:)                                   

 

 آتش بودن سوزان. 7-4-5

برای پشوتن  عنوان رمز  بهدز  در رويینی را که اسفنديار بودن آتش فردوسی سوزان

 کند: نمايی می بزرگ گونه اين ،افروزد می
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 رفروختددددی آتشی بددددد يکددددشب آم

 

 ی آسمان را بسوخت دددده تفّش همددددک 

 (268همان: )                                    

 
 

 نتيجه .8

اين ؛ انکارناپذير است نبوغ فردوسی در حفظ تاريخ ايران باستان در قالب داستان

 بهصورت گرفت فضاسازی ، يعنی داستانسازندۀ صر اعنيکی از بررسی  با هدف پژوهش

د که شانتخاب  شاهنامهاز  خان اسفنديار ، داستان هفتاين عنصر اهمّیّتبررسی  منظور 

  .بود ها و اساطیر شونده در حماسه های تکرار مايه از بن تعدادیدر بردارندۀ 

کردن وی  آگاه ،مخاطبساختن ذهن  آمادهی شاعر برا ،خان اسفنديار هفتداستان در 

 انگیزی شگفتزمینۀ ايجاد ت و اق عادوارخ از بودنِ آن، از محتوای اثر و تأکید بر حماسی

 ،در اين داستان شاهنامه تن رويینحضور اسفنديار، تنها پهلوان  است.  خوبی بهره برده به

حماسه  بودن قهرمانِخدا  – نمايۀ انسا شود و از بن عادت محسوب می  يکی از عناصر خرق

 نشان دارد.

 توان به می ،اسفنديار خان در فضاسازی داستان هفت خارق عادتاز ديگر عناصر 

عناصر  ،، اژدها و سیمرغگرگ، شیر چوندر قالب حیواناتی عناصر طبیعی و زمینی 

مانع  .اشاره کردامور جادويی مانند زن جادو  و طبیعت همچون برف و سرمای شديد

بلد در گذر از  همچون راهنمايی گرگسارِ راهنیز دز  برای ورود به رويینوارِ گذر از آب دش

های تکرار شونده در  مايه کردن شبانۀ منازل پرخطر، از ديگر بن و طیخان  هفتمراحل 

 .خورد چشم می  که در اين داستان به ها و اساطیر است حماسه

در خلق عنوان جوهر شعر حماسی،   به اغراق، بديعیِعنصر  ،اسفنديار خان هفت در

فردوسی در اين داستان با استفاده از  است.  فضا و محتوای حماسی بسیار اثرگذار بوده

ايجاد کرده و در  رااش  الزمۀ داستان حماسی اغراقِ ،عنصر بالغی تشبیه، استعاره و کنايه

ها و  به مشبهٌست ا  گفتنی است.  فضاسازی اثر حماسی به موفقیّت چشمگیری دست يافته

گاه . با عناصر طبیعت مرتبط است ،مستقیم مستقیم و غیر ،اين داستانها در  مستعارٌمنه

که  کردهت ارائه يا موقعیّ شخصیّتشاعر با استفاده از مفاهیم کنايی، تصويری از يک 

  کنايه استفاده بیت از تشبیه، استعاره يادر يک  ی نیزگاه. است  هدشبسیار مؤثّر واقع 

آمیز مانند  می اغراقاهی، مفشده، امّا تصوير کلّی که از مجموع دو مصراع ايجاد  دهشن

را القا  العاده جويی، انجام کارهای عجیب و خارق بودن، مفهوم کثرت، قدرت جنگبلند

 .است  کرده
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 ،شاهنامههای  داستان ترين جذّاب از يکی عنوان  به ،اسفنديار خان هفت به استناد با

 ؛پردازی حکیم طوس دانست را نمايانگر کمال قدرت داستان حماسۀ ملّی ايرانتوان  می

های تکرارشونده در حماسه و با  مايه بن و زيرا فردوسی با تأکید بر عناصر خرق عادت

است های حماسی، توانسته  بردن تشبیهکار بهبا وقوف بر نقش اغراق در شعر حماسی و 

 د. کنروح حماسیِ حاکم بر آن را به مخاطب القا  در اثر خود فضايی را ترسیم سازد که
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