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چکيده
در عرصۀ داستانپردازی معاصر ،شناخت نوع ادبی يک اثر و ويژگیهای آن ،به بررسی عناصر سازندۀ آن
داستان منوط شده است .يکی از مهمّترين و تأثیرگذارترين اين عناصر ،عنصر «فضاسازی» است.
بهرهگیریِ مناسب از عنصر فضاسازی ،بهويژه در آثار حماسی ،اهمّیّت خاصّی دارد؛ زيرا شاعر حماسی از
طريق آن میتواند فضای حاکم بر اثر را به خواننده منتقل سازد .در اين پژوهش ،عوامل مؤثّر در
فضاسازی و خلق محتوای حماسی ،با تکیه بر داستان «هفتخان اسفنديار» از شاهنامۀ فردوسی بررسی
و معرّفی میشود؛ چون با درنظرگرفتن قدرت حکیم طوس در سرودن حماسۀ ملّی ايران ،برای شناخت
ويژگیهای نوع ادبی حماسی ،بررسی داستانهای شاهنامه ضروری به نظر میرسد .فردوسی در
هفتخان اسفنديار ،با بهرهگیری از عنصر «خرق عادت» در قالب نیروهای آسمانی ،عناصر زمینی و
طبیعی و امور جادويی؛ فضا و محتوايی متناسب با روح حماسه خلق کرده است .همچنین نمايش
دالوریهای اسفنديار در گذر از هفتخان ،به ياریِ «اغراق» ،بهعنوان جزء جدايیناپذير حماسه ،باعث
پررنگشدن فضایِ حماسیِ داستان شده است .در اين داستان اغراقها گاه به صورت مستقیم و گاه در
قالب تشبیه ،استعاره ،مفاهیم کنايی و يا در سیاق کالم ،به تلقین روح حماسیِ داستان منجر شده و
استفادۀ بهجای فردوسی از اين آرايهها در کنار خوارق عادات ،در ايجاد محتوای حماسی هفتخان
اسفنديار نقش بسزايی داشته است.
واژههای کليدی :شاهنامه ،فضاسازی ،محتوای حماسی ،خرق عادت ،اغراق ،هفتخان اسفنديار.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

m.nourian@ltr.ui.ac.ir
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 .1مقدّمه
اصطالحِ «عناصر داستان» و «ساخت» از مباحث مطرحشده در عرصۀ داستاننويسی
معاصر است .هر داستان ،عناصری دارد که پیکرۀ آن را به وجود میآورد و داستانپرداز
با بهکارگرفتن اين عناصر در ساختمان طرح ،به آفرينش داستان میپردازد .از مؤثّرترين
عناصر سازندۀ داستان ،بهويژه در شعر حماسی ،عنصر «فضاسازی» است؛ زيرا در شعر
حماسی (تاريخ تخیّلی گذشته) که در ساحت نظريّۀ انواع ادبی يکی از انواع شعر کهن است،
جنبۀ داستانیداشتن ،از مهمّترين ويژگیهایِ اين نوع ادبی محسوب میشود .در اين نوع
ادبی ،مجموعهای از تصاوير ،حوادث ،خطبهها و اوصاف ،به اثر شکلی داستانی میبخشد
و داستانی غیرمنطقی به شیوۀ مغالطۀ منطقی روايت میشود (ارسطو)105 :1343 ،؛
بنابراين ،عنصر فضاسازی به شاعر حماسی اين امکان را میدهد که با بهتصويرکشیدن
حوادثِ خارج از نظام عادت و نمايش اعمال خارقالعادۀ قهرمان از طريق اغراق و تشبیه،
عالوه بر انتقال روح حماسی داستان به مخاطب ،بر ذهن وی تأثیر بیشتری بگذارد.
شاهنامۀ فردوسی ،بزرگترين مثنوی حماسی فارسی و از آثار جاودانۀ جهان است.
يکی از داليل ماندگاریِ شاهنامه ،اين است که فردوسی با آگاهی از اهمّیّت ايجاد فضايی
متناسب با محتوای اثر حماسی و با استفادۀ بهجا از عوامل مؤثّر در فضاسازی ،از جمله
خوارق عادات و به کمک اغراقهايی که الزمۀ شعر حماسی است ،توانسته است از طريق
تشبیه ،استعاره و کنايه ،فضايی اغراقآمیز ترسیم کند و اثری بیافريند که روح حماسی
در آن موج زند.
قدرت داستانپردازی حکیم طوس باعث شده است که نظیرهگويی برای حماسۀ ملّی
ايران ،محال و سرودن حماسۀ رزمی به وی ختم شود (مؤتمن)107 :1371 ،؛ بنابراين ،برای
شناخت نوع ادبی حماسه ،بررسی عوامل زمینهسازِ محتوای حماسی بر مبنای داستانی
از شاهنامه ضروری است .اهمّیّت داستان «هفتخان اسفنديار» برای بررسی ،بدان سبب
است که اين داستان دربردارندۀ تعدادی از بنمايههای تکرارشوندۀ حماسی -اساطیری
همچون رويین تنی قهرمان ،گذر قهرمان از چند منزل دشوار ،گذر از آب ،داشتن راهنما
و لشکرکشیهای شبانه است.
تحلیل ساخت و عناصر بهوجودآورندۀ داستانهای شاهنامه ،امکان شناخت ويژگیهای
نوع ادبی حماسه ،ارزشِ داستانیِ شاهنامه و سنجش قدرت داستانپردازی فردوسی را
فراهم میسازد؛ زيرا برخی از عناصر تشکیلدهندۀ داستان ،در داستانهای شاهنامه

ادب فارسي ،سال  ،10شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1399شمارۀ پياپي 149/ 25

چندان تکرار شده است که شناخت آنها میتواند ويژگیهای محتوايی و ساختاری
شاهنامه و حتّی اشعار حماسی فارسیِ پس از آن را تبیین سازد .همچنین جنبۀ
داستانیداشتن اين اثر بزرگ ،نشان از آن دارد که رمز بقای شاهنامه و عاملِ احیای زبان
فارسی ،کمال داستانپردازی شاعر طوس است (فروزانفر.)45 :1369 ،
با توجّهبه اهمّیّت و اثرگذاری منظومۀ حماسی فردوسی در تاريخ ادبیّات ايران ،در
اين پژوهش تالش میشود اهمّیّت نقش عنصر داستانیِ فضاسازی در هماهنگساختن
محتوای متناسب اثر با نوع ادبی انتخابشده برای اثر تبیین شود و عوامل ايجادکنندۀ
فضای حماسی ،يعنی خوارق عادات و اغراقها در داستان هفتخان اسفنديار از شاهنامه
و تأثیر اين عوامل در بهوجودآمدن محتوای حماسی داستان معرّفی شود.
بررسی اشعار حماسی و داستانهای شاهنامه بر مبنای ساخت آنها و هفتخانهای
اسفنديار و رستم ،بیسابقه نیست و پژوهشگران در کتابها و مقاالت متعدّدی به معرّفی
آثار حماسی و ويژگیهای آن پرداختهاند؛ برای مثال ،در کتابهای حماسهسرايی در
ايران ( )1333از صفا ،انواع ادبی ( )1381از شمیسا ،ترجمه و نگارش کتاب حماسه؛
پديدهشناسی تطبیقی شعر پهلوانی ( )1386از خالقی مطلق و در مقالۀ «انواع ادبی و شعر
فارسی» ( )1352از شفیعی کدکنی که در آن برای شعر حماسی چهار زمینۀ داستانی،
قهرمانی ،ملّی و خرق عادت برشمرده شده ( ،)105-107 :1352همچنین در مقالۀ
«حماسه» ( )1394از شايگانفر ،چاپشده در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،شعر حماسی،
برخی از خصايص آن و ويژگیهای شاهنامۀ فردوسی معرّفی و بررسی شده است .تنها
کتابی که بهتفصیل به شکلشناسی داستانهای شاهنامه اختصاص يافته ،کتاب از رنگ
گل تا رنج خار ( )1388نوشتۀ قدمعلی سرامی است .اسداهلل جعفری نیز در کتاب نامۀ
باستان در بوتۀ داستان ( ،)1389تحقیقی تقريباً مشابه با کتاب سرامی ارائه داده است؛ با
اين تفاوت که جعفری در کتابش بر اساس نظريّههای ساختارگرايی ،پیرفت داستانها را
نیز بررسی کرده است.
در باب هفتخان رستم و هفتخان اسفنديار نیز تحقیقاتی صورت گرفته و مقاالتی
تألیف شدهاست؛ از جمله مقالۀ «هفتخانِ پهلوان» ( )1388از سجّاد آيدنلو« ،مُهر مِهر بر
هفتخان رستم» ( )1383از مريم بیدمشکی و «هفتخان يا هفتخوان رستم و
برجستگیهای اين رزمنامه» ( )1378از پرويندخت مشهور و  ...که به تناسبِ موضوع ،در
اين پژوهش به آنها اشاره میشود؛ امّا در هیچيک از کتب و مقاالتی که در آنها شعر
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حماسی ،شاهنامه و مضمون هفتخان بررسی شده ،موضوع بسیار مهمّ تأثیر عنصر
فضاسازی در داستان هفتخان اسفنديار و نقش اين عنصر در ايجاد محتوای حماسی در
داستان ،طرح و تحلیل نشده است.
بررسی خوارق عادات ،اغراق و آرايههای ادبیِ مؤثّر در ايجاد اغراق ،بر مبنای داستان
هفتخان اسفنديار و تأثیر آنها در فضاسازی داستان و ايجاد محتوای حماسی ،موضوع
اين پژوهش است .در اين تحقیق ،تبیین میشود که اگر عنصر فضاسازی مطابق با هدف
و شیوۀ داستانپردازی شاعر حماسی به کار گرفته شود ،میتواند به وی در خلق
محتوای هماهنگ با اثر حماسی ياری رساند .گفتنی است مصاديق ارائهشده از داستان
هفتخان اسفنديار از دفتر پنجم شاهنامۀ فردوسی تصحیح جالل خالقی مطلق استخراج
شده است.
 .2هفتخان یا هفتخوان؟
ابتدا شايسته است دربارۀ رسمالخطّ بهکاربردهشده در اين پژوهش برای ترکیب
حماسی-اساطیریِ «هفتخان» و «هفتخوان» ،که بر مسیر طیشدۀ رستم برای نجات
کاووس و مسیر اسفنديار برای نجات خواهرانش اطالق میشود ،سخن گفت.
دربارۀ دو شیوۀ کاربرد اين ترکیب ،نظرهای متفاوتی مطرح و برای هر دو امال داليلی
ذکر شده است؛ امّا نگارندگان در اين پژوهش وجه نوشتاری «هفتخان» را برگزيده و از
اين رسمالخطّ پیروی کردهاند؛ زيرا با توجّه به آنکه عبور از هفت مرحلۀ دشوار و
خطرخیز که دستیابیِ رستم و اسفنديار را به هدفشان تسريع کرده است ،بر الگوی
تشرّف پهلوان و تالش وی برای اثبات بلوغ پهلوانی داللت دارد ،همچنین با درنظرداشتنِ
اين نکته که ريشۀ «انتقال» برای احراز مقام جهانپهلوانی را در آيین و مناسک
مهرپرستی بیان کردهاند« ،هفتخان» از «هفتخوان» به معنی سفره و گستردن خوانی
از خوراکیهای خوشمزه بعد از هر کامیابی پهلوان مقبولتر مینمايد (← آيدنلو:1388 ،
14؛ بیدمشکی 116 :1383 ،و مشهور.)172 :1378 ،
 .3بنمایة هفتخان
مضمون «گذشتن پهلوان از چند خان برای رسیدن به مقصودی معیّن» از بنمايههای
حماسی -اساطیری معروف در روايات پهلوانی و يک بنمايۀ کهن هندواروپايی و نشاندهندۀ
اهمّیّت گذر پهلوان از مراحل دشوار است .در روايات مبتنی بر بنمايۀ هفت /چند خان،
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در قالب يک داستان ويژه ،حوادث و دشواریهايی مستقلگونه و با مقصدی مشخّص
برای پهلوان پیش میآيد که در صورت سربلند بیرونآمدن او از اين آزمون ،بلوغ و
تشرّف دالور نو اثبات میشود (آيدنلو.)3-2 :1388 ،
از معروفترين مصاديق طرح و بنمايۀ مشهور داستانیِ الگوی هفت /چند خان در
روايات ايرانی ،میتوان به هفتخانهای رستم و اسفنديار اشاره کرد .دقّت در ساختار
مراحل اين خانها آشکار میسازد که داستانپردازان در روايات ايرانی به ياری قوّۀ خیال
يا مطابق باورهای آن روزگاران ،برای ساختن خطرها و دشواریهای پیشِ روی دالور،
عالوه بر استفاده از عناصر اصیل و اساطیری (مانند اژدها ،ديو ،سیمرغ ،سگساران ،زن جادو و
 ،)...از جانوران ،عجايبالمخلوقات افسانهای و سختیهايی (مثل شیر ،گرگ ،بیابانهای گرم،
برف و يخبندان ،درياهای ژرف و  )...که در دورۀ ايجاد و رواج اينگونه داستانها شرّ و زيان
تلقی میشده است ،به عنوان موانع سهمناک و زيانکار ياد کردهاند (همان.)8-7 :
 .4هفتخان اسفندیار
هفتخان اسفنديار سفری پرماجراست که اين شاهزاده-پهلوان ايرانی ،به قصد نجات
جان خواهرانش «همای» و «بهآفريد» از چنگال ارجاسپ تورانی و برای بازگرداندن آنها
از کشور بیگانه ،به آن تن میدهد.
گرگسار ،سردار دربند ترکِ راهبلد ،برای رسیدن به رويیندز ،سه مسیر پیشِ روی
اسفنديار میگذارد؛ دو مسیر راحت است و دارای خورشت و گیاه که پیمودنِ اوّلی سه
ماه و دومی دو ماه زمان میبرد ،و امّا راه سوم:
سددددديگر ببُددددرّد بدددده يددددک هفتدددده راه
پدددر از شددددیر و گددددرگ اسددددت و نرااژدهددددا
فريدددددب زن جدددددادو از گدددددرگ و شدددددیر
يکدددددی را ز دريدددددا بدددددرآرد بددددده مددددداه
بیابددددان و سددددیمرغ و سددددرمای سددددخت
وُ زان پدددس چدددو رويدددیندز آيدددد پديدددد
سدددددر بددددداره برتدددددر ز ابدددددر سدددددیاه
بددددددده گِدددددددرد انددددددددرش رود آبِ روان

بدددده هشددددتم بدددده رويددددیندز آيددددد سددد اه
کدددده از چنگشددددان کددددس نیابددددد رهددددا
فددددددزون اسددددددت و از ااژدهددددددای دِلیددددددر
يکدددددی را نگدددددون انددددددرآرد بددددده چددددداه
کددده چدددون بددداد خیدددزد ،بددددرّد درخدددت
نددده دز ديدددد از آنسدددان کسدددی ،نددده شدددنید
بدددددددو در فددددددراوان سددددددلیح و سدددددد اه
کددددده از ديددددددنش خیدددددره گدددددردد روان
(فردوسی)223 :1393 ،
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و چون اسفنديار ،مانند ديگر پهلوانان حماسه ،برای پیروز شدن و رسیدن به هدف،
بیتاب و شتابزده است ،میان خطرکردن و رسیدن يا بیخطر ،امّا ديررسیدن (مسکوب،
 ،)35-34 :1374کوتاهترين و البتّه دشوارترين راه را برمیگزيند و بدين ترتیب سفر
هفتخان آغاز میشود.
 .5بنمایة راهنماداشتن پهلوان در مسير هفتخان
از موضوعات مهمّ در روايات ايرانی ،بنمايۀ بودنِ راهنما و همراه برای پهلوان در مسیر
هفتخان است .در هفتخان اسفنديار ،گرگسار راهنمای اوست .پهلوان پیش از ورود به
هر خان ،برای راهنمايیگرفتن از وی ،مجلس عیشی برپا میکند و پس از کسب آگاهی
از مانع هر خان ،با طرح نقشه و آمادگی کامل وارد خان میشود.
در اين مجالس پیش از شروع سخن ،به گرگسار می نوشانیده میشود .به اين
ترتیب ،او با نوشیدن چهار جام پیاپی در شب اوّل و سه جام از می در ساير شبها،
هرچه دربارۀ مانعِ پیشرو میداند ،با اخالص بیان میکند.
گرگسار هر بار و در هر خان ،با نوشیدن جامهای پیاپی شراب ،که عقل حسابگر را
دور میکند و به دل فرصت میدهد تا راستی پیشه کند؛ همچنین با شنیدن وعدههای
اسفنديار برای آزادی ،گرچه نه از سر رغبت ،قهرمان را ياری و او را راهنمايی میکند؛
بنابراين ،میتوان گرگسار را نمودی از کهنالگوی پیر فرزانه دانست که هر بار اسفندديار
بر سدر دو راهی قدرار میگدیرد ،از او در پیدشگرفتن راه درسدت کمک میگیرد
(عبدداهللزاده برزو و ريحانی.)77 :1396 ،
عالوه بر ترتیبدادن مجلس بزم و جوياشدن حوادث خان بعدی از گرگسار،
لشکرکشیهای شبانۀ اسفنديار برای ورود به خان بعد ،از ديگر درونمايههای موتیفوار
هفتخان است (نصراصفهانی و جعفری .)137 :1388 ،گفتنی است در مسیر هفتخان« ،پشوتن»
و س اهیان ايران از همراهان پهلوان هستند و زمانی که اسفنديار در مواجهه با حوادث
خانها از س اهیان جدا میشود ،پشوتن جانشین برادر و ساالر س اه ايران محسوب میشود.
 .6عنصر فضاسازی و عوامل مؤثّر در ایجاد فضای حماسي
فضاسازی يکی از شگردهای روايی مکرّر در داستانپردازی است که امروزه در بررسی
آثار ادبی به آن بسیار توجّه شده است و منتقد ادبی همواره در پی کشف تمهیدات
خالق اثر برای ساختن و پرداختن فضا در روايت است.
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خالق اثر ادبی برای باورپذيرشدن داستان خود ،ناچار به فضاسازی میپردازد و از
طريق ذکر جزئیّات ،نمايش نشانههايی در فضای داستان و توصیفاتی که بیشتر جنبۀ
درونی و ذهنی دارد ،مخاطب را به دانستن ادامۀ داستان ترغیب میسازد و روح مسلّط
بر اثر را القا میکند؛ به عبارت ديگر ،فضا و رنگ ،سايهای است که داستان بر اثر ترکیب
عناصرش ،بر ذهن خواننده میافکند (مستور )49 :1379 ،و در صورتی که هماهنگ با
موضوع داستان باشد ،بر عناصر ديگر همچون پیرنگ و درونمايه نیز اثر میگذارد .اين
عنصر ،بهويژه در روايت داستانهای حماسی در موفقیّت يا عدم موفقیّت حماسهسرا
نقش تعیینکنندهای دارد .در اين داستانها ،فضاسازی با شیوهای غیرمستقیم ،از طريق
چینش جمالت و با نشانههايی که در فضای داستان جريان دارد ،صورت میپذيرد
(اسماعیللو .)161 :1384 ،عناصر «خرق عادت»« ،اغراق» و صور خیال از عوامل مؤثّر در
ايجاد فضای متناسب با داستانهای حماسی است.
 .1-6زمينة خرق عادت

خرق عادت يکی از خصايص اصلی حماسه است و وجودِ حوادث ،اشخاص و اعمال
خارقالعاده در حماسه ،بسیار طبیعی و از مهمّترين عناصر آن محسوب میشود .عنصر
خرق عادت در حماسه ،نمايانگر جريان حوادثی است که با منطق و تجربۀ علمی
سازگاری ندارد؛ زيرا هر ملّتی با بیان رويدادهای غیرطبیعی و بیرون از نظام عادت و
عقايد ماوراءطبیعی خود؛ همچنین با بهکاربردن موجودات و آفريدههای غیرطبیعی در
حماسۀ خود که فقط از رهگذر نگاه اسطورهای عصور گذشته توجیه میشود ،به خرق
عادت میپردازد .گفتنی است با تغییر عقايد ماوراءطبیعی يک قوم در طیّ تاريخ ،عوامل
«شگفتانگیزی» ،يعنی عوامل توجیه خوارق عادات هم دگرگون میشود و حماسه نیز
تغییراتی میيابد (شفیعیکدکنی.)107 -106 :1352 ،
در حماسۀ ملّی ايران در يک ديد کلّی ،شیوۀ بیان داستانها را خارقالعاده میتوان
دانست؛ زيرا در اين اثر حماسی کردارها (جنگها) ،گفتارها (سخنگفتن جانوران و ،)...
گیاهان (گز و  ،)...جانوران (سیمرغ و  ،)...حوادث (حوادث مربوط به هفتخانها) ،شخصیّتها
(رستم :تولّد ،رشد و حتّی مرگ وی؛ اسفنديار رويینتن و  ،)...ديوها (ديو س ید و  ،)...زمان و مکان
(سنّ شخصیّتها و مکان گنگدز) ،اقوام و قبیلهها (برهمنان برهنه و  ،)...پیشگويیها،
اخترشناسیها و خوابها ،همه از عادت عینی بهدور هستند.
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 .2-6زمينة خرق عادت در هفتخان اسفندیار

خوارق عادات و نیروهای ماورای طبیعیِ نموديافته در داستان هفتخان اسفنديار
شاهنامه ،در سه دسته گنجانده و بررسی میشود :عوامل انسانی (رويینتنی و خدامايگی
قهرمان) ،عناصر طبیعی و زمینی (مانند برف و حیوانات شامل چهارپايان ،خزندگان و  )...و امور
جادويی (نظیر زن جادو) (بازرگان -فرجنژاد فرهنگ.)45 :1393 ،
 .1-2-6عوامل انساني (انسان– خدابودن اسفندیار)

در اشعار حماسی نیروهای مافوق طبیعی و فرازمینی ،نقش مهمّی بر عهده دارند و به
صور مختلف در حماسهها ظهور میيابند و خرق عادت ايجاد میکنند.
حضور خدايان در کالبد پهلوان را در خدامايگی او میتوان مشاهده کرد؛ بدينمعنی
که در حماسه گاه سخن از انسانهايی است که از نیرويی خدايی يا فوق طبیعی بهرهمند
هستند يا سخن از پهلوانی است که به کمک نیروهای مافوق طبیعی ،شکستناپذير و
نفوذناپذير شده است؛ يعنی هیچ حربهای بر بدن اين پهلوان اثر ندارد ،مگر بر يک نقطه
از آن که بنا بر تقدير آسیبپذير باقی مانده است و نقطه ضعف وی محسوب میشود.
در حماسۀ ملّی ايران ،اسفندديار ،تنهدا قهدرمانی است که به کمک خدايان
آسیبناپذير و رويینتدن شده و از خصوصیّات مافوق بشری (رويینتنی) برخوردار است.
رويینتدنی میتواند نشانهای از آرزوی تشبّه پهلوانان بزرگ به خدايان نامیرا و
آسیبناپذير بوده باشد (شمیسا ،)93 :1381 ،امّا به سبب حقیقت مرگ و گريزناپذيربودن
آن است که از طريق يک نقطه ضعف ،در جسم پهلوان راهی برای ورود مرگ باز
گذاشته شده است؛ همچنین اين انديشه که پهلوان بايد در راه نام و ننگ و يا دفاع از
میهن ،با خطرهای بزرگی دست و پنجه نرم کند؛ خطرهايی که گاه هیچيک از توانايیها
و هنرهای پهلوانی قادر به دفع آنها نیست ،آرزوی رويینتدنی را پديد آورده است
(خالقی مطلق.)48 :1386 ،
قهرمانان رويینتن ،اغلب اعمال و رفتار خارقالعادهای دارند و در نقش نیروهای
اهورايی با دشمن (نماد نیروهای اهريمنی) در ستیز هستند و بر آنها پیروز میشوند .زمانی
که دشمنان در مقابل چنین پهلوانانی که نیروهای خدايی يا اهورايی هستند ،درمیمانند،
به جادوگران و شیاطین متوسّل میشوند (صفا)240-239 :1333 ،؛ البّته نکتۀ قابل توجّه
آن است که حتّی اسفنديارِ رويینتن نیز در نبردها از پوشیدن زره خودداری نمیکند،
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چنانکه رستم در پايان روز اوّل نبرد ،با زال از زخمناپذيری جوشن و خودِ اسفنديار
سخن میگويد (آيدنلو:)46-45 :1379 ،
همان تیغ من گدددر بددديددددی پلنگ

نهان داشتی خددددويشتن زيددددر سنگ،

نبرّد همدددی جددوشن اندددر بدددرش

ندددده آن پارۀ پدددرنیان بدددر سرش
(فردوسی)396 :1393 ،

بنا بر آنچه در شاهنامه و ساير متون کهن آمده است ،اسفنديار تا پیش از عبور از
هفتخان ،رويینتن نیست و تنها پس از عبور از اين خانها و بهويژه در نبرد با رستم
است که صفت رويینتن به وی نسبت داده میشود؛ زيرا مطابق با اساطیر ،قهرمان با
کشتن برخی از نیروهای اهريمنی ،بهخصوص اژدها و غوطهخوردن در خون آنهاست
که رويینتن میشود (امیدساالر.)27-26 :1381 ،
 .2-2-6عناصر طبيعي و زميني

در شعر حماسی با توجّه به آنکه مرکز اصلی حماسه «رويداد» است و مهمترين موضوع
رويدادها ،نبرد و جنگ است ،شاعر حماسی بايد برای فضاسازی ،عالوه بر بهرهگیری از
عناصری که مستقیماً به میدان رزم مربوط میشوند ،عناصر ديگری مانند عناصر طبیعی،
اساطیری و حیوانات را نیز به گونهای انتخاب کند که حسّ خشونت و حماسه را منتقل
سازند (پارساپور .)104 :1383 ،پهلوان حماسی از جمله اسفنديار نیز برای نشاندادن قدرت
خود ،با اين ضدّقهرمانان میجنگد و جانوران مهیدب يا هیوالهای عظیمالجثّه را از بین
میبرد و همواره در نبردها پیروز میشود (کزازی.)187 :1376 ،
الف) حيوانات در خان اوّل ،دوم ،سوم و پنجم
شاعر حماسی گاه در نبردها همنبرد قهرمان حماسه را عالوه بر انسان ،طبیعت (رود ،برف

و ،)...جانوران حقیقی (شیر ،گراز و  ،)...جانوران افسانهای (اژدها) و يا ديوان ،غوالن ،پريان و
حتّی اهريمن (شیطان) قرار میدهد و از خوارق عادات بهره میبرد .حیواناتی که اسفنديار
در هفتخان با آنان روبهرو میشود ،از زمرۀ چهارپايان (گرگ در خان اوّل و شیر در خان
دوم) ،خزندگان (اژدها در خان سوم) و پرندگان (سیمرغ در خان پنجم) هستند.
گرگ :گرگ از حیوانات خارقالعاده در شاهنامه است .اسفنديار در خان اوّل با
گرگانی مواجه میشود که شکار شیر را آرزو دارند .اسفنديار پیش از عزيمت ،س اه را به
پشوتن میس رد و به تنهايی راهی بیشۀ گرگان میشود .گرگها به محض ديدن
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اسفنديار به او حملهور میشوند؛ امّا تیرهای پهلوان آنان را نیمهجان میسازد ،س س
پهلوان:
يکددددددی تیدددددغِ زهرآبگددددددون برکشددددددید
سراسددددر بدددده شمشیرشددددان کددددرد چدددداک

عندددان را گدددران کدددرد و سدددر درکشدددید،
گِدددل انگیخدددت از خدددونِ ايشدددان ز خددداک
(فردوسی)227 :1393 ،

شير :به گفتۀ گرگسار همنبرد در خان دوم اسفنديار دو شیر ژيان هستند که از
خوف آنها عقاب در آسمان ن رّد و نهنگ تاب آنها را ندارد .با طلوع خورشید اسفنديار
س اه را به پشوتن میس رد و راهی نبرد با شیران میشود .دو شیر نر و مادّه حمله
میآورند .اسفنديار:
چدددو ندددر اندرآمد ،يکی تیغ زد

ببُددددد ريگ زيدددرش بسان بددسَد

ز سر تا میانش بددده دو نیم گشت

دل شیدددر مادّه پدددر از بیم گشت

چو جفتش برآشفت و آمدددد فددراز

يکدددی تیغ زد بدددر سدددرش رزمساز
(همان)229 :

اژدها :در آثار حماسی نقش اژدها انکارناپذير است .در شاهنامۀ فردوسی نیز رستم و
اسفنديار در خان سوم از هفتخان خود اين موجود هراسناک را نابود میکنند.
به گفتۀ گرگسار ،در خانِ سوم اسفنديار ،اژدهايی مهیب مانع راه او خواهد شد .وی
با چارهانديشی ،از نجّاران میخواهد تا گردونهای مجهّز به تیغهای برآمده از چرخها و
زوايای آن بسازند .درودگران چنین میکنند .هنگامیکه ارّابۀ حامل اسفنديار نزديک
اژدها میشود ،اژدها اسب و ارّابه را به شکمش فرومیبرد .آنوقت:
برآمددددد ز صندوق مددددرد دلیددددر

يکی تیددددز شمشیددددر در چنگ شیددددر

بدده شمشیدددر مغزش همیکرد چاک

همددددی دود زهدددرش بدددرآمددددد ز خاک
(همان)233 :

امّا از دود زهرآلود و زردرنگِ ساطعشده از بدن اژدها ،اسفنديار بیهوش بر زمین
میافتد .بنا بر بسیاری از اساطیر ،آسیبديدن قهرمان از اژدها پس از کشتن او ،دارای
بنمايۀ اساطیری است که در شاهنامه به شکل بیهوششدن اسفنديار نمود يافته است
(سرکاراتی.)268 :1378 ،
سيمرغ :سیمرغ که در شاهنامه چهار بار ظاهر شده است ،از موجودات شگفتانگیز
حماسۀ ايران است .او پس از بُردن زال به البرزکوه (مرکز عالم و محل آشیانۀ سیمرغ) ،در
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صحنۀ حماسۀ ملّی ايران ظاهر میشود و نقشهای عمدهای در تحقّق حوادث داستانهای
شاهنامه ايفا میکند .سیمرغ در شاهنامه دو چهره دارد:
 .1چهرهای اهورایي در قبال خاندان زال :اين پرندۀ مقدّس و ايزدی در چهرۀ اهورايی،
که مولود حماسه (رستم) را به دنیا میآورد ،کارکردی پزشکی و ايزدی دارد و آمیزهای
است از خرد و جادو.
 .2چهرهای اهریمني در نبرد با اسفندیار :اسفنديار در خان پنجم با سیمرغی درمیآويزد
که نقش موجودی شگفتانگیز و اهريمنی را با خصلتی جادويی و پلید ايفا میکند.
اين جنبههای دوگانه دربارۀ سیمرغ ،نشانۀ دو گرايش اجتماعی و آيینی در ايران
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
برمیخیزد ،سیمرغ نیز خصمانه عمل میکند (مختاری.)166-151 :1379 ،
ظاهراً هنگام عبور از قلل و ارتفاعات صعبالعبور ،پرندگانی عظیمالجثّه از تیرۀ
الشخورها و کرکسها ،راه را بر هر جنبندهای میبستهاند؛ بنابراين ،اسفنديار بهناچار با
اين نوع پرنده که مسیر تنگ را بسته است ،گالويز میشود .وی با ترفند پنهانشدن در
صندوق ،به سیمرغ نزديک میشود .س س:
ز صندوق بیددددرون شدددددد اسفنديار

بغددددددريّد بددددددا آلتِ کددددددارزار

زره در بر و تیغ هندی به چنگ

 -چدده زور آورد مددرغ پیشِ نهنگ -

همددددددی زد بددددرو تیغ تا پاره گشت

چُنان چارهگددر مدددرغ بیچاره گشت
(فردوسی)242 :1393 ،

يکی از نکات قابل توجّه در هفتخان آن است که اسفنديار در پايان خان اوّل ،دوم،
سوم و پنجم پس از آنکه بدنش به خون گرگان ،شیران ،اژدها و سیمرغ آغشته میشود،
سر و تن را میشويد و به نیايش کردگار دادگر میپردازد .گفتنی است کشتن نیروهای
اهريمنی و شوم و آغشتهشدن به خون آنها که در بسیاری از اساطیر ملل شرق و غرب
بازتاب يافته است ،میتواند کارکردی نمادين داشته باشد.
ب) عناصر طبيعت در خان ششم و هفتم
برف :در خان ششم اسفنديار با موجودی سروکار ندارد ،بلکه با يک پديدۀ طبیعی
روبهروست .او و س اهش بايد از گردنهای برفی و صعبالعبور گذر کنند؛ بنابراين ،اين بار
مانع مسیر ،عوامل طبیعی مثل باد و کوالک جبال مرتفع هستند که سدّ راه میشوند .تا
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محل اتراق لشکر حادثهای رخ نمیدهد؛ امّا کمی پس از استراحت ،هوای کوهستان
دگرگون میشود و تا سه روز ناپايداری ادامه میيابد؛ بهطوری که اسفنديار فکر میکند
در دام آهرمن گرفتار شده و شکستش حتمی است.
سرما و کوالک امان از همه میگیرد تا اينکه اسفنديارکه دريافته اينجا ديگر نیروی
مردی به کار نمیآيد ،پشوتن را صدا میزند و از او درخواستی میکند:
همددددده پیشِ يددددزدان نیايش کنیدد

بخوانیدددد و او را ستايددش کنیدددد

مگددددر کین بدددالها ز مدددا بگددددددذرد

کددزين پس کس از ما پیدددی نس َرد
(همان)250 :

هنوز زمان زيادی از دست بر دعا برداشتن پشوتن و س اهیان نگذشته که هوا دوباره
به حالت بهاری بازمیگردد.
گذر از آب :در مسیر خان هفتم که ده فرسنگ راه تا رويیندز (محل اسارت خواهران

اسفنديار) باقی مانده است ،وی مجبور به گذر از آب میشود .گذشتن از آب ،بازماندۀ
سنّتهای اساطیری و نشاندهندۀ نقش برجستۀ اين عنصر در حماسۀ ملّی ايران است.
در شاهنامه بیشتر شاهان و پهلوانان از رودها و درياها میگذرند و پیروز میشوند
(واحددوست.)350 :1379 ،
برای گذر از اين خان ،گرگسارِ راهنما در غل و زنجیر فراخوانده و سه جام پیاپی به
وی نوشانیده میشود .س س اسفنديار از وی میخواهد تا راه امن را نشان دهد.
گرگسار که اين بار با توسّل به دروغ سعی بر گمراهکردن اسفنديار دارد ،میگويد:
اگر بازگرديد ،بهتر است؛ چون تا مقصد نه آب خواهید يافت ،نه غذا و پیشرو بیابان
است با آبهای شور و تلخ .با طلوع خورشید ،س اهیان حرکت میکنند ،ولی بهناگاه با
ژرف دريايی بیبُن مواجه می شوند که نزديک است همه را به کام مرگ درکشد که اين
اتفّاق رخ نمیدهد .با توجّه به آنکه از مهمترين دستاوردهای هفتخان برای قهرمان،
درک تاريکیهای وجود خويش است ،شايد بتوان گذر اسفنديار از دريای ژرف را (در ادامۀ
خان ششم) نشانی از تولّد مجدّد قهرم ان و رسیدن به تفرّد و تعالی دانست (قلیزاده و
نوبختفرد.)261-260 :1393 ،
اسفنديار گرگسار را فرامیخواند و زبان به سرزنش او میگشايد:
نگفتددددی کدددددده ايدددددر نیددابی تددو آب

بسددددوزد تدددددو را تابش آفتاب
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چددرا کدردی ای بددددد تدن از آب خداک

س ه را همه کرده بدددودی هالک
(فردوسی)253 :1393 ،

و بعد از تشويق گرگسار به راستگويی ،به او قول میدهد که در صورت همکاری با
او برای غلبه بر ترکان ،گرگسار را حاکم رويیندز کند.
پس از آنکه اسفنديار و لشکريان بهطور مرموزانهای از رود عبور میکنند و نجات
میيابند و به نزديک رويیندز میرسند ،اسفنديار گرگسار را پیش میخواند و در مقابل
او از قدرت خود در کینخواهی برابر تورانیان سخن میراند .گرگسار که پیش از اين
امید داشت اسفنديار در باتالق گرفتار آيد ،شروع به نفرين میکند .اسفنديار با عصبانیّت
به سردار تورانی حمله میکند و ضربهای هولناک بر فرق سر وی وارد میسازد .س س
دستور میدهد او را به آب بیندازند تا خوراک ماهیان شود .به اين ترتیب ،اين خان ،قتل
گرگسار را به همراه دارد.
اسفنديار بر فراز ت ّهای میرود و دژ رويین را میبیند؛ دزی که هیچ آب و گلی در
ساخت آن به کار نرفته است .او چنین گمان میکند که همۀ رنج و پیکارش بیهوده
شده است؛ امّا ناگهان در بیابان دو نفر ترک با چهار سگ مشاهده میکند .نزد ايشان
میراند و از آنها دربارۀ دژ و فرمانروای آن میپرسد .ترکان سادهلوح آنچه را میدانند،
مانند اينکه دژ فقط دو دروازه دارد (يکی سوی ايران و ديگر سوی چین) میگويند .در پايان،
اسفنديار هر دو را میکشد و تصمیم میگیرد با نیرنگ ،تنها کارِ باقیمانده ،يعنی تصرّف
رويیندز و آزادکردن خواهران را نیز به انجام رساند.
«نیرنگ» و فريب (حیله در معنی مثبت) از ابزار جنگ و از کردارهای ناگزير در حماسه
است و چارهگری و تدبیر از صفات پهلوانِ کامل .پهلوان اگر همۀ هنرهايش برای رسیدن
به پیروزی که هدف اصلی اوست ،کافی نباشد ،به فراخور فضای حماسه گاهی دست به
حیله و نیرنگ میزند (اسالمیندوشن .)305 :1349 ،اسفنديار نیز برای دستيابی به پیروزی
نهايی ،يعنی کشتن ارجاسپ و آزادکردن خواهران ،چارهای جز توسّل به نیرنگ ندارد؛
بنابراين:
س هبدددددداد به دز روی بنهاد و تفت

به کددددددددردار بدددازارگانان بددددرفت

همدددیرانددددد با نامدددددورکددددداروان

يدددددالنِ سرافراز چدددددددون سددداروان

چو نزديک دز شددددد ،برفت او ز پیش

پديدددد آوريدددددد آن دل و رای خويش
(فردوسی)259 :1393 ،
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با پیروزی نقشۀ اسفنديار و ورودش به رويیندز ،سفر هفتخان اسفنديار به پايان
میرسد و پس از فتح دژ ،خبر اين پیروزی برای گشتاسپ در پارس ارسال میشود.
 .3-2-6امور جادویي

زن جادو :در خان چهارم زنی جادوگر (به نام غول) سعی دارد با تحريک هوای نفس
اسفنديار ،او را به دام اندازد .اسفنديار در سايۀ يک درخت در جنگلی مصفّا خوانی
گسترده و با جام می در کف ،مشغول نواختن تنبور است .زن جادو با استماع آوای
برآمده ،خود را چون پریچهرگان میآرايد و نزد اسفنديار میآيد .اسفنديار ناخودآگاه
سحر زن را باطل میکند ،س س با زنجیری از آهن که در بازو دارد و هديۀ زردشت از
بهشت برای گشتاسپ است ،زن جادو را گرفتار میسازد .جادوگر برای رهايی ،خود را به
شکل شیر درمیآورد؛ امّا باز حريف اسفنديار نمیشود .پس از آن:
به زنجیددددر شدددددد گندهپیری تباه

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

برآنسان کددده چشم اندرو خیدددره گشت
(همان)239 :

بدين ترتیب مانع منزل چهارم نیز مرتفع میشود.

 .7نقش صور خيال در فضاسازی در اثر حماسي و شاهنامه
بررسی تصاوير شعری و تعیین نوع آنها ،از ابزارهای نقد شعر و شناخت فضای ذهنی
شاعر و فضای واقعیای است که داستان در آن جريان دارد؛ زيرا از مهمترين ويژگیهای
شعر واقعی و عنصر اصلی و ثابت در جوهر شعر «خیال» يا «تصوير» (ايماژ) شاعرانه است
(شفیعیکدکنی.)9 :1393 ،
سبک اثر حماسی ،از نظر زبانی بايد متناسب با ابّهت موضوعهای قهرمانی و حماسی
و با گفتار عادّی متفاوت باشد؛ بههمین دلیل در حماسه ،شاعر از صنايعی بهره میبرد
که به او برای بیان روح غالب بر اثرش ياری رساند و از آرايههای بديعی که باعث کاهش
عظمت و ابهّت کالم میشود ،استفاده نمیکند.
در شاهنامه ،تصاوير همهجا با عنصر حماسه و هدفهای منظومههای حماسی همگام
است .درخشندهترين و پرشکوهترين صحنهها در شاهنامه مواردی است که فردوسی به
اوج هیجا ن رسیده و از ترکیب صدا ،رنگ و طبیعت ،خشم و حاالت ديگر ،چنان
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تصاويری خلق کرده که کالمش را از کالم هر شاعر ديگر متمايز ساخته است؛ بنابراين،
سخن فردوسی ،از قدرتِ حرکت ،جنبشِ مفهوم و الفاظ حسابشدۀ سنجیده برخوردار
است (رستگارفسايی.)23 :1369 ،
«اغراق» و «تشبیه» ،دو مورد از اثرگذارترين عناصر صور خیال هستند که فضا و
محتوای متناسب با اثر حماسی را ايجاد میکنند؛ زيرا اساس فکر حماسی بر مبالغه و
اغراق نهاده شده است ،آن هم اغراقهايی که معموالً نتیجۀ تشبیهها ،استعارات و
کنايههاست (فشارکی)78 :1379 ،؛ به همین دلیل در اين پژوهش به تبیین نقش اغراق و
عناصر صور خیالی پرداخته میشود که در ايجاد اغراق و خلق محتوای حماسی در
داستان هفتخان اسفنديار اثرگذار هستند.
 .1-7نقش اغراق در خلق فضای حماسي

آمیختهبودنِ حماسه با اعمال محیّرالعقول و بیان اغراقآمیز اعمال و وقايع در حماسه،
اغراق را جزو ذات اين نوع از شعر ساختهاست؛ بنابراين بايد اغراق را از نیرومندترين ابزار
القای اسلوب بیان هنری و از مهمّترين عناصر صور خیال در شاهنامه (← شفیعیکدکنی،
 )137 :1393و آرايهای خارقالعاده در فضاسازیِ متون حماسی به شمار آورد؛ زيرا اگر
اغراق از حماسه حذف شود ،چیزی جز حقايق عادی باقی نمیماند و ديگر نمیتوان آن
اثر را حماسی نامید (صفا)270-267 :1333 ،؛ برای نمونه در اين ابیات در ماجرای
کشتهشدن ارجاسب به دست اسفنديار از اغراق به بهترين شکل ،بهره گرفته شده است:
همدی گددددرز باريد همچددددون تگرگ

زمین پدددر ز ترگ و هوا پددددر ز مرگ

سددددر از تیغباران چددددو برگ از درخت

يکدی ريخت رخت و يکددی يافت تخت

همددددی مدددددوج زد خون بر آن رزمگاه

سدددددری زير نعل و سدددددری با کاله
(فردوسی)279 :1393 ،

 .2-7اغراق از طریق تشبيه و استعاره و تأثير آنها در خلق فضای حماسي

يکی از نقشهای تشبیه در يک منظومۀ حماسی ،کمک به فضاسازی است .شاعر به
کمک تشبیه و با انتخاب مشبهٌبههای مناسب با موضوع اثر ،میتواند زمینۀ الزم را برای
بیان مؤثّر و هنرمندانۀ داستان فراهم کند و فضای حاکم بر ذهن خويش را به مخاطب
بشناساند؛ چون از طريق درک مشبهٌبه ،پیبردن به جهانبینی و شخصیّت و دنیای
درونی شاعر يا نويسنده آسانتر میشود (شمیسا.)62 :1370 ،
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تشبیه (مانندکردن دو چیز در صفتی مشترک) و گاه استعاره (ادعای يکسانی دو چیز در

يک صفت) با بزرگتر يا کوچکترکردن واقعیّت (اغراق) ،تصويری تازه را پیش روی
خواننده قرار میدهد .اين تصوير که بیشتر نقش تأکیدی دارد ،با روح حماسه سازگارتر و
در ايجاد فضای حماسی موثّرتر است؛ پس میتوان چنین گفت که تشبیه و استعاره دو
ابزار مهمّ اغراق هستند.
در اين ابیات از خان هفتم ،فردوسی برای نمايش اغراقآمیز سرعت عمل سیمرغ و
شتاب او در حرکت از آرايۀ تشبیه استفاده کرده است؛ زمانی که سیمرغ صندوقی را که
اسفنديار در آن مخفی شده میبیند:
ز کددددددوه اندر آمددددد چو ابری سیاه

ندددده خورشید بُددددد نیز روشن ،نه ماه

بددان بُددد کدده گردون بگیرد به چنگ

بددددر آنسان کدددده نخچیر گیرد پلنگ
(فردوسی)242 :1393 ،

امّا به واسطۀ تیغهايی که بر روی صندوق تعبیه شده ،پای و پرهای او آسیب میبیند
و همین زخمها باعث شکست او در برابر اسفنديار میشود.
يا در خان ششم برای توصیف تغییر ناگهانیِ هوای بهاری و روز خوشمنش ،به ياری
آرايۀ تشبیه فضايی اغراقگونه به تصوير کشیده شده است:
جهان يکسره گشت چددددون پدددددرّ زاغ

ندانست کس بددددداز هامددددون ز راغ

بباريددددددد از آن ابددددددر تاريک بدددرف

زمیندددی پددددر از برف و بادی شگرف

سدده روز و سده شب هم بدانسان بداشت

دم باد از انددددددازه انددددددر گذاشت

هددددوا پود شدددددد ،برف چون تار گشت

س هدددددار از آن کار بیچدددار گشت
(همان)250-249 :

در خان هفتم برای توصیف اغراقآمیز کارزار پشوتن و س اه ايران برای ورود به دژ
ارجاسپ و شدّت کشتار اسفنديار ،از تشبیه «بارش خون از ابر» استفاده شده است:
س ددددده میمنه میسره بدددددرکشیددددد

چُنان شدددد کددده کس روز روشن نددديددد

ز زخدددددم سندددانهای الماسگدددددون

تدددو گفتددددی همیبارد از ابددددر خون
(همان)269 :

زمانی که فردوسی اسفنديار را در خان اوّل در مقابله با گرگ ،به شیر غرّان مانند
میکند ،در واقع در پی آن است که فرياد اسفنديار را اغراقآمیز کند تا دلیری او را به
خواننده منتقل سازد:
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بغدددددرّيدددددد بددددرسان غدددرّنده شیر
(همان)226 :

کمدددان را بدده زه کددرد مرد دلیدددددر

در شعر حماسی معموالً از تشبیه برای بیان صفات جنگاوران ،دالوران ،قهرمانان،
غوغای جنگ و شجاعت پهلوانان استفاده میشود و شاعر حماسی سعی میکند هیاهوی
میدان نبرد ،گرد و خاک برخاسته از جنگ ،چکاچدک شمشیرها ،پیدروزی پهلوانان و
تدرس و فدرار دشمنان را از طدريق تشبیه نمايش دهد (آقاحسینی و همّتیان.)180 :1394 ،
گاهی شاعر حماسی اغراق را به درجۀ نهايت میرساند و از استعاره به جای تشبیه
بهره میبرد؛ مثالً فردوسی در خان سوم به جای اينکه بگويد اسفنديار چون شیر زورمند
است ،میگويد او خود شیرِ است:
يکدددی تیزشمشیدددر در چنگ شیدددددر

برآمدددددد ز صندوق مدددددرد دلیدددددر

(فردوسی)233 :1393 ،

يا در خان پنجم اسفنديار در مواجهه با سیمرغ چنین وصف شدهاست:
زره در بدددر و تیغ هنددددی به چنگ

 چددده زور آورد مددددددرغ پیش نهنگ-(همان)242 :

در بررسی بالغی تشبیه و استعاره آنچه اهمّیّت دارد ،مشبهٌبه و مستعارٌمنه است؛ زيرا
اين مشبهٌبه و مستعارٌمنه است که افکار ،ساليق ،جغرافیای زندگی و تجربیّات فردی
شاعر را آشکار میسازد .در واقع با بررسی و طبقهبندی مشبهٌبهها و مستعارٌمنههای
بهکاررفته در يک اثر ،میتوان به تحلیل ذهن شاعر پرداخت (شفیعیکدکنی.)48 ،1393 :
مشبهٌبهها و مستعارٌمنههای تشبیهات و استعارات هفتخان اسفنديار در چند دسته
قرار میگیرد (گفتنی است فردوسی در اين داستان از تشبیه بیشتر و از استعاره بهندرت استفاده کرده
است).
جدول  .1دستهبندی مشبه و مستعارٌله در داستان «هفتخان اسفندیار»
انسان و اجزاء بدن انسان ،مرتبط با انسان

حيوان

عناصرطبيعي

اسفنديار

گرگ

بیشه

گرگسار

اژدها

چشمه

پشوتن

زمین

خواهران اسفنديار

خورشید

کنیزان

ريگ

رخ
مو
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خاندان
شاه
قد
زن جادوگر
می – سنان

جدول  .2دستهبندی مشبهٌبه و مستعارٌمنه در داستان «هفتخان اسفندیار»
اجرام

قيمتي

طبيعت

خورشید

پیل

بسّد

آتش

درخت

می

چراغ

ماه

غرو

لعل

کوه

گل

گالب

نوبهار ،بهار

گوزن

الماس

شیر

ديبا

رعد

نهنگ

مشک

باد

هور

ابر

بهشت

گرد

چراغ

برف

شاه رمه

آفتاب

اهرمن

آسماني

حيوانات

اشياء

عناصر

گياهان

نوشيدنيها

گوناگون

تذرو

چشمه

شنبلید

تُرک

خسروانیدرخت

گلستان

توتیا

مشبهٌبهها و مستعارٌمنهها در هفتخان اسفنديار ،مستقیم و غیرمستقیم ،با عناصر
طبیعت مرتبط است .با توجّه به آنکه عناصری چون گلستان ،درخت ،گالب ،شنبلید،
شیر ،گوزن ،نهنگ و  ،...متعلّق به حوزۀ جغرافیای ايران است و در زندگی روزمرۀ
ايرانیان ديرين (حتّی ايرانی معاصر) وجود داشته ،طبیعی است که شاعر برجستهای چون
فردوسی نیز در بهنظمدرآوردن حماسۀ ملّی ايرانیان ،از اين عناصر طبیعی استفاده کرده
باشد .همچنین وی در خلق پهلوان (قهرمان) ايرانی از عناصر طبیعی بیشتر از عناصر
اشرافی بهره برده است؛ تا ايرانیان با اين اثر ملّی و قهرمان آن احساس نزديکی و يگانگی
داشته باشند.
در تشبیه و استعاره ،طرفین تشبیه و استعاره از جهت حسّی و عقلیبودن يا مفرد،
مقیّد و مرکّببودن نیز اهمّیّت دارد؛ زيرا چگونگی طرفین ،قدرت تصويرسازی و انتقال
مفاهیم را معین میکند .با دقّت در جداول ،درمیيابیم که طرفین تشبیهات و استعارات
در اين داستان ،همواره امور حسّی به حسّی و مفرد به مفرد است که در نتیجۀ آن ،وجه
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شبه و جامع نیز حسّی و مفرد است .اگرچه تخیّل و تصويرسازی در تشبیه مرکّب بیشتر
است ،امّا تشبیه مفرد و تصاوير حاصل از امور حسّی و ملموس به اين دلیل که زودفهم
است ،موجب انتقال سريع تصوير مورد نظر در ذهن مخاطب میشود و برای متون
حماسی که هدفِ آن بیان اغراقآمیز اعمال و صفات قهرمان (پهلوان) است ،بسیار کارايی
دارد؛ مثالً در اين بیت از خان چهارم بهخوبی قدرت اسفنديار تصويرسازی شده است:
بدددده باال بددددرآمدددد جهانجوی مددددرد

چددددو رعدد خروشان يکی ويله کددددرد
(فردوسی)239 :1393 ،

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

کنايه ،يکی ديگر از ابزارهای شاعر برای اغراق است .گاه شاعر با استفاده از مفاهیم
کنايی ،تصويری از يک شخصیّت يا موقعیّت او ارائه میکند که بسیار مؤثّر واقع میشود.
استفاده از کنايه که ريشه در فرهنگ و تاريخچۀ زبان هر ملّت دارد ،در انتقال مفاهیم
مؤثّر است و تأثیری عمیقتر در ذهن خواننده ايجاد میکند .در واقع کنايهها مفهوم
موردنظر را اغراقآمیز میکند.
در خان هفتم برای بیان اغراقآمیز نگرانی مردم دژ از حضور اسفنديار و س اهیانش
در آنجا ،از آرايۀ تشبیه و کنايه استفاده شده است:
به دز چون خبددددر شدددد کددده آمددددد س اه

جهان نیست پیدددددا ز گددددردِ سیاه،

همدددده دز پددددر از نددددامِ اسفنددددديار

درخت بددددال حنظل آورد بددددار-(فردوسی)268 :1393 ،

 .4-7اغراق در سياق کالم

گاه شاعر در يک بیت از تشبیه ،استعاره يا کنايه استفاده نکرده است؛ امّا تصوير کلّی که
از مجموع دو مصراع ايجاد کرده ،مفهومی اغراقآمیز را القا میکند .در هفتخان
اسفنديار ،فردوسی از طريق اغراق در سیاق کالم مفاهیمی ايجاد کرده که به آنها اشاره
میشود.
 .1-4-7بلندبودن

در وصف بلندی و بزرگیِ کوه :گرگسار در خان پنجم کوهی را که حريف ديگرِ اسفنديار،
يعنی سیمرغ در آن زندگی میکند ،چنین معرّفی میکند:
يکددی کدددوه بینددددی سددددر اندر هوا

بدددرو بدددددر يکددددی مرغ فرمانروا
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کددده سیمرغ گويدددد وُرا کارجدددوی

چدددو پرّنده کوهیست پیکارجددوی
(فردوسی)240 :1393 ،

و در مورد بلندبودن دژ ،فردوسی سر باره را برتر از ابر سیاه معرّفی کرده است:
و ز آن پس چو رويیندز آيدددد پديددددد

نه دز ديددد از آنسان کسی ،ندددده شنید

سددددر باره بددددرتددددر ز ابددددر سیاه

بدددددو در فددددراوان سلیددددح و س اه
(همان)224 :

 .2-4-7مفهوم کثرت

اعدادی چون صد و هزار در شعر ،مفهوم کثرت را القا میکند .گرگسار در وصف رويیندز
به اسفنديار چنین میگويد:
بددده کشتی بدددرو بددددگذرد شهدددريار

چدددو آيدددد بددده هامون ز بهددددر شکار

بدده صددددسال اگر مانددد انددددر حصار

يدددددش چیزی بددددهکار
ز هامددددون نیا ْ
(همان)224 :

 .3-4-7قدرت جنگجویي

قویبودن شیر (همنبرد اسفنديار در خان اوّل) ،ترسناکبودنش و اينکه کسی توان جنگ با او
ندارد ،از زبان گرگسار چنین بیان میشود:
دگدددر منزلت شیدددر آيددددد به جنگ

کدددده با جنگ ايشدددان نتابددددد نهنگ

عقاب دالور بددددر آن راهِ شیددددر

ن ددددرّد ،و گددددر چند باشد دلیددددر
(همان)228 :

 .4-4-7انجام کارهای عجيب و خارقالعاده

در خان سوم گرگسار اژدها را چنین توصیف میکند:
يکددددی ااژدهددددا پیشت آرم دُژم

کدددده ماهددی بددددرآرد ز بدده دريا به دم

همددددی آتش افددددروزد از کدددامِ اوی

يکددددی کددددوه خاراست اندددددامِ اوی
(همان)231 :

 .5-4-7سوزانبودن آتش

فردوسی سوزانبودن آتشی را که اسفنديار در رويیندز به عنوان رمز برای پشوتن
میافروزد ،اينگونه بزرگنمايی میکند:
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شب آمددددد يکددددی آتشی بددددرفروخت

کدددده تفّش همددددی آسمان را بسوخت
(همان)268 :

 .8نتيجه
نبوغ فردوسی در حفظ تاريخ ايران باستان در قالب داستان انکارناپذير است؛ اين
پژوهش با هدف بررسی يکی از عناصر سازندۀ داستان ،يعنی فضاسازی صورت گرفت به
منظور بررسی اهمّیّت اين عنصر ،داستان هفتخان اسفنديار از شاهنامه انتخاب شد که
در بردارندۀ تعدادی از بنمايههای تکرارشونده در حماسهها و اساطیر بود.
در داستان هفتخان اسفنديار ،شاعر برای آمادهساختن ذهن مخاطب ،آگاهکردن وی
از محتوای اثر و تأکید بر حماسیبودنِ آن ،از خوارق عادات و ايجاد زمینۀ شگفتانگیزی
بهخوبی بهره برده است .حضور اسفنديار ،تنها پهلوان رويینتن شاهنامه در اين داستان،
يکی از عناصر خرق عادت محسوب میشود و از بنمايۀ انسان– خدابودن قهرمانِ حماسه
نشان دارد.
از ديگر عناصر خارق عادت در فضاسازی داستان هفتخان اسفنديار ،میتوان به
عناصر طبیعی و زمینی در قالب حیواناتی چون گرگ ،شیر ،اژدها و سیمرغ ،عناصر
طبیعت همچون برف و سرمای شديد و امور جادويی مانند زن جادو اشاره کرد .مانع
دشوارِ گذر از آب برای ورود به رويیندز نیز همچون راهنمايی گرگسارِ راهبلد در گذر از
مراحل هفتخان و طیکردن شبانۀ منازل پرخطر ،از ديگر بنمايههای تکرار شونده در
حماسهها و اساطیر است که در اين داستان به چشم میخورد.
در هفتخان اسفنديار ،عنصر بديعیِ اغراق ،به عنوان جوهر شعر حماسی ،در خلق
فضا و محتوای حماسی بسیار اثرگذار بوده است .فردوسی در اين داستان با استفاده از
عنصر بالغی تشبیه ،استعاره و کنايه ،اغراقِ الزمۀ داستان حماسیاش را ايجاد کرده و در
فضاسازی اثر حماسی به موفقیّت چشمگیری دست يافته است .گفتنی است مشبهٌبهها و
مستعارٌمنهها در اين داستان ،مستقیم و غیرمستقیم ،با عناصر طبیعت مرتبط است .گاه
شاعر با استفاده از مفاهیم کنايی ،تصويری از يک شخصیّت يا موقعیّت ارائه کرده که
بسیار مؤثّر واقع شده است .گاهی نیز در يک بیت از تشبیه ،استعاره يا کنايه استفاده
نشده ،امّا تصوير کلّی که از مجموع دو مصراع ايجاد شده ،مفاهیمی اغراقآمیز مانند
بلندبودن ،مفهوم کثرت ،قدرت جنگجويی ،انجام کارهای عجیب و خارقالعاده را القا
کرده است.
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با استناد به هفتخان اسفنديار ،به عنوان يکی از جذّابترين داستانهای شاهنامه،
میتوان حماسۀ ملّی ايران را نمايانگر کمال قدرت داستانپردازی حکیم طوس دانست؛
زيرا فردوسی با تأکید بر عناصر خرق عادت و بنمايههای تکرارشونده در حماسه و با
وقوف بر نقش اغراق در شعر حماسی و با بهکاربردن تشبیههای حماسی ،توانسته است
در اثر خود فضايی را ترسیم سازد که روح حماسیِ حاکم بر آن را به مخاطب القا کند.
منابع
آقاحسینی ،حسین و محبوبه همّتیان ( ،)1394نگاهی تحلیلی به علم بیان ،تهران ،سمت.
آيدنلو ،سجّاد (« ،)1379اسفنديار و رويینتنی» ،شعر ،ش  ،28ص.47-42
ددددددددددددد (« ،)1388هفتخانِ پهلوان» ،نشريّۀ دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،ش ،23/26ص.27-1
ارسطو ( ،)1343بوطیقا ،ترجمۀ عبدالحسین زرّينکوب ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
امیدساالر ،محمود ( ،)1381جستارهای شاهنامهشناسی ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر افشار.
اسالمینُدوشن ،محمّدعلی ( ،)1349زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه ،تهران ،ابن سینا.
اسماعیللو ،صدّيقه ( ،)1384چگونه داستان بنويسیم  ،چ ،2تهران ،نگاه.
بازرگان ،محمّدنويد و زهرا فرجنژاد فرهنگ (« ،)1393بررسی خوارق عادات يا خالفآمد عادتها در
حماسه» ،ادب حماسی ،ش  ،18/10ص.76-43
بیدمشکی ،مريم (« ،)1383مُهر مِهر بر هفتخان رستم» ،کتابماه هنر ،آذر و دی ،ص .124-114
پارساپور ،زهرا ( ،)1383مقايسۀ زبان حماسی و غنايی (با تکیه بر خسرو و شیرين و اسکندرنامۀ نظامی)،
تهران ،دانشگاه تهران.
جعفری ،اسداهلل ( ،)1389نامۀ باستان در بوتۀ داستان ،تهران ،علمی و فرهنگی.
خالقی مطلق ،جالل ( ،)1386حماسه؛ پديدهشناسی تطبیقی شعر پهلوانی ،تهران ،دائرةالمعارف بزرگ
اسالمی.
رستگار فسايی ،منصور ( ،)1369تصويرآفرينی در شاهنامۀ فردوسی ،شیراز ،دانشگاه شیراز.
سرامی ،قدمعلی ( ،)1388از رنگ گل تا رنج خار ،تهران ،علمی و فرهنگی.
سرکاراتی ،بهمن ( ،)1378سايههای شکارشده ،تهران ،قطره.
شايگانفر ،محمّدرضا (« ،)1394حماسه» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،21تهران ،دائرةالمعارف بزرگ
اسالمی ،ص .333-328
شفیعیکدکنی ،محمّدرضا (« ،)1352انواع ادبی و شعر فارسی» ،خرد و کوشش ،ش 11و ،12ص-96
.119
ددددددددددددد ( ،)1393صور خیال در شعر فارسی ،تهران ،آگه.
شمیسا ،سیروس ( ،)1381انواع ادبی ،تهران ،فردوس.
ددددددددددددد ( ،)1370بیان ،تهران ،فردوس.
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صفا ،ذبیحاهلل ( ،)1333حماسهسرايی در ايران ،تهران ،امیرکبیر.
عبداهللزاده برزو ،راحله و محمّد ريحانی (« ،)1396نقد کهنالگويی سفر قهرمان در داستان هفتخان
اسفنديار بر اساس نظريۀ ژوزف کم بل» ،پژوهشنامۀ ادب حماسی ،ش  ،23/1ص.88-71
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1393شاهنامه (دفتر پنجم) ،چاپ جالل خالقی مطلق ،تهران ،دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی.
فروزانفر ،بديعالزمان ( ،)1369سخن و سخنوران ،چ ،4تهران ،خوارزمی.
فشارکی ،محمّد ( ،)1379نقد بديع ،تهران ،سمت.
قلیزاده ،خسرو و سحر نوبختفرد (« ،)1393بررسی روند تکامل شخصیّت قهرمان در هفتخان رستم و
اسفنديار بر اساس نظريۀ يونگ» ،زبان و ادبیّات فارسی ،ش ،77/22ص.270-237
کزّازی ،میرجاللالدّين ( ،)1376رؤيا ،حماسه ،اسطوره ،تهران ،سعدی.
مختاری ،محمّد ( ،)1369اسطورۀ زال؛ تبلور تضاد و وحدت در حماسۀ ملّی ،تهران ،آگه.
ددددددددددددد ( ،)1379حماسه در رمز و راز ملّی ،تهران ،توس.
مستور ،مصطفی ( ،)1379مبانی داستان کوتاه ،تهران ،مرکز.
مسکوب ،شاهرخ ( ،)1374تن پهلوان و روان خردمند ،تهران ،طرح نو.
مشهور ،پرويندخت (« ،)1378هفتخوان يا هفتخان رستم و برجستگیهای اين رزمنامه» ،شعر ،سال
چهارم ،ش  ،13ص .179-172
مؤتمن ،زينالعابدين ( ،)1371تحوّل شعر فارسی ،تهران ،طهوری.
نصراصفهانی ،محمّدرضا و طیبه جعفری (« ،)1388کنون زين س س هفتخان آورم ( ...رويکردی
روانشناختی به هفتخان رستم و اسفنديار)» ،زبان و ادب فارسی (گوهر گويا) ،سال سوم،
ش.156-133 ،12/4
واحددوست ،مهوش ( ،)1379نهادينههای اساطیری در شاهنامه ،تهران ،سروش.

