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 چکیده:
هدف: و  افسانهقصه   زمینه  اسطورهها،  و  کهنها  ادبیات  پشتوانایرانی  هاي  ادبیات   ۀ،  غنی 

میروند.   بشمار  به  نمایشی  زیباییشاهنامه  ابعاد  زبانی، لحاظ  و  ویژگیهاي ساختاري  و  شناسانه 
قابلیت و کارکردهاي ارزشمندي در حوزة هنرهاي نمایشی دارد. این اثر براحتی میتواند منبع 

براي شکلالهام و بستر مهم این پژوهش بررسی دو ی  باشد. هدف  ایرانی  تئاتر  گیري و تحول 
از ویژگیهاي سبکی شاهنامه   از شاهنامه و شناخت عمیقتر  بیژن و منیژه  داستان  سیاوش، و 

 است که میتواند در تبدیل آن به اثري نمایشی مؤثر باشد.
 اي است.یابی آن کتابخانهتحلیلی و داده -روش انجام این پژوهش توصیفی روش مطالعه:

برجسته  ها:یافته از  یکی  نمونهشاهنامه  زیباترین  و  جهان  ترین  و  ایران  کالسیک  ادبیات  هاي 
است که با ارائۀ بهترین تصویرسازیها، مخاطب خویش را یاري کرده تا خود را در میانۀ داستان 

فیلم و نمایشی بوضوح درك   کند و با کنار هم قرار دادن ابیات، روند داستان را همچونتصور  
 کند.

هر دو داستان سیاوش، و بیژن و منیژه داراي تمامی عناصر دراماتیک هستند و گیري:  نتیجه
قابلیت صددرصد را براي تبدیل شدن به نمایشنامه یا فیلمنامه دارا هستند. در این دو داستان 

شخصیت  پیرنگ،  عناصر  شاهنامه،  گفت بلند  م پردازي،  و  صحنه  پیچیدگی،  وگو،  اوج،  کان، 
 کشمکش، بحران، و تعلیق بوضوح و هنرمندي هرچه تمامتر حضور دارند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Stories, legends and myths of 
ancient Iranian literature are considered as a rich support of dramatic 
literature. Shahnameh, in terms of aesthetic dimensions and 
structural and linguistic features, has valuable capabilities and 
functions in the field of performing arts. This work can easily be a 
source of inspiration and an important platform for the formation 
and evolution of Iranian theater. The purpose of this study is to study 
the two stories of Siavash, and Bijan and Manijeh of Shahnameh and 
a deeper understanding of the stylistic features of Shahnameh that 
can be effective in turning it into a play. 
METHODOLOGY: The method of this descriptive-analytical research 
and data retrieval is library. 
FINDINGS: Shahnameh is one of the most prominent and beautiful 
examples of classical literature in Iran and the world that by 
providing the best illustrations, has helped its audience to imagine 
themselves in the middle of the story and by putting verses together, 
the process of the story Understand clearly like a movie and a show. 
CONCLUSION: Both Siavash, Bijan and Manijeh stories have all the 
dramatic elements and have the ability to become a play or a script. 
In these two long stories of Shahnameh, the elements of plot, 
characterization, dialogue, scene and place, peak, complexity, 
conflict, crisis, and suspension are clearly and artistically present. 
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 قدمه م
هاي ادبیات کالسیک ایران و آثاري چون شاهنامه، مثنوي، بوستان و گلستان، بهره ترین شاخصهیکی از برجسته

ابزار  از  ببردن  درك  براي  تصویرسازیها  بهترین  ارائۀ  راستاي  در  ادبی  ادیب هاي  ذهنی  تراوشات  از  مخاطب  هتر 
است. شاهنامه یکی از زیباترین این آثار محسوب میشود و فردوسی در داستانهاي آن تمام امکانات و تواناییهاي  

استفاده با  و  گرفته  بکار  داستان  اجزاي  ظرائف  دادن  نشان  بیشتر  هرچه  براي  را  به زبان  زبان،  از  متفاوت  اي 
دراماتیک   نمایش  داستان، ساختمان  اجراي  نوعی  واقع  در  داستانها  اینگونه  قرائت هنرمندانۀ  لذا  است.  بخشیده 

محسوب میشود، همچنانکه از گذشتۀ دور نیز همواره خوانش توسط فردي به نام «نقال» که تنها بازیگر متن نیز 
).  41نصیري: ص   ایرانی، درام ظرفیتهاي  و فارسی (ادبیات ایرانیان بوده استبوده، یکی از سنتهاي موردعالقۀ  

درمورد شاهنامه چنین مینویسد: «براستی که شاهنامه تاریخ معنوي آدمیان است و   ارض ملکوتهانري کربن در  
براستی که خصلت مادي بودن فضاي تاریخی، درك این نکته را با اشکال مواجه میکند» (ارض ملکوت، کربن: 

ش و نیکبختی افراد انسانی، پرهیز از آزار دیگران و نفرت از  ). در سراسر شاهنامه عشق به زندگی، آسای114ص  
جنگ و کشتار و خونریزي و ویرانگري موضوع سخن است. شاهنامه داستان جنگ دیرین خوب و بد، و میدان 

و   گاه آرمانها و امیدهانبرد نیکان و بدان و پهلوانان و جباران و ایران و انیران و عناصر اهورایی و اهریمنی و جلوه
روز و  ایران  ناامیدیها  ادبیات  و  فرهنگ  پهناور  عرصۀ  در  لحاظ  این  از  و  است  ایران  مردم  روشن  و  تاریک  هاي 

 منحصربفرد و در نظر بسیاري از دانایان و پژوهندگان، در ادب و فرهنگ سایر اقوام ملل جهان نیز بینظیر است. 
«نق یعنی  ایران  نمایشگونۀ  نوع  قدیمیترین  انگیزة  عوامل شاهنامه  دیگر  و  نقال  که  است  آورده  فراهم  را  الی» 

هایی که همواره نفرة خود، اشتیاق را در مخاطب تا به آخر زنده نگه دارند. یکی از راهاند با اجراي تکمیتوانسته
اثر را زنده نگه داشته و از رکود و ایستایی آن جلوگیري میکند، دگرگون کردن شکل ارائۀ آثار ادبی و تبدیل و  

و عر نظامی،  مثنوي،  شاهنامه،  از  داستانهایی  درآوردن  بنمایش  مثال  بعنوان  است.  دیگر  ساختاري  در  آنها  ضۀ 
همچنین   و  ارائه  براي  آثار  این  است.  شده  عرضه  آنها  فرهنگ  با  آشنایی  براي  که  کرد  ذکر  میتوان  را  سعدي 

هان و آشنایی با نویسنده و تفکرات بنمایش درآمدن در سراسر جهان درجهت ایجاد نگاهی تازه و دیگرگونه به ج
میشود   واقع  مفید  او  زندة  و  نمونه ).  1382(بغدادي،  سازنده  بهترین  از  که شاهنامه  ماست  روایی  ادبیات  هاي 

قهرمانان  و  بود؛ شخصیتها  خواهد  جذاب  بسیار  بیاید،  نمایش  به صحنۀ  اگر  و  دارد  را  شدن  دراماتیک  ظرفیت 
شگفتی و  جذاب  بسیار  نیز  و  شاهنامه  تصویرسازي  گیرند.  قرار  نمایشی  آثار  دستمایۀ  میتوانند  و  هستند  آفرین 

جنبهلحظه جمله  از  نیز  خواندن سازي  با  انسان  که  آنگونه  میرسد،  اعجاز  حد  به  که  است  شاهنامه  هنري  هاي 
چیز را هایستاده و همآید و دیگر یک خواننده نیست، گویا یک تماشاچی است که  داستانهاي شاهنامه به شور می

. در این پژوهش ) 1388کی،  (مک  میبیند و این تأثیر صمیمیت فردوسی و استادي او در شرح بیان لحظات است
ظرفیت  تا  میشود  پرداخته  سیاوش  و  منیژه  و  بیژن  یعنی  شاهنامه  از  مهم  داستان  دو  نمایشی  قابلیتهاي  به 

 نشان داده شود.نمایشی و اجرایی داستانهایی از این نوع در ادبیات کهن فارسی 
 

 سابقۀ پژوهش 
( پژوهشی تحت عنوان «جنبه از کافی  ایران»  ادبیات کهن  نمایش در  به  1374هاي  این تحقیق  ) موجود است. 

ادبیات  پیدایش  در  آن  مضبوط  وقایع  و  فردوسی  شاهنامۀ  حماسی  اشعار  تأثیر  یعنی  منظوم،  ادبیات  بررسی 
اي است از نامهان»، عنوان پایاننمایشی، اختصاص دارد. «اسطورة آرش و بازتاب آن در ادبیات نمایشی معاصر ایر
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هاي نمایشی اسطورة آرش کمانگیر  ). در این پژوهش تالش شده است مهمترین جایگاه و جلوه1393شکوهمند ( 
اثر   عنوان  دراماتیک»  ادبیات  و  گردد. «شاهنامه  تبیین  و  بررسی  ایران  معاصر  نمایشی  ادبیات  آثار  مجموعه  در 

هایی را که در هفتاد هشتاد سال نویسنده در این کتاب فهرست نمایشنامه  ).1354ست از مهدي فروغ ( دیگري ا
بر اخیر بنابر مضمونهاي شاهنامه به زبانهاي فارسی، عربی و ترکی نوشته شده، تنظیم کرده است. در این پژوهش 

هاي نمایشی آنها را  این دو داستان از شاهنامه بررسی کرده و قابلیتآنیم با نگاهی نو تمامی عناصر دراماتیک را در  
 نشان دهیم. 

 
 بحث و بررسی: قابلیتهاي نمایشی شاهنامه (با مطالعۀ موردي دو داستان) 

 داستان بیژن و منیژه الف) 
داستانهاي حماسی زیباترین  از  یکی  و  -بیگمان  عشق  که  داستانی  است.  منیژه  و  بیژن  داستان  شاهنامه  تغزلی 

شانۀ هم در رقم زدن داستانهاي جذاب نقش   بهحماسه در آن به باالترین حد از کمال نمود پیدا کرده و شانه  
 ایفا میکنند.

 
 شرح داستان 

اِرمان (مرز ایران و توران) میرود.به فرمان ک  ،پهلوان جوان ایرانی  ،یژنب   بازگشت،   در یخسرو درپی مأموریتی به 
میبرد. هدف از این دعوت، درگیر   ،افراسیاب پادشاه توران  دختر  منیژه،  مجلس  به  را  او  بیژن،  راهنماي   گرگین،

با  .  بینجامد -دشمن دیرین ایران-کردن بیژن در ماجرایی است که به کشته شدن او به دست افراسیاب   منیژه 
او را نزد خود میخواند  با    ،دیدن بیژن به او دل میبندد و  بازگردد. بیژن  اما بیژن مجبور است به سرزمین خود 

بیهوش میشود و منیژه او را به کاخ خود   ،ها به دستور منیژه به او میخوراندآوري که یکی از ندیمهداروي خواب
اطال.  میبرد افراسیاب  به  را  ماجرا  کاخ  خوددربان  برادر  دستیاري  به  او  و  میدهد  دستگیر   ،ع  را  بیژن  گرسیوَز، 
افراسیاب به پیشنهاد وزیرش او را در چاهی زندانی میکند. کیخسرو در جام جهاننما بیژن را میبیند که .  میکند

زندانی است توران میکند  رارستم    و  در چاهی  راهی  بیژن  تورانیان، همرا .براي رهایی  با شکست دادن  ه رستم 
 .بیژن و منیژه به ایران بازمیگردد

 
 عناصر دراماتیک داستان 

 طرح داستانی یا پیرنگ 
کـه در   ی؛حماسـ  ةپـار  ی؛ وبزمـ  –  یعشـق  ةپار  ی؛بزم  –  یپهلوان  ةاست: پار  ي اپارهداستان سه  ینطرح ا  یا  یرنگپ

 یکـره،پ  ینسـازند. امـا در همـیرا ماي  یگانـه  انیداسـت  یکرةپ  یکدیگربا    یاي علت و معلولو با رابطه  یخط  ي روند
بست در کار آورده اي بناز گونه یرفت ناگهانبرون  ي برا  یدبچشم میخورد که شا  یزمزبور ن  ۀمستثنا از رابط  ي مورد

 مـاجراپهلـوان آغـازگر  یـدنکـردن و در واقـع بازگردان یداپ ي برا یخسروشده است: استفاده از جام جهاننما که ک
از پژوهش حاضر،   یگرداستان د  یک  در  یدي تمه  ینگیري از چنار گرفتن آن است. اگرچه بهرهکاز ب  ری) ناگزیژن(ب

بودن آن از منطـق   یرونیب  ة، جلورددا  یشینهپ  یزآگاهاننده) نیش(بصورت رخ دادن خواب پ  یاوشداستان س  یعنی
مشـکل   ،نما از روند ماجرا برداشته شـودجام جهان  نصراي که اگر عبچشم میزند، بگونه  یشترب  یرنگخود پ  یدرون

بـا  یسـهداسـتان، در مقا یـنا یرنـگپ یزمتمـاۀ نقطـ تصـور آورد. آن در ي را بـرا یمشخصـ یبتوان فرجام داستان
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داسـتانهاي  ۀدسـت نـوع (ژانـر)، آن را در ییشاد آن اسـت کـه، از نظرگـاه شناسـا  یان، پایگرد  یپهلوان  هاي داستان
 میدهد. ي جا یکتراژیرغ
 

 سازي) شخصیت (قهرمان
 ي اندازنـگ آن، چشـمیرپ  یداسـتان  ۀگانهـاي سـهتنوع پـاره  یلدل  به  یژه،و من  یژندر داستان ب  یتپردازش شخص

 یـدد یۀاست: زاو یرفتهصورت پذ یدد یۀدو زاو یزةها از آمتشخصی  یداستان، معرف  یندر ا  دارد.  یرنگانگ اما سطح
 یدد  یۀمیکند) و زاو  یکل ماجرا به ما معرف  ةمینگرد و در مقام دانند  راخود آنها    یدکل (که شاعر از د  ي دانا  ي راو
) (که شاعر شخصیتهاي مهم خـود را از زبـان خـود آنهـا و کنشهایشـان یک(درامات  یشیهمان نما  یا  ینیع  یتروا

 بـار  یـکمیشـوند و    یبه مخاطب معرف  یتگربار از چشم و ذهن شاعر روایکهرکدام    یژهو من  یژنند). بکمی  یمعرف
 ،گـوییگفتـار (اعـم از تـک  ،اشـخاص  یمعرفـ  ةابـزار عمـد  یـر،مـورد اخ  یـندر ا  .از زبان و کنش خود آنها  یگرد

امکان که    ییخود و تا جا  ي آن، در جا  ي هایرفتار (کنش) آنهاست که کاست  یوة) و سپس شیالوگو د  یی،باخودگو
یاوش اي کـه در داسـتان سـ(از گونـه  ي محـور  داسـتان، قهرمـانِ  یـنشاعر برطرف میشود. ا  ییدارد، با وصف روا

بخش آن بـا یزبارز تمـا ي ساختار یهاي فناز جنبه یکیامر  ینهم یدندارد و شا یبخش)، در مفهوم فرجامینیممیب
 یاصـل  ینـانآفرنقش)  یونفونکسـ(   یژةها و نقشهاي واز جلوه  یدرآمد، اکنون به برخ  ینباشد. با ا  داستانهاي دیگر

 یم:پردازمی داستان
 ي،زورآور  ی،جـوان  ی،چـون شـاداب  ي بـا ویژگیهـاي منحصـربفرد  یـژن،از ب  یرغ  یگري د  شخصیت  یچه  یدشابیژن:  
نمیتوانسـت   یبارویـانپرشور به بـزم و ز  ۀعالق  ی،خواهینو تحس  ییحس خودنما  بگی،تجرو کم  یسادگ  یی،نامجو

) است که داستان را یپ(ت  خسن  یک،  ۀ نخستمرحل  در  یژنب  یتشخص  یک،باشد. از نظرگاه درامات  ینچن  ي آغازگر
نشان   یاپو  ی، واکنشیژهمن  یداردربرابر عشق پا  یملودرام) نگه میدارد. او حت  ۀ(از گون  یکدرام کالس  یدر سطح نوع

 ةدر پـار  فقط.  یدازدواج با او سخن میگو  ي خود برا  یمبودنش در چاه از تصم  یزندان  رةنمیدهد و تنها در اواخر دو
 یـنرغـم ا  . بـهدخود میگیر  ردان حماسه بهاز گُ  یماییاز چاه، س  یافتن  ییپس از رها  یژن،سوم داستان است که ب

 میماند.  یاقبسطح تیپ  در  یبدون دگرگون ي و  یتشخص ی،سطح  ییرتغ
 ي رویدهچهر پوشـردد. او در آن دم، «خـوبگـداستان، بـه جشـنگاه او برمی  یندر ا  یژه،حضور من  یننخستیژه:  من

 است که معمـوالً  یباطن  ةپرمعناست و بازتابانند  یبس  ي و  ي برا  »ار بردن تعبیر «سرو آزادهکاست که ب  یی»سروباال
سرسـخت  دشـمننمـاد   ی،تـوران  یاباز پشت افراس  ي گرچه و  ؛میتوان سراغ گرفت  یرانیا  ةزنان نژاد  یتدر شخص

داشته است (راشد محصل،   یازل  یشینۀپ  ي عشق در و  ینا  ییچنان است که گو  حال ین  ا  است. با  یرانیان،و ا  یرانا
در   یـک،اتکه از نظرگـاه دراماست    یرهو ت  ناپاك)  یت(موقع  یرونبا درون پاك و زالل و ب  یتیشخص  منیژه).  1369

را   یاوشمیبازد که در ناخود آگـاه او، حکـم سـ  یسخاوتمندانه دل به کساو  دارد.    یري پذتحول   یذات خود آمادگ
او بـر   یستادگیا.  راه میدهد  یشخو  یشخص  ةنشان میدهد که او را به سراپرد  ي همراز  ي دارد و چندان با وجود و

 یسـخن، گـوهر اصـل  یگـراسـت؛ بـه د  یهقابل توج  ي و  یتشخص  یخواست درون  ینتنها با هم  یدلباختگ  ینسر ا
 یگسـتردگ  یکبـارهب  یـژهمن  یتسان چـارچوب شخصـیندارد. بد  یینژاده همگرا  یرانیانا  یبه آزادگ  ي،و  یتشخص

 : صصفورسترهاي رمان. جنبهجامع (   یتشخص  هاي مرز  ي ) بسویکنواختساده (   ۀو از مرحل  یابداي میکنندهیرهخ
 . رود) می96 - 94

داستان  ینظاهر میشود. رستم در ا یپهلوانداستان با همان ویژگیهاي خاص جهان  ینغاز حضورش در ااز آ:  رستم
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همگـان را بـه شـگفت   یـانشبیپا  یها و مهارتهاي رزمـیدهنده» ظاهر میشود که با انواع خوشفکریاري در نقش «
همـان   درو    یابـدنمی  یخاصـ  یکاماتدر  یدگرگون  یو رزم میزند، ول  ددست به ترفن  یز،بار ن  ینوامیدارد. او اگرچه ا

 .خود برجا میماند ی) پهلوانیپسنخ (ت
 گفتگو  

هـا کـه پیشـگفتار وصـف صـحنه یـدادها واز دو بخش است: الف) شـرح رو یبیترک داستان ینا یتروا ةعمد  ابزار
ب)  دارد؛  یکل کاربرد اساسـ  ي دانا  یداز د  یتدر روا  ي،پردازاستانو از نظر د  ددربرمیگیر  یز(خطبه) و پسگفتار را ن

 ینـیع  یـدد  یـۀاز زاو  یتروا  ة)، ابزار عمد84-83  ین: صصپر  ی،داستان  اتیشناسان (ادبگفتگو که در نظر داستان
میکند، و بخش   یتبیطرف، رواکمابیش    ي در نقش راو  یم،بطور مستق  یرا فردوس  ین) است. بخش نخستیشی(نما

و   یـقتعل  ید،چـون تشـد  یـدهاییداستان با تمه  یشبرندةو پ  یاصل  ینانآفراز زبان نقش  یم،مستقیردوم را، بطور غ
 .پیش میبردبحران  یفتخف
از   یـککه گفتار هر  دیرگدونفره شکل می  ي گوهاوگفت  ۀدر لحظ  یشترب  داستان حاضر(مونولوگ) در    گوییتک    

 یلبلنـد و گـاه مسـتقل تبـد  ي دست میدهـد و بـه گفتـار  متناسب خود را از  یجازو ا  یکوتاه  ،گوودو طرف گفت
گـرازان   یرانگـرو  ۀاز حمل  یرماناِکشاورزان    یاست که در واکنش به دادخواه  کیخسرو  ۀآن گفت  ۀنمون  یکمیشود.  
 ادا شده است: ي اخطابه یها با لحننومان آبه خان

 اي نامــــــداران و گــــــردان مــــــن کــــــه
o 

 انجمـــن؟ یـــننـــام ز یهمـــ یـــدکـــه جو 
o 

ــو ــود ســـ ــۀآن ب ي شـــ ــوردكخو یشـــ  خـــ
o 

ــرد  ــه ننــــگ و نبــ ــام بــــزرگ و بــ ــه نــ  بــ
o 

ــرد ــه ت ببُـــ ــرازان بـــ ــران گـــ ــغســـ  یـــ
o 

ــنج  ــدارم ازو گــــ ــوهر در و نــــ ــغگــــ  یــــ
                                o 236(شاهنامه: ص ( 

خـارج   یخوانـدن  اًصـرف  یمتنـ  ةخود را از محـدود  یتمتن روا  ،گووداستان، از رهگذر عنصر گفت  یندر ا  یفردوس
درام. بـه  ي عمـود ي به حرکت درونکاو یحماس یخط ییدرام میبخشد: از حرکت آرمانجو یتمیسازد و به آن قابل

 یـکدرامات ي نهـد و بـه ژرفنگـریهـایی وامگو در لحظهوگفت ۀحماسه را بواسط  ي نگریانداز کلچشم  ،سخن  یگرد
 .) 84-83  ین: صصپر ی،انداست  اتی(ادبیازد  دست می

 
 کشمکش 

از   ،کـین سـیاوش  یدنکشـنخستین کشمکش داستان، خبر ناگواري است که ارمانیـان در میـان شـادي و سـور  
بلد با او همراه میشود. تضاد دوم را بعنوان راهآورند. در میان خیل دالوران، بیژن برمیخیزد و گرگین  می  یابافراس

از کمک به بیژن سر بازمیزند. بیژن خشمگین میشود ولی بر کشمکش درونی گرگین  در بیشه مییابیم و آنجا که  
خود چیره شده و خویشتنداري میورزد. کشمکش درونی دیگر را گرگین رقم میزند، آنجا که بر پیروزیهاي درونی 

میشود و نیرنگ ساخته و بیژن را به جشـنگاه منیـژه   خود  یپهلوان  یگاهنگران کمرنگ شدن جا  بیژن رشک برده و
 دختر افراسیاب میکشاند.

کاریش در بردن او به کاخ و آگاهی دربانان از آن، تضاد دیگري را در نیرنگ منیژه در بیهوش کردن بیژن و پنهان
ران است کـه بـا دسـتور زنـده بـر دار کـردن بیـژن توسـط این داستان آشکار میکند و آن تضاد کهنۀ ایران و تو



 81/ (با مطالعۀ موردي داستان بیژن و منیژه و سیاوش)  فردوسی ۀشاهنام  قابلیتهاي نمایشی

 

افراسیاب، بیشتر خودنمایی میکند. این داستان سرشار از کشمکشهاي درونی و بیرونـی گونـاگون اسـت کـه هـر 
 پیش میبرد.لحظه را براي خواننده جذابتر از قبل، به 

 
 گشایی)گره-افکنیپیچیدگی (گره

بچشـم میخـورد   ي چنـد  یهاي داستانبودن ماجرا، گره  یکتراژیررغم روند غ  به  یژه،و من  یژندر ساختار داستان ب
مربـوط بـه آن میشـوند.   ي تبع آن، تند شدن ضرباهنگ مـاجرا و کنشـها  و به  یچیدگیپ  موجباز آنها    یکه برخ

از  یرانـی،پهلوانـان ا یافتموضوع میسپارد: مجلس ض یگانگیخود را به   ي فضا و موضوع، در فرجام، جا  چندگانگی
(تـوران)   ي و  ینو سرزم  یابسر آن به نام دختر افراس  یککه    یعاطف  ییو سپس ماجرا  ي فرد  ي گریرهگذر پهلوان

 ي ماجراهـا  لیتـوایشـود.  م  یکیو با آن    یونددحماسه میپ  ي شتابنده به موضوع محور  ي گره خورده است، به طرز
از   یحماسیرهاي غبنمایهیوندد.  پیحماسه بازمة  ه به محور عمداي است کناهمگون در ساختار کالن داستان بگونه

به  یابیو در جهت دست -و توران یراننبرد ا- یمل ۀدر آن تنها بر محور موضوع کالن حماس یو پهلوان  یعشق  ۀگون
و   یابخود، رستم و افراس  یرینۀد  ینانآفرنقش  ۀکه بواسط  ي محور  ؛شوندیار گرفته مکب  –یرانا  یروزي پ-آرمان آن  

 کرده است.  ینوحدت داستان را تضم  ی،علت و معلول ۀاز رابط یسطح قابل قبول
 

 بحران  
یژن را نام بـرد. ب  یدندار کش  به  ي برا  یوزبه گرس  یابفرمان دادن افراسهاي بحران در این داستان میتوان  از نمونه

 : باشد بحران یفتخف ۀنمونیوز، میتواند از گرس یژندرخواست بهمچنین  
ــر ــان بـــ ــاالر ترکـــ ــزد ســـ ــرم نـــ   ي گـــ

o 
ــوب  ــه خــــ ــتان آور یبــــ ــرو داســــ   ي بــــ

o 
ــگر ــو خواهشـ ــون ي تـ ــه خـ ــرا زو بـ ــن مـ  کـ

o 
 رهنمــــون ي بــــو یکــــیســــزد گــــر بــــه ن 

                               o 239(شاهنامه: ص ( 
 تعلیق 
یران از موارد اصلی تعلیق در ایـن داسـتان پ  ي کردنش براثر اندرزها  یبه زندان  یژناز کشتن ب  یابافراس  اي ر  تغییر

 ).240است (ر.ك شاهنامه، ص 
 

 اوج  
اوج داستان، زمانی است که بیژن انگشتر رستم را درون مرغ بریان یافته و درمییابد آزادي نزدیک اسـت و لختـی 

، بـر تورانیـان تاختـه و شکسـت سـختی بـر بعد، رستم و همراهان او فرامیرسند و پس از آزاد کردن بیژن از چاه
 افراسیاب و سپاه او وارد میسازند که سبب گریختن وي از میدان و افتادن غنایم بسیار به چنگ ایرانیان میگردد.

 
 زمان و مکان (صحنه و موقعیت) 

 اند: از آن جمله یافت؛بازمیتوان  موقعیتهاي داستانهاي تراژیک را در آناما   یست،ن ي آنکه داستان حاضر تراژد با
 : یدادرو یاشکلگیري کنش   ۀوصف صحنه و لحظ ۀنمون

 شـــــاه هگـــــا یاراســـــتهب یبـــــابـــــه د
o 

ــر ک  ــر بــ ــه ســ ــاده بــ ــانینهــ ــاله یــ  کــ
o 
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 بـــه چنـــگ نشســـته بـــه گـــاه انـــدرون مـــی
o 

 چنــــــگ ي دل و گــــــوش داده بــــــه آوا 
o 

 بـــه راهـــش نشســـته بزرگـــان بـــه هـــم
o 

 کــــــاووس بــــــا گســــــتهم یبــــــرزفر 
o 

 بـــــه دســـــت یخســـــروان ةهمـــــه بـــــاد
o 

ــت  ــان خسروپرســـــ ــه پهلوانـــــ  ... همـــــ
o 

 انــــدرون اللــــه و نســــترن یشبــــه پــــ
o 

 یمــــن یــــقانــــدر قــــدح چــــون عق یمــــ 
o 

ــا ــمن مشکســ ــر ســ ــان بــ ــر زلفشــ  ي ســ
o 

ــیپر  ــان پــ ــا یشچهرگــ ــه پــ ــرو بــ   ي خســ
o 

 و رنـــــگ بهـــــار ي همـــــه بزمگـــــه بـــــو
o 

ــد   ــرده درآمــــ ــیز پــــ ــرده یکــــ  دارپــــ
o 

ــر  ــکمــ ــر پــ ــته بــ ــار یشبســ ــاالر بــ  ســ
o 

 یارســـــاالر شـــــد هوشـــــ یـــــکبـــــه نزد 
                                o 235(شاهنامه: ص ( 

 : یدادرو یازمان وقوع کنش  یانب ۀنمون
 یــــدشــــد ناپد یدچــــو از چشــــم، خورشــــ

o 
ــرهشــــب ت  ــ یــ ــوه دامــــن کشــ ــر کــ   یدبــ

o 
ــه آرام گ ــه کــــ ــردبدانگــــ ــان یــــ  جهــــ

o 
ــکارا  ــود آشــــ ــیگ ي شــــ ــان  یتــــ  نهــــ

o 
ــه  ــد تکـ ــکر کشـ ــرهلشـ ــ یـ ــب پـ  روز یششـ

o 
 فــــــروز یتیهــــــور گ بگــــــردد ســــــر 

o 
 برفروخــــــت یســــــبک آتشــــــ یــــــژهمن
o 

 را بســــوخت یرگــــونکــــه چشــــم شــــب ق 
                                   o 249(همان: ص ( 

 ب) داستان سیاوش
هاي مختلف است. داستانی که عشق، خیانـت، ترین داستانهاي شاهنامه از دیدگاهداستان سیاوش یکی از برجسته

 رزم، بزم، شادي و غم در آن نهفته است، و هم حماسه است و هم تراژدي. 
 

 شرح داستان 
ن آزادگـی خود میشود. سیاوش کـه نـزد رسـتم، آیـی  همسرکیکاووس عاشق سیاوش، پسر جوان    همسرسودابه،  

آموخته است و مظهر پاکی روح بشمار میرود، عشق ناپاك سودابه را رد میکند و سودابه نیـز از بـیم رسـوایی بـه 
سیاوش تهمت میزند. سیاوش براي اثبات بیگناهی خویش از آتش که طبق سنت اجدادي برپا شده، بـه سـالمت 

که مرز دو کشور است، میگذرد. سیاوش براي گریـز  ،میگذرد. در این حین، افراسیاب به ایران میتازد و از جیحون
تورانیـان را بـه آن سـوي آب   ،هاي فروزان آتش جنگ میتازد و دوشادوش رستماز جدال خانوادگی بسمت شعله

 راند.یم
عبور از جیحون را به او نمیدهـد، بـا افراسـیاب بـه صـلحی شـرافتمندانه تـن   ةپس از آنکه کاووس اجازسیاوش  

، پس از آگاهی یافتن از قرارداد صـلح، از سـیاوش میخواهـد گروگانهـاي افراسـیاب را بـه مسـلخ میدهد. اما پدر
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بفرستد و به توران بتازد. سیاوش، دستور پدر را نمیپذیرد و با وساطت پیران ویسه (وزیر و سپهبد افراسـیاب)، بـا 
فـرنگیس، دختـر   ،ی با دختـر پیـرانتنی چند از یاران خود، به توران پناهنده میشود. پس از بستن پیوند زناشوی

به دسـتور افراسـیاب،   وبرادر افراسیاب قرار میگیرد  ،  افراسیاب، و محبوبیت یافتن میان سپاه، مورد حسد گرسیوز
سر از تنش جدا میکنند. پس از آن، رستم، سودابه را به قتـل میرسـاند و بـه تـوران حملـه میبـرد. چنـدي بعـد 

ر دیگر به خونخواهی سیاوش درمیگیرد و سـرانجام افراسـیاب و گرسـیوز کشـته جنگهاي خونین ایران و توران با
 ، پسر سیاوش، به پادشاهی میرسد.میشوند و کیخسرو

 
 عناصر دراماتیک داستان  

اصلی داستان سیاوش حول محـور پـاکی روح   ۀاي است از حماسه و مرثیه و تغزل. درونمایداستان سیاوش آمیزه
کامجویی ناپاك سودابه از سیاوش و ممانعت سـیاوش از   ۀترین تضاد داستان را قصسیاوش میچرخد؛ چراکه مهم

همـین ماجراسـت. در حقیقـت عـدم تمکـین   ۀتن دادن بدین گناه رقم میزند. عبور سیاوش از آتش نیز در ادامـ
 ةنماد پاکی جـوانی اسـت کـه فـدا نمـودن آینـد ،سیاوش از کاووس در فرستادن صد گروگان افراسیاب به مسلخ

اخالقی داستان سیاوش این اسـت کـه پـاکی روح،   ۀاصلیترین نتیج  سیاسی خود را به عهدشکنی ترجیح میدهد.
 ).113(قابلیتهاي نمایشی شاهنامه، حنیف: ص  باعث نجات است

 
 طرح داستانی یا پیرنگ 

سرگذشت او کـه نظر گرفت: طرح آن قسمت از    دو بخش دردر  در شاهنامه را میتوان    یاوشداستان س  یطرح کل
دو بخـش خـود   یـناز ا  یـکهر.  میرسـد  یـانپا  که در توران میگذرد و به  یمیشود و طرح قسمت  ي سپر  در ایران

 یکـدیگربه    یعناصر ربط  ۀاسطوساده در هر بخش ب  ۀکه دو واقع  دینسانب.  طرح استخرده  یامشتمل بر دو واقعه  
متضـاد، بـه تنـاوب،  یشباطرحهـاي کمـخرده یـا یعوقـا نیـا یاًمیدهند. ثان  یلرا تشک  یبکمر  یزودو اپ  یوندندمیپ

و  یرتسـ یـۀپا عشـق آوردن سـودابه بـر ي ماجرا  .است  یگري وابسته به د  یکیسرهم آورده میشوند و وجود  پشت
 . دارد یعلت و معلول ۀوار و رابطاندام  یوستگیاستوار میگردد و با آن پ یاوشصورت س

وجود دارنـد: اسـتقرار   یزطرح بخش دوم داستان نهمان خرده  یاو متناوب طرح در دو واقعه    یهاي الحاقگونه    
خود میپرورد که به فرجام میرسد و بالفاصله پس از آن،  دررا   یسهاز درام دس  یطرحخرده  ،در توران  یاوشآرام س

 ینـۀزمیاوشـکرد، ن در سو استقرارشـا یاباز گزنـد افراسـ یخسـروو ک یسدر بـردن فـرنگ  طرح جـان بـهبا خرده
 میشود. یلتکم یاوشس  یکینخواه

از   یگرچـه برخـ  یسـت،استوار ن  شاهنامه  یوستارپ  یمضمون حماس  یۀطرح بخش اول داستان بر پا  ی،بطور کل    
هسـتند. امـا   یوسـتارپ  یـن) از عوامـل ایابافراس  یرانی،از پهلوانان ا  یکاووس، رستم و برخ  آن (مثالً  ینانآفرنقش

زمـین و واکـنش به ایـران  یابافراس  یناگهان  یدادن خبر لشکرکش-اي  یرکانهز  ةبخش، به شیو  یندر هم  یفردوس
 یوسـتارپ  ۀزمینه میرانـد و بنمایـبخش را به پس  ینا  یغیرحماس  ۀبیکباره بنمای  -کاووس به آن  یعمسئوالنه و سر

 ).183-182صص  ، 1390(حاتمی،   میکشاند ینهزمیشرا به پ  یمل ۀحماس
 

 سازي) . شخصیت (قهرمان2
پردازي فردوسی در این داستان گسترده اسـت. بسـیاري از قهرمانـان شـاهنامه، شخصیتهاي  بحث درمورد شیوه
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و سـیاوش در ایـن داسـتان از معـدود   ،سفیدي و سیاهیهاي زندگیند، اما رستم در جنگ با اسـفندیار و سـهراب
او  ؛کمال جسم و روح اسـت ۀقهرمانانی هستند که گاه نیز حضوري خاکستري ازخود نشان میدهند. سیاوش نمون

سـودابه و   ۀدلی میزند. به همین دلیل بر عمق کیناش به سادهکه در صورت و سیرت به غایت زیبایی است، پاکی
 کـه گـویی تـا  استبدیل است، در سیاست آنچنان ساده  تن پهلوانی بیبهزم تندر ر  گرسیوز واقف نمیشود. او که

 ).114(قابلیتهاي نمایشی شاهنامه، حنیف: ص   کمال فرسنگها فاصله دارد
 ۀکارکرد، به سـه دسـت  ۀماجرا) و دامن  یشبرندگیپ  یتخاص(   یتاهم  یزانها، از نظر میتشخص  یاوش،داستان س  در
هـا شخصـیتیزر -3دو)، (درجـه یشخصـیتهاي فرعـ -2)، یک(درجه  یاي اصلهشخصیت  -1  شوند:یم  یمتقس  یکل
هسـتند. کـاووس،   یشخصـیتهاي اصـل  یابو افراس  یاوشس  یتدو شخص  ي،بندیمتقس  ینا  یۀلشکر). بر پایاهی(س

زنگـه   یاوش،. مـادر سـینـدآشـمار مـیب  یهاي فرعـیتشخص  یخسروو ک  یوز،گرس  یس،فرنگ  یران،پ  به،رستم، سودا
حرکـت  ي کند یاو  ي در تند یمحسوس یرچون تأث یدورد،فرش ك وزره، لها ي گرو یلسم،شاوران و بهرام، گلشهر، پ

 در ادامه به اصلیترین شخصیتهاي این داستان اشاره میشود. شوند.یمحسوب م یزشخصیتد، رنماجرا ندار  یکل
دو  یـزةاو آمم صـورت میگیـرد. کـه پـرورش او بـه دسـت رسـت داستان است ي محور یتشخص  یاوشس:  سیاوش

بهـار، (   پژوهشـها  برخی  گرچهیزدي؛  و فره ا  ی،رستم  یت: ترباردحضور خود د  ۀرا پشتوان  یو آسمان  ینیموهبت زم
 .شمارندینم ي و یري را فره اساط ینا  ) 1376
درآمـدي بـر پژوهنـدگان (  یبرخـ یرو به تعب  »باكیگر و بکامجو، وسوسه  ي،زن «ماهرو  ینشدن ا  یدارپد:  سودابه

 ي ماجراهـا در ،ادوار شـاهنامه  ۀزن در همـ  ینو نابکـارتر  ین)، شرورتر215  یدیان: صحماندیشه و هنر فردوسی،  
 ي ابـه رانـه  یازن  ،خود  ینآغاز  رحلۀآرام و یکنواخت م  یرکه داستان در س  دصورت میگیر  یداستان، درست در زمان

در  یاوشاي کـه کـاووس و سـدر لحظـه یاوش،از بازگشت س یانپس از مراسم استقبال دربار یدارد: اندک  یجهش
 اند:خلوتگاه دربار نشسته

  پســـــر بـــــا یروز کـــــاووس کـــــ یکـــــی
o 

 نشســــــته کــــــه ســــــوداوه آمــــــد ز در  
                               o 126(شاهنامه، ص ( 

 یاوش،سـ  یگردانیرو  یبه اوج میرسد که او درپ  ین زمانسودابه در شتابنده کردن ضرباهنگ داستایژة  نقش و  این
 ةشـندتجـاوز بـه او کـه آزمـون کُ  ي بـرا  یاوشمیکند: تهمت سوءقصد س  یخود را عمل  یرانگرآسا و وجنون  یدتهد

هـا بـه اعتبـار ترین صـحنهیکاز درامـات  یکی  سیشناآورد که از نظرگاه درامنبال میدگذشتن از آتش (ورگرم) را ب
 آن است.  یقظاهر و تعل ةجلو

اسـت تـا   یدهامکان بخشـ  یداستان به فردوس  ینسودابه در ا  1یستآنتاگون  یت) شخصیپیکال (ت  یي سنخویژگیها
 ي از نـوع فضـا- هگونـو درام یحماسیرغ ییبه فضا یسنت یحماس  ي لحظه، از فضا  یکرا، در    یاوشداستان س  اوالً

 یسـتیآنتاگون  ي با پررنگ نشان دادن ویژگیهـا  اًو ثانی؛  شاندبک  –پرکشمکش  یککالس  یعشق  ی،ملودرامهاي اخالق
سـودابه در   شخصیت  ببخشد.  یشتري قهرمان خود را تبلور ب  2یستیویژگیهاي پروتاگون  یم،مستقیرزن، بطور غ  ینا
درآمـدي بـر اندیشـه و هنـر فردوسـی، (   ي مصر  یخاي از پژوهندگان، به شخصیتهاي زل  یداستان، از نظر برخ  ینا

)، و 187  : صندوشـن  یاسـالمزندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه،  (   یونانی(فدر)    یدرالی)، فا285  یدیان: صحم

 
1 Antagonist)( شخصیت اصلی داستان. 
۲ (Protagonist)  شخصیت مقابل شخصیت اصلی. 
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و شرم و   یخاتکبر زل  از  یشبه مراتب ب  یو شرارت  یرنگاما سودابه ن  ؛ده استن) مان1383  یاجی،(کو  ینیچ  یسوداگ
 .خود دارد یی(فدر) در کامجو یدرالیفا  یاي ح

در داستان حاضر   یابافراس  یتوجه شخص  ینرتترین و مثبتیشاهنامه، درون  یپهلوان  ي داستانها  یاندر م:  افراسیاب
 که ناگهان کام کاووس را تلخ میکند:  ي گر میشود. نخست خبر حضور او میرسد؛ حضورجلوه

ــ ــه افراســــ ــدهزار یابکــــ ــد و صــــ  آمــــ
o 

 ز ترکــــــان شــــــمرده ســــــوار یــــــدهگز 
                               o 121(شاهنامه، ص ( 

 کند:ینامطمئن و پیمانشکن جلوه م یتابغنظر کاووس  در یابحضور، افراس یناز خبر ا
ــه  ــا کــ ــزدانهمانــ ــت یــ ــردش سرشــ  نکــ

o 
 مگـــر خــــود ســــپهرش دگرگونــــه کشــــت 

o 
ــد ــه چنـ ــوگند پ ینکـ ــه سـ ــانبـ ــد یمـ  کنـ

o 
ــوب  ــه خـــ ــ یبـــ ــدزوان را گروگـــ  ان کنـــ

                               o 132(شاهنامه، ص ( 
را همچنان در خود دارد: ی  خود به نماد قطب منف  یمتنیشو پ  یریند  یتخصلتهاي شخص  ،آغاز حضور  ینهم  در

 ایـنسـپهرم،    یختنو گـر  یوزگرسـ  یاناما، همزمـان بـا شکسـت لشـکر  یرانگرافروز و وپیمانشکن، جنگ  ،بدگوهر
 یـدپد  ي و  یمنف  یتدر شخص  یدگرگون میشود: چنان تحول  یکبارهب  اي دهندهیمخواب ب  یدنبراثر د  ي و  یتشخص

 یتنشـانگان شخصـ  یکبـارة  یرشمربوط به آن را ناگهان فرومیگذارد و بـا پـذ  یتینشانگان شخص  ۀکه هم  یدآمی
معتقـد میدهـد. اکنـون  یگـواه ینانهبروشن  ي از حسابگر  ي هنگام، گفتار و  ین. در ایدبدان سو میگرا  تقطب مثب

 است:
 ســـپاه  یاوشگـــر مـــن بـــه جنـــگ ســـه کـــ

o 
ــرانم، ن  ــدنـــ ــ یایـــ ــهک یکســـ ــواهینـــ  خـــ

o 
 نـــه مـــن  بـــه جنـــگ و یـــدنـــه او کشـــته آ

o 
ــا  ــت یدبرآســـــ ــن  ي وگواز گفـــــ  انجمـــــ

o 
ــد ز ــاووس خواهـ ــه کـ ــن ن نـ ــزمـ ــ یـ   ینکـ

o 
 ینسراســـــر زمـــــ یـــــردنـــــه آشـــــوب گ 

o 
ــ ــاه بــ ــارزار ي جــ ــتن و کــ ــان جســ  جهــ

o 
 کـــــار یچهـــــ یآشـــــتمبـــــادم جـــــز از  

                               o 135(شاهنامه، ص ( 
 یدرام عاطف ۀاز گون یشتربلکه ب  یست،ن  یحماس  رویچ  ه  به  ي حاضر و  یتنشانگان موجود در شخص  یگربه سخن د

 است.  یاخالق -
متنی خوب و بد پیش  ي از خصلتها  یوستاري داستان، از همان آغاز چنان است که پ  یندر ا  کاووسحضور    :کاووس

 یتشخصـ سـانینبد. خشـدبمی یتـداع یککالسـ یداسـتان حماسـ یکپادشاه  ي قرارداد یتاو را در مقام شخص
) و ی(حماسـ  یافقـ  یرکشمکش الزم و حرکت دادن طرح، چه در مسـ  یجادا  ي برا  یخوب  یۀپرتلون کاووس دستما

سـاده  یدمتنوع آن، با  یصرغم خصاداستان، به  ینکاووس را در ا  یتشخص  سطح.  است(درام)    یعمق  یرمسچه در  
 ثابت دارند. سطحی و یو صورت یابنددر او ژرفا نمی یصخصا ینا یراشمار آورد، زب)  یپ(ت
 گو  و. گفت3

 یمؤثر انفعاالت یزاندنپرداخت بهتر آنها، برانگ ي برا  یشهاندو  فکر    اگفتار و رفتار شخصیتها ب  یو همبستگ  ي سازگار
مـاجرا از الزامهـاي  یشـبرندةپرابهت و محتمل جلوه دادن اعمـال و حرکـات اشـخاص پ  یزترس، و ن  یاچون رحم  
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 ي جمهـور  ۀمفهوم را افالطون، در کتاب سوم رسال  ین). ا183-182  یاري: صصشهرکتاب نمایش،  است (   ي تراژد
داستان  یانبیوة : منظور از شاستبازجسته  یکل  یداستان» در سطح  یانب  یوةاز «ش  خن)، در س961  ، ص1357( 
چگونـه آورده   ،مرتبط میسـازد  یگرها را به همدکه آن گفته  یعیو شرح وقا  یگرانهاي داست که در آن، گفته  ینا

 .اندشده
برشـمرده اسـت، قابـل  ي تـراژد یـتروا ي کـه افالطـون بـرا یانی،ب یوةنشان هر سه ش  یاوش،داستان س  یتروا  در

اشخاص بـا خـود و   یم) مستقیالوگگو (دوساده)، گفت  یتکل (روا  ي دانا  یدد  یۀاز زاو  ي راو  یتگري روا  ند:یصتشخ
 یگـر،). بـه سـخن دیـدساده و تقل  یتاز روا  یبیاشخاص (ترک  ي گووو گفت  ي راو  یتگري روا  یزة)، آمید(تقل  یگراند

ابـزار بـه   ینهمـ  ۀاسـطوهاي مربوط به داسـتان بداده  ۀاست. هم  »یاوش «گفتارداستان س  یتروا  یانابزار ب  یگانه
شـم بچآن    یـتدر روا  یگـري د  یـاریگرعنصـر    فردوسی،روزگار    ي پردازو بنابر سنت حماسه  یابدمخاطب انتقال می
ها کـه صحنه  یفصو تو  یعاست از دو بخش: الف) شرح وقا  یمتناوب و متناسب  یزةآم  یزآن ن  یتنمیخورد. متن روا

 .گووب) گفتد؛  دربرمیگیر یزگفتار را نگفتار (خطبه) و پسپیش
هر واقعـه   یۀهمخوان با درونما  ینغز و کوتاه  یگفتار، گهگاه قطعات حکمگفتار و پسبر پیشبخش نخست، عالوه

 یقتـیگوشزد کـردن حق  یاو    یز،خاص، هشدار، پره  یامیدادن پ  ي از آنها برا  ي،در مقام راو  ی،بردارد که فردوسرد
از  اي یوهداستان، بطور عمده بـه شـ یندر ا  ي گفتاریانم  موارد  ید.خود بهره میجو  یحاتتوض  ي الهدر الب  یشگیهم

هایی اسـت کـه در لحظه  ماجرا معموالً  یرگفتارها در خط سیانم  ینآمدن ا  ي گذارانه آورده میشوند. جانوع فاصله
 یدهرس  یانپاو به  یافتهوقوع    یاگیري است و  در حال شکل  یخاص  یدادرو  یادارد و کنش    یندهفزا  یبحران آن حالت

 .ها هستندلحظه ینهایی از انمونه زیراست. موارد 
 از آن: یاوشگذشتن س ي دو کوه آتش برا  ۀآماده کردن صحن ۀلحظ    

ــدن درِ ــت دیـــ ــی خواســـ ــتی همـــ  راســـ
 

ـــی   ـــد همــــــــ ـــار زن آیــــــــــــــ ز کـ
 کاستـــی

 ي ســــر بشــــنوهداســــتان سرب یــــنچــــون ا
o 

ــه آ  ــدبــ ــو یــ ــرو تــ ــه زن نگــ ــر بــ   ي را گــ
                               o 132(شاهنامه، ص ( 

از   یاوشسـ  پـس از درگذشـتن  یانـدک  یاوش،سـودابه از سـ  ییکـاووس براثـر بـدگو  ةبدگمان شدن دوبـار  ۀلحظ
 ي:و  یشینپ  ي سازیسهدس

ــو ــر تـــ ــا آفـــ ــه ینشبـــ ــنده نـــ  ي ابســـ
o 

ــو ت  ــزمشـــ ــه یـــ ــده نـــ ــر پرورنـــ   ي ااگـــ
o 

ــ ــردار گردان ینچنـــ ــت کـــ ــپهراســـ  ســـ
o 

 بـــا تـــو چهـــر  ینخواهـــد گشـــادن همـــ 
                                             o (همانجا) 

 یماییاسـت کـه سـ  یـنا  یکـی  ،بارز آن  یژگیخود آمده و و  یعیطب  ي در جا  یز) نیلوگاپ  /یانیگفتار (گفتار پاپس
 ي تـراژد  ینـانآفرکـه از نقش  »سرنوشـت«کنـد.    یمترسـ  ،سرنوشـت  ، یعنیخاموش خود  ینآفراز نقش  ییتماشا
تمـام   یاگاه از گرد راه میرسد و با سنگدلبنظاهر میشود که    یر»ي پ«گنده  یال بار با صورت خ  یناست، ا  یککالس

 .میدهد یانپا ی اوبه زندگ
ــ ــردار ا ینچنــ ــت کــ ــناســ ــده یــ  یرپگنــ

o 
ــ  ــتان شــــ ــد پســــ ــتاند ز فرزنــــ  یرســــ

o 
ــو پ ــتهچـ ــان یوسـ ــر جهـ ــر دل بـ ــد مهـ  شـ

o 
ــ  ــدر آرد همــ ــاك انــ ــه خــ ــان  یبــ  ناگهــ

                                o 158(شاهنامه، ص ( 



 87/ (با مطالعۀ موردي داستان بیژن و منیژه و سیاوش)  فردوسی ۀشاهنام  قابلیتهاي نمایشی

 

 . کشمکش 4
کشمکشـهاي و    یرونـیکـرد: کشمکشـهاي ب  یمبـزرگ تقسـ  ۀرا میتوان به دو دسـت  یاوشکشمکشهاي داستان س

تضـادها عبارتنـد از:   یـنا  ینآورند. مهمترسربرمی  یگوناگون  ي کشمکشها خود از دل تضادها  ینا  ۀمجموع  ی؛درون
(تئـاتر و  تضاد فرد با فرد، تضاد فرد با جامعه، تضاد گروه با فرد، تضاد جامعه با جامعـه، تضـاد سرنوشـت بـا فـرد

استان و نشانی از حضور وجود چندین نوع کشمکش در داستان سیاوش، بیانگر قوت د  .) 253زندگی، حاتمی: ص  
هـایی از کشمکشـهاي متفـاوت در داسـتان نمونـه  د،آیـمی  ادامهعناصر قوي دراماتیک در این اثر است. آنچه در  

 :سیاوش است
؛ گـروي  –سـیاوش ؛ سیاوش –گرسیوز ؛ سیاوش –کاووس ؛ سیاوش -سودابه ؛ نوذر –توس فرد: با  فردکشمکش  

 -زواره  ؛رسـتم  –سـرخه    ؛سرخه  -فرامرز  ؛فرامرز  -  ورازاد؛  سودابه  –رستم  ؛  افراسیاب  –کیخسرو  ؛  دمور  –سیاوش  
 ).118-117(قابلیتهاي نمایشی شاهنامه، حنیف: صص   افراسیاب –رستم   ؛رستم –پیلسم  ؛ سرخه

کوچک ایرانیان پناهنـده   ۀکشمکش جامع؛ و  توران  ۀایران علیه جامع  ۀکشمکش جامع:  کشمکش جامعه با جامعه
 ).118(همان: ص  بزرگ توران ۀه جامععلی

 جامعه: یبا وضع فعل یاوشتضاد س: کشمکش انسان با جامعه
ــور ــوم کشــ ــو ي شــ ــان یمجــ ــدر جهــ  انــ

o 
 کــــاووس گــــردد نهــــان کــــه نــــامم ز 

o 
ــا ــه درگـــ ــازگردم بـــ ــر بـــ ــاه هواگـــ  شـــ

o 
 بـــــه تـــــوس ســـــپهبد ســـــپارم ســـــپاه  

o 
ــزاز او ن ــد یــ ــد رســ ــنم بــ ــر تــ ــم بــ  هــ

o 
ــد  ــت بـ ــپ و راسـ ــنمب چـ ــ یـ ــد  یشو پـ  بـ

                                o 138(شاهنامه: ص ( 
کشمکش کـاووس بـا خـود ؛  کشمکش سودابه با خود پس از آنکه عاشق سیاوش میشود:  کشمکش انسان با خود
هـد کـه در جـدال سـودابه و سودابه به سیاوش که وي را بر سر این دوراهی قـرار میـد  ۀبعد از آشکار شدن عالق

کشمکش سیاوش با خود بعد از رسیدن فرمان کاووس مبنی بر فرسـتادن اسـیران ؛  را بگیرد  سیاوش، طرف کدام
افـروزي دوبـاره بـین ایـران و تـوران بحسـاب شکنی با افراسیاب و جنگتورانی به دربار براي قتل آنان که پیمان

 آید.می
ــ  ــن یاوشســـ ــو بشـــ ــار او یدچـــ  ي گفتـــ

o 
ــ  ــتم غمــ ــت رو یز رســ ــت و برتافــ   ي گشــ

o 
 کــــــرد یشــــــهپــــــدر دل پراندکــــــار  ز
o 

 ز ترکـــــــــان و از روزگـــــــــار نبـــــــــرد  
o 

ــ ــوار  یهمـ ــرك و سـ ــرد تـ ــد مـ ــت صـ  گفـ
o 

ــانخو ز  ــاه یشـــ ــ یشـــ ــدار  ینچنـــ  نامـــ
o 

ــه ن ــواههمــــ ــه ب یکخــــ ــاهو همــــ  یگنــــ
o 

ــه نزد  ــتم بــ ــان فرســ ــکاگرشــ ــاه یــ  شــ
o 

 از کارشـــــــان یندیشـــــــدنپرســـــــد، ن 
o 

 ه کنــــد زنــــده بــــر دارشــــانگــــهمــــان  
o 

ــه نزد  ــکبـ ــزدان یـ ــرم یـ ــوزش بـ ــه پـ  چـ
o 

 ز کــــــار پــــــدر بــــــر ســــــرم  یــــــدبرآ 
                                   o 138(همان: ص ( 
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 گشایی)گره-افکنیپیچیدگی (گره
و  یـرون یزانبه م  یکوجود دارد که در روند حرکت ماجرا، هر    ي و درشت متعدد  یزهاي رگره  یاوش،داستان س  در

 نخسـتین  .یننـدآفرنقـش مـی  یـکهـاي نـاب و کنشـهاي دراماتلحظه  یدایشاثر، در پ  یاصل  ۀارتباط آن با بنمای
شروع میشود. این گـره  ،سیاوش را میزاید افکنی داستان سیاوش، با درگیري گیو و توس بر سر زنی که بعدهاگره

 :جانب کاووس گشوده میشود با انتخاب زن از
ــو ــاووس رو چـــ ــزكکن ي کـــ ــدبد یـــ  یـــ

o 
ــدبخند  ــدان گز یــ ــه دنــ ــب را بــ ــدو لــ  یــ

o 
ــ ــپهبد چنـ ــر دو سـ ــه هـ ــاه ینبـ ــت شـ  گفـ

o 
ــر  ــد بــ ــاه شــ ــه کوتــ ــما کــ ــج راه شــ  رنــ

                                   o 125(همان: ص ( 
 یافکنده شدن گره  است.به دست رستم    یاوشس  یافتن  یتمادر شدن و تربافکنی داستان سیاوش، بیدومین گره

نهاده است. گره بعدي داستان ابراز عشـق آتشـین سـودابه بـه   یاوشس  یتخاص خود را بر شخص  یرتأث  ین،چنینا
فروکش میکند، اما سرانجام با آشکار شـدن ایـن   سوي سیاوش موقتاً  سیاوش است که با انتخاب دختر سودابه از

پس از عبور سیاوش  تر میشود. این گره نیز در نهایتیچیدهارتباط، گره اصلی بیشتر خودنمایی میکند و داستان پ
و   دیگر داستان پیچیده میشود؛ ابتدا پس از روشن شـدن ایـن مطلـب کـه سـیاوش از مـی  ۀاز آتش در دو مرحل

دیوزاد از آن سودابه نیست (سودابه ادعـا   ۀمشک نابی که بر تن سودابه هست، بویی نبرده و دیگر وقتی که دو بچ
 ها را سقط کرده است).باردار بوده و براثر تعرض سیاوش بچه  ند کهکمی
 

 بحران  
آفریند. پس از آنکه سیاوش از سوءنظر نامـادري خـود ترین بحرانهاي داستان سیاوش را سودابه میییکی از اساس

 آگاه میشود، بحرانی نفسگیر در داستان جان میگیرد:
ــ  ــار د ینچنـ ــه از کـ ــا دل کـ ــت بـ ــوگفـ  یـ

o 
ــرا دور داراد ک  ــانمــــــ ــد یهــــــ  یوخــــــ

o 
ــرد  ــر ســ ــو وگــ ــد یمگــ  چشــــمشوخ ینبــ

o 
ــم  ــردد ز خشــ ــرم گــ ــش گــ ــد دلــ  بجوشــ

o 
ــی  ــازد انــــدر نهــــان ییجــــادو یکــ  ســ

o 
 جهـــــــان یاربـــــــدو بگـــــــرود شـــــــهر 

                                   o 128(همان: ص ( 
اي کـه کـاووس از مـاجراي : لحظـهنشان میدهـددر پی وقوع این بحران است که دیگر بحرانهاي داستان نیز رخ  

آنگاه که سیاوش پیشنهاد عبور از آتش را میشنود یا هنگامی که سیاوش پیشنهاد   ؛سیاوش و سودابه آگاه میشود
 .پدر مبنی بر عهدشکنی را دریافت میکند

 
 تعلیق 

. شکل میگیـرد  نیز  جیاین تضادها، تعلیقهاي زیبا و مهیّ  در نتیجۀ  است و  از تضاد و کشمکشداستان سیاوش پر  
ن شکلی متفاوت ه آب ،اي تراژدیک است، اما تفوق احساسات عاشقانه در بخشهایی از اثراین داستان گرچه حماسه

کننده است. اولین درگیري بـر میدهد. حضور زنان در این داستان بسیار تعیین  شاهنامه  داستانهاي دیگربه  نسبت
سر دستیابی به یک زن رخ میدهد و اولین تعلیق نیز اینچنـین اسـت کـه از میـان گیـو یـا تـوس، کـدامیک زن 
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جـود وهمین زن، مادر قهرمان اصلی داستان میشود. تعلیق دوم را نیز یک زن باً آورد و اتفاقست میدزیباروي را ب
قهاي مهم داستان درمورد سیاوش و آتش است؛ اینکه آیا سیاوش از آتـش بـه آورد؛ سودابه. یکی دیگر از تعلیمی

دیگـر رخ میدهـد: آیـا سـیاوش   هـاي سالمت میگذرد؟ و پس از آن نیز همپاي دیگر پیچیدگیهاي داستان، تعلیق
یروز پ  انفرمان پدر را مبنی بر تحویل فرستادگان افراسیاب به وي، خواهد پذیرفت؟ آیا سیاوش در جنگ با تورانی

 و مانند آن. خواهد شد؟
 اوج   

ظر میرسد که چون داستان در ارتباط با سیاوش است، پس با مرگ وي نیز داستان به انتهـا میرسـد. بـا نچنین ب
اما بدون کیخسرو داستان سیاوش ابتر اسـت،   ،سر بریدن سیاوش اوج داستان محسوب میشود  ۀاین دیدگاه، لحظ

 :آن را به یاد بیاوریمزیرا اگر خواب افراسیاب و تعبیر 
 شــــاه جنــــگ کنــــد یاوشســــ بــــا اگــــر

o 
ــو د  ــهچـ ــود رو یبـ ــیشـ ــگ ي گیتـ ــه رنـ  بـ

o 
ــ ز ــد کســــ ــان نمانــــ ــا یترکــــ  پارســــ
o 

 گــــــردد از جنــــــگ او پادشــــــا  یغمــــــ 
o 

 وگـــر او شـــود کشـــته بـــر دســـت شـــاه
o 

 تــــاج و گــــاه و بــــه تــــوران نمانــــد ســــر 
                      o 135-134(شاهنامه: صص ( 

سیاوش داستان به آخر نمیرسد، بلکه داستان با به قدرت رسـیدن کیخسـرو و گرفتـه شـدن انتقـام پس با مرگ  
خون سیاوش به اوج خود میرسد. به همین دلیل بسیاري از پژوهشگران بر این اعتقادند که داسـتان سـیاوش در 

 .) 123یف: ص (قابلیتهاي نمایشی شاهنامه، حن طول شاهنامه و در دل داستانهاي دیگر ادامه مییابد
 

 زمان و مکان (صحنه و موقعیت) 
داستان سیاوش زمان درازي را تصویر میکند؛ از یافتن مادر سیاوش تا جوانی کیخسرو که فرزنـد سـیاوش اسـت. 

 :چگونگی گذار فردوسی از این سالها اینگونه است
ــ  ــدبرن یبســــ ــر یامــــ ــار  ینبــــ  روزگــــ

o 
 بهـــــار کـــــه رنـــــگ اندرآمـــــد بـــــه خرم 

o 
ــر هم ــرو بــ ــپهریبــ ــردان ســ ــت گــ  گشــ

o 
 چــــو نــــه مــــه برآمــــد بــــر آن خــــوبچهر 

o 
 ي چـــون پـــر ی... جـــدا گشـــت از کـــودک

o 
 ي بـــــــه چهـــــــره بســـــــان بـــــــت آذر 

o 
ــ ــا ینچنـــ ــد تـــ ــر برآمـــ ــار  ینبـــ  روزگـــ

o 
ــهر  ــر شـــــ ــد بـــــ ــتن برآمـــــ  یارتهمـــــ

o 
 یروشکـــودك شـــ اینگفـــت کـــ ینچنـــ 

o 
ــرا پروران  ــدمـــــ ــدبا یـــــ ــش یـــــ  بکـــــ

o 
 و بلنــداچنــد بگذشــت گشــت  یــک... چــو 

o 
 کمنــــد شــــد بــــا یرگــــردن شــــ ي ســــو 

o 
 روزگــــار یــــک یــــزن ینبــــر ... برآمــــد

o 
ــهر  ــادمان شــــــد دل شــــ  یاربــــــدو شــــ

o                                )126 شاهنامه: ص ( 
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 زار، نخجیرگاه، قصـر،بیشه  مانند  فردوسی همچنین در داستان سیاوش، مکانهاي متفاوتی را بتصویر کشیده است؛
 .نبرد میدان و
 

 گیرينتیجه
آن   یبخش پهلوان  بویژه درکه    یفراوان  ی شیو نما  یداستان  ي ها تیو قابل  ي پردازداستان  ي لحاظ ارزشها  شاهنامه به

است نمایم  ،موجود  الهام  منبع  بسردیگبقرار    سانینوشنامهیتواند  داستانها  ي اری.  دارا  ي از  انعطاف  ي آن   ی چنان 
جابجا با  که  پا  آغاز  ۀنقط  ییهستند  شخص   زانیم  رییتغ  ایآنها،    انیو  م  ي هات یمشارکت  توان یداستان 

درونما  ییهاشنامهینما اجرا  به  یسینوشنامهینما  ةمتفاوت خلق کرد. در حوز  ییهاه یبا   ش، ی نما  ییسبب ساختار 
مختلف عناصر  به  جذاب  یتوجه  داستان،  کشش  تکن  ،ي ریتصو  تیچون  عوامل  و  که   تاس   یالزام  یکیکشمکش 

است   ییهاجنبه  کیحوزه برخوردار است. منظور از عناصر درامات  نیاستفاده در ا  ي برا  ییباال  تی شاهنامه از ظرف
را آنگونه که   عیوقا  و  هاتی کنند شخصیکه به خواننده کمک م  ي سازند، عناصر یم  یشیرا متحرك و نما  یکه اثر ادب

 هست در ذهن خود مجسم سازد.  
خاص داشته   ییایمشخص و مکان جغراف یخیرمان و ضدقهرمان داشته باشد؛ زمان تارچند قه  ا ی  کی  یاگر داستان

و   ییگشا، گرهیافکنتعلیق، گره  ،ظهور بحران، کشمکش  ي ها نهیزم  یباشد. از طرف  یشیاثر نما  ک یتواند  یم  ،باشد
از .  مینی بیشاهنامه م ها را در  یژگیو  نیا   ۀاست که هم  کی اثر درامات  کی  اتی خصوص  گریمناسب هم از د  یۀدرونما

که  عنوان داشت  میتوان  به کلیت شاهنامه  آنها  تعمیم  با  و  برگزیده  داستان  دراماتیک در دو  قابلیتهاي  بررسی 
کلیۀ داستانهاي شاهنامه قابلیت تبدیل شدن به اثر نمایشی را دارند و با انجام دگرگونیهاي الزم، میتوانند تبدیل 

بل اجرا و با استانداردهاي امروز جهانی گردند. داستان بیژن و منیژه، و سیاوش از هاي قابه فیلمنامه یا نمایشنامه
داستان  میان  این  در  است.  پخته  و  قوي  بسیار  آنها  در  داستانی  داستانهاي شاخص شاهنامه هستند که عناصر 

و گره تعلیق  از  بیشتري نسبت  سیاوش  لحاظ شخصافکنی  از  اما  برخوردار است،  پردازي در یتبه داستان دیگر 
داستان  پیشبرد  به  است که  عاشقانه  رابطۀ  آغازگر  زن،  داستان یک  دو  در هر  دارد.  قرار  آن  از  پایینتري  سطح 

وسو میدهد؛ با این تفاوت که در داستان سیاوش، این رابطه سرانجامی ناخوش دارد و در داستان بیژن و سمت
ممنوعه   عشق  واقع  در  میرسد.  مطلوب  پایانی  به  اصلی  منیژه  شخصیت  سرانجام  نوعی  به  سیاوش  داستان  در 

اندازد، در داستان را رقم میزند و موجب هالکت او میگردد؛ درحالیکه اگرچه در ابتدا منیژه، بیژن را به دردسر می
گفت داستان،  دو  هر  در  همچنین  میکند.  کمک  او  به  ماندن  زنده  براي  ماجرا  معرفی ادامۀ  اصلی  ابزار  وگو 

 وصیف، و کنش و واکنش قهرمانان معموالً در این زمینه نقش کمتري ایفا میکند. شخصیتهاست و ت
 

 نویسندگان  مشارکت
نیشابور  دانشگاه    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این واحد  اسالمی   استخراجآزاد 

 این  اصلی   طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  سرکار خانم دکتر محبوبه ضیاء خدادادیان.  است  شده
 و   هاداده  گردآوري   در  رساله   این  پژوهشگر  عنوان  به  سرکار خانم ام البنین دشتی رحمت آبادي .  اندبوده  مطالعه
 به   کمک  با  نیزسرکار خانم دکتر بتول فخراسالم و آقاي دکتر مهدي نوروز  .  اند  داشته  نقش  نهایی   متن  تنظیم
 تحلیل   نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه

 . است بوده پژوهشگر چهار هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي 



 91/ (با مطالعۀ موردي داستان بیژن و منیژه و سیاوش)  فردوسی ۀشاهنام  قابلیتهاي نمایشی

 

 قدردانی  و تشکر
آزاد اسالمی واحد دانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان داوران هیئت و نیشابور
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض
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