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 چکیده:
ناپذیر زنددی ایرانیان است و قرنهاست كه در ادب و ادبیات : حماسه بخش جداییزمینه و هدف

های فرمالیسم در فضاسازی ملت ما جایگاه خاصی دارد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برخی مؤلفه

چه عواملی میتوان اطالعات كاردیری میپردازد. در تالشیم كه نشان دهیم براثر تركیب و به

 ریزی شده است. طریق آن پی بنیادینی را ارائه داد كه فضای نمایشی شاهنامه بتدریج و از

تحلیلی و با ابزارهایی كه فرمالیسم -دیری از روش توصیفیدر این پژوهش با بهره روش مطالعه:

امج كیکاووس و غمنامج در اختیار ما قرار داده است، به بررسی و تحلیل این موضوع در جنگن

 سهراب از شاهنامج فردوسی پرداخته شده است. 

های فرمالیسم ارائه شد و پس از ارائج شواهد الزم از شاهنامه، در این مقاله ابتدا مؤلفه ها:یافته

به تحلیل نحوۀ فضاسازی نمایشی پرداخته و به نحوۀ عملکرد آنها در فرایند خلق فضا با استفاده 

 نی توجه شده است.از تحلیل مت

های مختلف طریق ارتباط و تعامل الیه پژوهش حاضر نشان میدهد كه چگونه از گیری:نتیجه

ر ای كه با تمهیدات فرمالیستی شاعفرمالیستی میتوان فضاسازی كلی نمایشی را شکل داد؛ بگونه

ون سردی، توانسته است به معرفی مکان، زمان، كنش و موقعیت شخصیتها بپردازد و حاالتی چ

درمی، سنگینی، یأس، شادی، ترس عشق، اندوه، سوءظن، و رازآلوددی را بر فضای نمایشی 

 داستان غالب كند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Epic is an integral part of Iranian life and has 
a special place in the literature of our nation for centuries. The present study 
investigates the effect of some components of formalism in space creation. We 
are trying to show what factors can be presented as a result of the combination 
and application of the fundamental information that the theatrical space of the 
Shahnameh has gradually aged through. 
METHODOLOGY: In this research, using the descriptive-analytical method and 
with the tools provided by formalism, this topic has been investigated and 
analyzed in Kikavus's war book and Sohrab's book of grief from Ferdowsi's 
Shahname. 
FINDINGS: In this a rticle, the components of formalism were first presented, 
and after providing the necessary evidence from the Shahnameh, it analyzed 
the way of dramatic space creation, and paid attention to how they function in 
the process of space creation using textual analysis. 
CONCLUSION:  The present research shows how through the communication 
and interaction of different formalistic layers, it is possible to form the overall 
representational specialization; In such a way that with the formalist 
arrangements, the poet has been able to introduce the place, time, action, and 
position of the characters and to dominate the dramatic atmosphere of the 
story with states such as coldness, warmth, heaviness, despair, joy, fear, love, 
sadness, suspicion, and mystery. 
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 مقدمه
ها، همبستگیهای ملی، حماسه بخش اعظمی از فرهنگ ایرانی را شکل میدهد. طبیعت، مناسبات قومی، اسطوره

علو طبع و ارتباط زنده و رویارویی انسان با جدال  اهورایی و اهریمنی و بسط روحیج حماسی و سلحشوری و 

ت ایران همواره در بستری از طوفانها و پهلوانی، از مناسباتی هستند كه در حماسج ملی ایرانیان دیده میشود. مل

حوادث زنددی كرده است و طبعاً این روش زنددی، ادبیات حماسی و داستانهای متفاوتی را در فرهنگ ایرانی بارور 

 اند.ها از دل جنگها و پهلوانیها برخاستهساخته است؛ چراكه این حماسه

رین نحو ممکن از واهدان استفاده كرده و فضایی نمایشی در این غمنامه و جنگنامه فردوسی تالش داشته به زیبات

ای كه دویا خواننده دربرابر رخدادی واقعی  به نظاره ایستاده است. رزمنامج كیکاووس در داستان ایجاد كند. بگونه

و غمنامج سهراب از مجموعه داستانهایی است كه میتوانند بزیبایی به نمایشنامه بدل شوند. شخصیتها، عمل 

داه، مکان و زمان، حالت و فضا به زبانی شاعرانه و زیبا مطرح شده است. یشی، حادثه، اتفاق و كارپرداخت، صحنهنما

در این میان شاعر تالش داشته به زیباترین حالت ممکن، شخصیتها را با اعمالشان به اتفاقها و رخدادهای داستان 

فضایی نمایشی و روشن دربرابر خواننده ترسیم كند. هدایت كرده و در صحنه و زمان و مکان مناسب، حاالت و 

محقق در تالش است فضاسازیهای فردوسی را ی كه فضاسازیهای نمایشی هستند ی از رهگذر فرمالیسم تحلیل 

 كرده و سازوكار درهم آمیختن تمهیدات فرمالیستی را در راستای فضاسازی نمایشی نشان دهد.

 

 سابقۀ پژوهش

دان تا كنون پژوهشی كه با نگاه فرمالیستی به فضاسازی نمایشی در شاهنامج فردوسی براساس جستجوی نگارند

پرداخته باشد، صورت نگرفته است؛ باوجوداین پژوهشهایی درمورد جنبج نمایشی این اثر وجود دارد كه به برخی 

 از آنها اشاره میشود:

ای است از آناهیتا متمنی و عنوان مقاله« (اریداستان رستم و اسفند تی)با محور نامهملیاز حماسه به ف یدذر»

كه از مهمترین عوامل  ،«داستان»و « تصویر»سعی شده است بیا تمیركز بر عناصر ( كه در آن 4155دیگران )

در بردردان به قالب فیلمنامج شاهنامه امه است، از آماددی و قابلیت داستانهای نساختاری در شکلگیری فیلم

فردوسی و بطور اخص داستان رستم  پژوهش نشان میدهد شاهنامجاین نتیجج حاصل از داستانی سخن دفته شود. 

دلیل توصیفات فردوسی كه بر مبنای ویژدیهای حماسه سروده شده است توانایی همراهی با رسانج ه و اسفندیار ب

و  پردازیر، صحنهرو شاهنامه برای تبدیل به فیلمنامج سینمایی ممکن است از منظر تصویازاین .سینما را دارد

 .پردازی مورد بررسی قرار بگیردشخصیت

 یتورهبر عناصر صحنه و دراما دیبا تأك دیداستان رزم سهراب و دردآفر یشینما یتهایظرف»در مقالج دیگری با عنوان 

داستان رزم سهراب و دردآفرید داستانی كوتاه و ( آمده است كه 4347از صالحی مازندرانی و ساكی )« آن

بر ویژدیهای حماسی كه متناسب با حال جذاب است كه قابلیتهای نمایشی بسیاری دارد. این داستان عالوهدرعین

و همین امر موجب جذابیت دوچندان  اثر ستردی چون شاهنامه است، از ظرفیتهای ادب غنایی نیز برخوردار است

 افزارها و همچنین كنش و واكنشكاردیری رزمهنبرد و ب جتوصیف فردوسی از صحن ۀاین داستان دردیده است. شیو

توجه این اثر برای دراماتیزه كردن ظرفیتهای قابل ۀدهندمیان شخصیتها در داستان رزم سهراب و دردآفرید نشان

 های بازیگران بر صحنه،نمایش است و میتوان با استفاده از امکانات دیداری، حركات و دفته جو اجرای آن بر صحن

 .خاطب معرفی نمودم به بیشتر اثردذاری با و بهتر این اثر رازیباییهای 
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( 4394اهلل ولدبیگی )از رحمت« پیوند حماسه و نمایش در داستانهایی از شاهنامه»ای با عنوان نامههمچنین پایان

 حماسه تعاریف تلفیق با میشود سعی ابتدا تحقیق این دردر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دفاع شده است. 

 در ویژدیها این منطقی و دقیق شکلی به معتبر كتب در درام از ویژدیهای برخورداری نیز و اسطوره و نمایش و

 بیان در فردوسی كه كند ادعا نمایش ویژدیهای با ویژدیها این تطبیق با سپس و پیدا شود نظر مورد اپیزود دو

 تمامی نمایشی رستم و سهراب و رستم و اسفندیار، و توفنده و شورانگیز داستان دو در خود بخصوی داستانهای

 ،پندارها و است درآورده توصیف و تصویر به حماسی و ساده زبان با الزم است، نمایش و نما و پرده برای آنچه

 تمامی چالشهای خالصه و شگردها و پیروزیها و شکستها، نفرتها و عشقها ،لشکرهاسیاهی ،دفتارها، ستیزها ،كردارها

 .یافت داستان دو این در میتوان را نمایشی

 

 بحث و بررسی
 یجای از آورد،می زبان بر شخصیتی كه كالمی هر. است نمایشی متن فوری دادۀ یا اطالع نوعی نمایشی فضای

 میشود مشخص غایب مرجع یک بازنمایی در فضا درواقع. میدهد معنا دفتار به لحظه همان در كه میشود صادر

 پرونه،) میکند آشکار را آن نیز شخصیتها حركات تمامی و دارد ارجاع تاریخ در شدهثبت جغرافیایی مکانهای به كه

 آنها از دیریبهره با هنرمند و میشود ایجاد فضاپردازی ترفندهای و هاشیوه بواسطج هنری آثار در فضا(. 95: 4344

 اییوهوحال به سمت را خود دریافتگر تا میکوشد هنرمند درواقع. است هنری اثر آرمان كه انگیزاندبرمی را حالتی

 (. 676: همان) كند ایجاد را خود تأثیر بتواند تا است اندیشیده پیش از كه بکشاند

 شینمای متن یک فضاسازی در میتواند زبانی هاینشانه سایر و صفتها و قیدها افعال، ها،واهه از ایویژه كاربردهای

 واحدهای میان ارتباط ریتم،. دارد نیز نمایشی بار خود لفظی معنای انتقال از غیر نمایشنامه زبان. باشد تأثیردذار

 و تصویرسازیها داستان، فضای كردن نمایشی در سکوتها و مکث و سرعت میزان جمالت، و كلمات آهنگ كالم،

 ضایف حفظ و بسط ریزی،طرح در زبان این. است فضاساز زبانی نمایشی، زبان: تأثیردذارند مختلف حاالت القای

 بهره تارینوش تمهیدی بعنوان زبان با فضاسازی از نویسنده و دارد ایپایه كاركردی نمایشنامه وقایع برای شدهخلق

 (.465: 4346 باقری،) میگیرد

بان زای است كه در آن درایان، زبان و ساختار آن است. اثر ادبی نوشتهمهمترین عنصر در اثر ادبی، از نظر شکل

متداول با روشها و تمهیداتی كه نویسنده یا شاعر به كار میبرد، به هم میریزد تا زبانی تازه و ناآشنا، با نظامی جدید 

وع علم موض»زدایی تعبیر میشود. یاكوبسن مینویسد: به وجود بیاید و این همان چیزی است كه از آن به آشنایی

(. 441: 4345)فضیلت، « یعنی آنچه از یک اثر، اثری ادبی میسازدادبی، نه ادبیات بلکه ادبی بودن متون است 

توضیح اینکه این مکتب بیش از هرچیزی در پی كشف ویژدی ساختاری آثار ادبی یعنی پاسخ دادن به پرسش 

آهنگ است و نه محصول معنایی های خوش(. شعر محصول واهه659: 4394چیستی ویژدی ادبی است )موران، 

دهد. هر اثر ادبی یک پیشنهاد به جهان ادبی اضافه میکند، یعنی شیوۀ زبانی جدیدی به وجود كه به مخاطب می

تواند ها بترین شیوه را ابداع كند و با نحوۀ انتخاب واههآورد. شاعر یا نویسندۀ خوب، كسی است كه بتواند تازهمی

ای انهو مانند آنها به شکل خالق« استعاره» ،«تشبیه»یا « قافیه»، «وزن»به زبان، نوعی موسیقی ببخشد. ادر مقولج 

آوایی و الگوهای صوتی برای زدایی را موجب میگردد. همج شگردها مانند وزن، همبه كار رود، خود نوعی آشنایی

 (.43: 4373توجه دادن بدان ابداع شده است )ولک، 

ه اثر ادبی باید تکیه بر فرم باشد ن فرمالیستها، اثر ادبی را شکل )فرم( محض میدانند و معتقدند كه در بررسی
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زدایی مقولج وسیعی است كه هم جنبج معنوی دارد و هم جنبج لفظی اما عمدتاً مسائل زبانی است محتوا. آشنایی

اثر و « غرابت زبانی»زدایی را های مهم در آشنایی(. صورتگرایان روس یکی از سویه446-471: 4399)شمیسا، 

های دونادونی یافت كه یکی از آنها میدانند. درمورد شعر میتوان این نکته را در جنبهنامتعارف بودن روش بیان 

و ضدیت با قوانین هنری، از نظر فرمالیستها « شکنیعادت»است. این « نامتعارف»كاربرد اصطالح، واهدان و زبان 

آنچه در شعر وی برجستگی  (. با توجه به نظریج فرمالیستها،14: 4345دوهر اصلی و پایدار هنر است )احمدی، 

افزایی، هنجارشکنی، توجه به صور خیال و تصاویر زدایی دشته عبارت است از: قاعدهای داشته و سبب آشناییویژه

زیبا و تركیبهای نوین، توجه به انسجام و هماهنگی در شعر و نیز اهتمام به وحدت عضوی و وحدت موضوع كه در 

 بررسی قرار خواهد درفت.ادامه برخی از این موارد، مورد 

 

 افزاییقاعده
زدایی در مکتب فرمالیسم روس است. در این شگرد قواعدی بر قواعد زبان های آشناییافزایی یکی از شیوهقاعده

سازی به دو شکل انحراف از قواعد سازی در متن ادبی میگردد. برجستهمعیار افزوده میشود كه موجب برجسته

فزایی اپذیر میباشد. قاعدهافزایی( امکان)هنجاردریزی( و افزودن قواعدی بر قواعد حاكم بر زبان )قاعدهحاكم بر زبان 

افزایی، داللت (. استفاده از قاعده445:4377یعنی بر قواعد زبان عادی و هنجار، قواعدی افزوده شود )علوی مقدم، 

اآشنا ساختن و برجستگی زبان است كه صورتگرایان روس دیری از ظرفیتهای زبانی، جهت نبر توانایی شاعر در بهره

آن را عامل شکلگیری اثر ادبی میدانند. كلریج )شاعر و منتقد انگلیسی( بر آن بود كه شاعر بوسیلج قوۀ مخیله خود، 

 ر برتای تازهافزایی حجاب عادت را از برابر دیددان میزداید و واقعیت اشیا را بگونهخاصه با استفاده از قاعده

افزایی و نتیجج حاصل از آن )توازن( نخستین بار از سوی یاكوبسن مطرح خواننددان عرضه میدارد. مسئلج قاعده

در وسیع مفهوم خود و این توازن ازطریق « توازن»چیزی نیست جز « افزاییقاعده»دردید. او معتقد است كه فرایند 

(. در داستان هفت خان رستم 467: 4379)مدرسی، آید. ( حاصل میldbreV ndidtptepeR« )تکرار كالمی»

 میخوانیم:

 (394/  49/ ب  1بران دونه از هر سوی كینه خواست )ج  /دهی سوی چپ و دهی سوی راست 

 در ایجاد فضای كنش و كشمکش مؤثر بوده است و تنش میدان جنگ را میرساند.« س« »و« »گ»تکرار صامتهای 

ت صحنج نبرد را به زیباترین حالت ممکن نمایشی كرده و فضایی متناسب با فردوسی در این بیت تالش داشته اس

سیقی آرایی، مواند كه با تضاد و واجمیدان نبرد طراحی كند. زنجیرۀ معنایی واهدان به نحوی در كنار هم قرار درفته

جیرۀ صداها كه خواهی شخصیت تنش میدان نبرد را برجسته كند. این زنالزم میدان نبرد طراحی شود و كینه

 آرایی آنها راشامل كلمات، واهدان، موسیقی و صداهای محیطی هستند )كه فردوسی تالش داشته است تا با واج

ر دها و قواعد حاكم بر آن در ساختار نمایش حماسی جلوهنمایش دهد( هركدام بعنوان یک نظام متشکل از نشانه

 اند.شده و درنهایت فضای كلی جنگنامه را شکل داده

 (133/ 414/ ب  5ودر بدنشان باشی و بدكنش /  ز چرخ بلند آیدت سرزنش )ج

هنجاردریزی آوایی به وجود « ش»آرایی صامت افزایی، موسیقی درونی دارد. از سویی واجبنابر قاعده« بد»تکرار 

و او را از جنگ با دیوان  آورده است. در اینجا پهلوانان ایران در تالشند كاووس را از حمله به مازندران بازدارند

به نشان دادن فضاسازی كار زشت كاووس و اینکه وی برخالف آیین عمل « ش»مازندران دور كنند. تکرار صامت 

 كس به جنگ دیوان نرفته بود. كرده، یاری رسانده است، زیرا تا قبل كیکاوس هیچ
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 یک بر دتأكی كلمه، یک سیالبهای یا ادارصد حروف. است مناسب به فضاسازی نمایشی یاری رسانده كلمج انتخاب 

 منتقل كرده را موردنظر فردوسی احساسی بار و مفهوم هم، كنار در كلمات درفتن قرار طرز حتی و خای سیالب

 ،4347 مژده،) است درفته قرار آن در كلمه كه دارد خاصی بافت طبیعت به بستگی دقیقاً كلمه ادای طرز. است

 و اتاحساس تنشها، تأكیدها، و جنگنامه، تکرارها زبانی ساختار در آداهانه چیدمانهای و مبینیم كه دزینشها(. 61

و تأثرات صریح یا ضمنی آن  نمایش معنای درک در را مخاطب و آوردمی وجود به را مختلف نمایشی فضاهای

ایش اسازیهای نمیاری میرساند. در هر صحنه فضایی مطابق با كنشهای داستانی آن خلق میشود و تغییر در فض

هایی از تکرارهایی را دذر از یک صحنه به صحنج دیگر نمایش را به مخاطب نشان میدهد. در مثالهای زیر نمونه

 كه در هماهنگی با موقعیت نمایش غمنامه و جنگنامه در راستای حاالت شخصیتها فضاسازی شده است، میبینیم:

 (155/ 67/ ب  5د و همیشه بهار )جهوا خوشگوار و زمین پرنگار /   نه درم و نه سر

 تکرار: نه

 تضاد بین: هوا و زمین؛ درم و سرد 

 فضای مطلوب و بهاری را بیشتر نشان میدهد.« ر« »گ»آرایی صامت واج 

 عواطف و تاحساسا در تغییر و معنایی تغییرات با همسو جنگنامج كیکاووس، نمایش مختلف برشهای در فضا تغییر

 قرار داستان زمانی نوسانات و نمایش تکاملی سیر جریان در را مخاطب كه است اجرایی راهبردی شخصیتها،

 .میدهد

 ختلفم موقعیتهای و شخصیتها احساسات و حاالت در تغییر فضاسازی، در تفاوت دهندۀنشان كه عواملی از یکی 

 در شخصیتی هر و دارد ریتمی احساسی، هر درواقع. ( استrhythm) ریتم داستان است، نمایشی برشهای در

 در ار تنشها انواع كه ریتمهاست برخورد. داراست متفاوتی درونی ریتم مختلف، موقعیتهای در حضور با خود درون

 بلندی و زبانی عناصر برخی حذف مصوتها، و صامتها كلمات، . تکرار(55: 4346 باقری،) آوردمی وجود به نمایشنامه

 ریتم را بخوبی میتوانیم در نمونج زیر مشاهده كنیم: .است ریتم سازندۀ عوامل جمله از جمالت كوتاهی و

 (154/ 11/ ب  5چو طوس و چو دودرز دشواد و دیو /  چو خرّاد و دردین و رهام نیو )ج

 تناسب بین: طوس، دودرز، دشواد، دیو، خراد، دردین و رهام همگی از پهلوانان شاهنامه هستند.

 است.« مانند»؛ تکرار: چو به معنای حرف اضافج «ر» «و« »گ»آرایی: صامتهای واج

 (167/ 566/ ب  5چو آمد به دوش اندرش آن غریو )ج  برون آمد از خیمه ارهنگ دیو / 

 و هنجاردریزی معنایی.« الف»آرایی واج

در  مبه عقیدۀ نگارنددان، شاعر هرجا از نام خاصی در بیت استفاده میکند، سعی در تکرار حرف برجستج آن نا 

را در بیت تکرار كند. یا « س»استفاده میکند، در تالش است حرف « دستان»بیت دارد. فردوسی جایی كه از نام 

 را در بیت به كار میبرد. « ن»وقتی از نام پیلتن استفاده میکند حرف 

 در غمنامج سهراب نیز چنین میخوانیم:

 (557/ 445/ ب 7جهان بر بداندیش تنگ آورند )ج  /ادر جنگ جویی تو، جنگ آورند 

دادن  به نمایش« جنگ و تنگ»در این بیت با تکرار و جناس ناقص اختالفی مواجهیم. جناس ناقص اختالفی بین 

 بردكار از اینمونه اسم، و صفت آوردن هم سر تنگنا پرداخته و نشان میدهد فضای جنگ چه وضعیتی دارد. پشت

نیز  دهشارائه نمونج در. میکند القا را هیجان فضای و میدهد داستان روایت به سریع ریتمی كه است زبانی فشردۀ

 تکرار مصوت )ج( روایت را كُند كرده و فضای هیجان شخصیت در داستان را نمایش میدهد.



 64/ ...سازوكار تأثیر پنج تمهید فرمالیستی در فضاسازی نمایشی شاهنامه

 

هراب ه ستکرار میشود تا ریتم موردنظر برای فضای حماسی این بخش از داستان را بسازد. هجیر ب« جنگ»كلمج  

تأكید كرده است كه نباید با رستم بجنگد، زیرا با جنگیدن با رستم جان خود را از دست میدهد. فردوسی بمنظور 

بر اینکه میتواند یادآور عالوه« ج»را تکرار میکند. « ج»وحال درونی شخصیت هجیر، صامت نمایش دادن حس

جهان، و تأكید بر واهۀ جنگ برای بار دوم، زنجیرۀ های جنگ، جوی، هجیر باشد، آغازدر واهۀ جنگ است. واهه

واهدان سازندۀ فضای نمایشی داستان در این بخش هستند. درنتیجه جنگ با تمامی ابعاد خشن و تنگناهای آن 

 )در جناس ناقص( تداعی میشود و در كنار آن احساس درونی شخصیت موردنظر نمایش داده میشود.

ونی شخصیتها در غمنامج سهراب، به بازی با واهدان میپردازد. در جایی كه فردوسی بمنظور نمایش روحیات در

د(؛ حرف آیرستم به سهراب تأكید میکند كه تو اكنون موقعیت را درک نمیکنی )به قولی صدایت از جای درم می

 زدن راحت است اما واقعیت یعنی جنگیدن با من برایت سخت تمام میشود؛ پس مواظب باش كه چه میگویی.

ای به برخورد تند ندارد، درنتیجه با نرمخویی برخورد میکند، فردوسی نیز نشان میدهد رستم رستم در اینجا عالقه

 با نرمخویی با این پهلوان جوان برخورد كرده است:

 (517/ 496/ ب 7بدو دفت نرم ای جوانمرد درم /  زمین سرد و خشک و سخن درم و نرم )ج 

 سویی جناس بین آن دو. تکرار كلمج درم و نرم و از

 . در این بیت میتواندر القای فضای نمایشی میؤثر باشد توانسته استهای اشارۀ موقعیتی نیز استفاده از نشانه

بوضوح بدون توجه به روند داستان، زمان وقوع را حدس زد و ویژدیهای هر دو شخصیت را در این برهج زمانی 

بیت، هیجان سهراب و نصیحتگری رستم را در ابتدای جنگ نشان بنحوی روشن دریافت. فضای نمایشی این 

 میدهد.

های ها و كنشگریهتماتبع آن، ساخمشخصی پدید آمده است و به در زمان نمایشی هیر رویدادروشن است كه 

: 4393 ،نمایشی را روشن میسازند )ناظرزادۀ كیرمانی ویژدیها و جیزئیات میربوط به این بُعد ،زمانی در نمایش

دیگر، كوششی  سخن (. در رواییت، حیضور زمان انکارناپذیر است، زیرا روایتْ بازنمود زنددی است و به649 -647

 حال عبور است و به خطِ ممتدِ زمان زنددی انسان بساددی در .دیذر یکنواخت زمان بیهدادن  است برای شکل

 را بیه شکلخورد، اما روایت میکوشد این حركت سیال و بییوند ماست پی تیولد تا مرگ كشیده شده مییان كیه

روایت است و شالوده و  ناپذیررو زمان جزء جداییازاین (White, 1980: 6) .تصویر كیشد و به آن شکل ببخشد

 دث بهداستانْ نقل حوا»قالب زمان است. فورستر مینویسد:  كشیدن رخدادها در تصویر رواییتْ بیه هیر مبنای

پردازان فیهم زمان را تابع فهم و كنش روایت (. بیسیاری از نیظریه44: 4344 ،فورستر« )ترتیب توالی زمانی است

معناست، مگر آنکه خود زمانمند شود؛ یعنی زمانْ بی .تجربج زمانمند با كینش رواییی همراه است میدانند، زیرا هر

 (.435: 4345 ،رواییت شیود )احمدیدفتج ارسطو  بیان درآید و یا به به

بر  خیط زمانی حاكم حماسه، ارائه میشوند. نمایش و فضاهای هابرای مخاطب با تغییر در صحنه زمانی تغییرات

داستانی  حوادثبر ضرورت  مینطق حاكم اساسخط زمانی میستقیم و بیر« غمنامه و جنگنامج منتخب»نمایش 

 یمحمل ابیاتسطوح در این ابیات میبینیم كه ؛ آیددرمینمایش  زبانی روایت به قیالب سیاختار كه در طراحی شده

شناسی نقشهای خاصی از مقولج زمان اسیت ییا نقشهای روایی خاصی از مقولج زمیان در نیوعی نگرش زبیان برای

صیتها ساسات شخد و فضای زمانی موردنظر فردوسی را نمایش میدهند؛ فضایی كه با تمامی احمیشخص میشون شعر

 نمودار میشود.
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 زداییآشنایی
-بخشی در آفرینش هنری و از اساسیترین مفاهیم در نظریج فرمالیستهای روس، آشناییهای تشخصیکی از شیوه

زدایی است. نویسنده یا شاعر از تمامی شگردها و فنون استفاده میکند تا مانعی بر سر راه مخاطب قرار دهد و او را 

سازی است. در اشعار فردوسی پیچیددی زیادی وجود ندارد زدایی از نتایج برجستهل وادارد. آشناییبه درنگ و تأم

ترین زبان ممکن سخنپردازی كند و درنتیجه با توجه به این موارد به بررسی و تحلیل و شاعر تالش دارد با ساده

 میپردازیم:

 زدایی است:ای از آشنایینمونهچنین توصیفی آورده است و « درازپا»در بیت زیر بجای 

 (133/ 451/ ب 5هم آن كس كه بودند پا از دوال /  لقبشان چنین بود بسیار سال )ج

 هنجاردریزی واهدانی دارد و به معنی درازپا است.« پا از دوال»

ونی ای را برجسته كرده و احساس درسازی، در ذهن مخاطب نکتهدیری از برجستهشاعر در تالش است با بهره

 خواننده و نشانگرهایی برای قراردادی بردن عالمتهای كاربهشخصیت را در خالل این دفته روشن كند. میبینیم كه 

 .دهدقرار  خوانندهنمایش در اختیار  بهتر كلیدهایی برای فهمفردوسی بهره درفته تا  تمهیداتی است كه از

 (156/ 73/ ب  5و شیر دلیر )جتو با رستم شیر ناخورده سیر /  میان را ببستی چ

 میان را بستن: كنایه از آماده شدن، این كنایه پربسامدترین كنایه در شاهنامه است.

تشبیه مرسل: سام و رستم را به شیر مانند كرده است. تشبیه یکی از مهمترین عناصری است كه شاعر برای 

تصویرسازی در اختیار دارد. در این بخش میبینیم كه تشبیه موردنظر با نمایش دادن فضا و همچنین احوال درونی 

كلی داستان كمک شایانی كرده است. استفاده  شخصیتها و ویژدیهای آنها، به خواننده در برقراری ارتباط با فضای

از شیر با معانی متعدد آن نیز موردنظر شاعر در جهت ایجاد لحن و ریتم نمایشی بوده است. این تشبیه با هیجان 

 باكی و جسارت را به نمایش درآورد. موجود در خود توانسته است فضایی سرشار از دلیری و بی

رده استفاده ك« رستم»دیده میشود. فردوسی در این بیت با توجه به اینکه از واهۀ نیز « ر»و « س»آرایی حرف واج

دارد تا تصویری از نمایش این بخش از داستان و فضایی كه شخصیتها « ر»و « س»است، سعی در تکرار حروف 

 در آن هستند نمودار سازد. 

 (153 /75/ ب 5چو بشنید دستان بپیچید سخت/ تنش دشت لرزان بسان درخت )ج

شده است تا فضای نمایشی موردنظر فردوسی « س»با آمدن نام دستان سعی در تکرار حرف «: س»آرایی حرف واج

را بیشتر تداعی كند. از سوی دیگر تشبیه مفصل به كار برده شده است. فردوسی، تن دستان را به درخت لرزان 

ای معنایی و عاطفی خود از تشبیه بهره برده است. همانند كرده است. فردوسی در غالب موارد برای انتقال مؤلفه

 هایهمؤلف برعالوه همنشینی، محور یک در بهمشبه و مشبه دزینش فرایند در»اشاره به این نکته الزم است كه 

 ارینشاند نام به عواملی میشود، هانشانه واهه دیگر از واهۀ نشانه یک تمایز سبب زبان، نظام درون در كه معنایی

 یشب و است متغیر دیگر جامعج به ایجامعه از كه میگردند تحمیل هانشانه به زبان نظام ورای از التزامی و ضمنی

« یکنندم تأكید زبان نظام به دهیشکل در سیاسی و فرهنگی مذهبی، نظامهای) فرازبانی نظامهای نقش بر هرچیز از

توانسته است از نظام فرازبانی و فرهنگی استفاده  «درخت»به فردوسی با استفاده از مشبه (.419: 4395 صفوی،)

 كرده و فضای نمایشی مناسب را در ذهن خوانندۀ شعر ایجاد كند.

 در سوگنامۀ سهراب نیز میبینیم:
 (551/ 773/ ب 7كه كس در جهان كودک نارسید /  بدین شیرمردی و دردی ندید )ج 



 63/ ...سازوكار تأثیر پنج تمهید فرمالیستی در فضاسازی نمایشی شاهنامه

 

 (514/ 757/ ب 7دشت دور )ج همی بچه را بازداند ستور /  چه ماهی به دریا چه در 

المثل به خود درفته است. روایت داستان در این بخش تالش دارد به این امر بپردازد كه بیت حالتی از ضرب

 حیوانات هم فرزند خود را میشناسند؛ چطور رستم سهراب را نشناخت؟! 

ید: اند. كودک نارسشعر بخشیده در بیت اول میبینیم كه مجموعج تناسبها و واهدان در كنار هم تشخص زبانی به

و  آمد، بسیار دلیرتجربه. منظور این است سهراب با سن كم كه هنوز از دهنش بوی شیر میكنایه از نابالغ و بی

شجاع بود و بسان مردان قوی میماند. تناسب بین شیرمرد و درد هم رعایت شده است. فضایی كه فردوسی با 

آورد كامالً نمایشی است. زنجیرۀ معنایی بنحوی واهدان را كنار زداییها به وجود میترین آشناییدیری از سادهبهره

هم قرار میدهد كه جهانی از كودكان نارسیده ترسیم میشود و در این میان یک كودک نابالغ، درد و شیرمرد است. 

ایشی و درنتیجه درد، شیر، جهان، نارسید همه برای این است كه كودک داستان وصف شود؛ آن هم وصفی نم

فضای دالوری و رشادت و پهلوانی به خواننده از این شخصیت القا شود. میبینیم كه شعر در این بخش برای اینکه 

وسویی نمایشی به خود بگیرد، تنها از چگونگی دزینش واهدان بهره نمیگیرد، بلکه چگونگی چیدمان این سمت

 ظر شاعر مؤثر است.پردازی موردنواهدان در فضاسازی نمایشی و صحنه

 

 هنجارگریزی
هنجاردریزی، خروج از زبان معیار و معمول است كه به موجب آن عناصر زیباشناسی و ادبی نمودار میشوند. در 

 بیت ذیل

 (134/ 441/ ب 5روان بداندیش دیو سپید /  دهد دردسان را به مغزت نوید )ج

با فضاسازی توانسته بدی دیو « ر»و « د»تکرار صامتهای هنجاردریزی آوایی دارد. « ر»و « د»آرایی صامتهای واج

سپید و دردها را نشان دهد. تناسب بین دیو و درگ و بین روان و مغز موسیقی معنوی ایجاد كرده است. درگ با 

مغز ایهام تناسب دارد. رستم دفته است ادر به حرف من دوش ندهی و به جنگ بیایی، تو هم مانند دیو سپید 

و  تنیدۀ كلمات دیو، دردسانو مغز سرت غذای درگ و امثال آنها میشود. میبینیم كه شبکج درهم كشته میشوی

، فضایی نمایشی ترسیم كرده و شخصیتها را با تمامی خطوط مهم «بداندیش»انتخاب صفتهای مناسبی مانند 

 شخصیتی آنان بازتاب داده است. 

 ها در جنگنامه:دیگر نمونه

 (164/ 144/ ب 5سوار / همانا كه هستند سیصد هزار )جپراكنده در پادشاهی 

 دارد، پس هنجاردریزی آوایی میبینیم.« ر»و صامت « الف»آرایی در مصوت بیت واج

 این ابیات در توصیف منزل دیو سپید است كه اوالد به رستم میدهد.

 (153/ 97/ ب 5كه دستان به نزدیک ایران رسید / درفش همایونش آمد پدید )ج

 را بارها تکرار كرده است.« د»با توجه به كلمج دستان. حرف « ر« »د»آرایی حرف واج

 (153/ 94/ ب 5چو دستان سام اندر آمد به تنگ /  پذیره شدندش همه بیدرنگ )ج

 را بارها تکرار كرده است.« د»با توجه به كلمج دستان حرف «. د»آرایی حرف واج

 (153/ 45/ ب 5ا او همی راندند )جبرو سركشان آفرین خواندند / سوی شاه ب

 را تکرار كرده است.« ر»صامت « سركشان»، با توجه به برجسته كردن كلمج «ر»آرایی حرف واج

 (151/ 455/ ب 5همی رفت پیش اندرون زال زر /  پس او بزردان زرین كمر )ج
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را هم تکرار كرده است و « ر»صامت در كلمج زال، « ز»بر صامت در اینجا عالوه«. ر»و « ز»آرایی صامتهای واج

 شخصیت و ابهت زال زر را بدینگونه بازدو كرده است.

 ها مواجهیم:در سودنامج سهراب نیز با این نمونه

 (547/ 644/ ب 7تو دفتی كه سام سوار است و بس )ج  عناندار چون او ندیدست كس/ 

كه در بیت مورد توجه است صامت « سام»لمج در توصیف سهراب آمده است. با توجه به ك« س»آرایی صامت واج

 را بسیار تکرار كرده است. « س»

 (533/ 149/ ب 7رزم آنگهی سوی بزم )ج رزم / نشد هندهبدان جایگه خشک شد هنده

 هم تکرار شده است.« ز»رزم كه موردتوجه بیت است صامت با توجه به كلمج هنده«. ز»آرایی صامت واج

 (531/ 554/ ب 7بیامد بر هند برسان دود )ج  زود / چو بشنید سهراب برجست 

تکرار میشود اما در این بیت كه فقط از هند « ز»در بیت باال كه هندرزم استفاده شده، حرف «: د»آرایی صامت واج

مورد استفاده قرار میگیرد. پس روشن است كه فردوسی بسیار به مسئلج واهدان و « د»استفاده كرده است، صامت 

واج فضای نمایشی موردنظر را در این بخشها و مصوتها اهمیت داده و توجه نشان داده است؛ زیرا واهدان همصامت 

 اند. به وجود آورده

سازی، شاعران و نویسنددان را دارای زبان و سبک خاصی كرده است. های مختلف ادبیات فارسی، برجستهدر دوره

)خواجات، « سابقهازهای جهانی و نفسانی او هم یک موقعیت بیاندسابقه است و چشمهر شاعر یک موجود بی»

د، آیای را كه از درک زیبایی به وجود می(. چیزی كه انسان از روی تکرار به آن عادت میکند، شگفتی91: 4397

سبب  یزدایی با استفاده از شگردهایی این زیبایی را تجدید میکند تا باز هم مسائل عاداز بین میبرد؛ اما آشنایی

 شگفتی و اعجاز انسان شود. 

 

 زدایی و هنجارگریزی انواع آشنایی
زدایی در ادبیات معموالً ازطریق هنجاردریزی در كالم صورت میگیرد. هنجاردریزی همان انحراف از قواعد آشنایی

انحراف از زبان حاكم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی با زبان متعارف است؛ هرچند منظور از آن، هردونه 

زدایی به حساب آورد )صفوی، هنجار نیست و هردونه دریز از هنجار را نمیتوان عامل برجستگی كالم یا آشنایی

4395 :55.) 

 

 زدایی معناییآشنایی
اده سازی ادبی مورد استفپذیرترین سطح زبان، بیش از دیگر سطوح زبان در برجستهحوزۀ معنی بعنوان انعطاف»

« ها براساس قواعد معنایی حاكم بر زبان هنجار، تابع محدودیتهای خای خود است. همنشینی واههقرار میگیرد

زدایی از معنا با زدایی میکند، عناصر خیال و شکل استعمال آنهاست. آشنایی(. آنچه از معنا آشنایی55)همان: 

 یه، استعاره.نما، نماد، تشبكاردیری پارادوكس یا متناقضچهار روش انجام میگیرد: به

دیگران،  )درین و« نماد تصویر یا یا شیء كنشی )است( كه از معنایی ورای ارزش معنای حقیقی آن پربار باشدنماد: 

(. نمادهای مرسوم پس از مدتی به نمادهای عادی و تکراری تبدیل میشوند و شاعری ماهر و خالق 361: 4374

د و به آفرینش نمادهای شخصی و در عین حال جدید بپردازد. است كه بتواند در نمادهای عادی تحولی ایجاد كن

 شمایل، از ایمجموعه ای،نشانه نظامهای بعنوان موسیقی و سکوتها صوتی، هایجلوه كلمات، مجموعه بنابراین



 65/ ...سازوكار تأثیر پنج تمهید فرمالیستی در فضاسازی نمایشی شاهنامه

 

 شانهن قابلیت حماسه هرچیزی نمایش در بنابراین. میسازند را حماسه نمایش فضای كه هستند نمادهایی و نمایه

 :اینکه به منوط دارد، شدن

 . شود تولید نشانه بعنوان. 4

 . شود دریافت نشانه بعنوان. 6

 متنی اسبتمن یک در باید درواقع و باشد، داشته داللت چیزی بر كه است این مقصود نشانه، بعنوان میگوییم وقتی

 گرشن شیوۀ به میدهد امکان حماسی سراینمایشنامه به شناسینشانه علم. شود تبدیل متن به و بگیرد قرار

. مایدن كنترل و تنظیم را هاكنندهداللت ارائج چگونگی و یابد دست حماسه نمایش فضا در ایجاد درزمینج جدیدی

دیری از رنگ یا حیوانی مانند پلنگ، نمادهایی نمایشی برای خواننده در بیتهای زیر میبینیم كه فردوسی با بهره

زردروی بودن شخصیتها اشاره شود، خواننده بسرعت آنان و روحیج درونی آنان را ترسیم میکند. كافی است به 

 تجسم میکند:

 (154/ 16/ ب 5همه زرد دشتند و پرچین بروی / كسی جنگ دیوان نکرد آرزوی )ج

 زرد: نماد ترسیدن و افسرددی است؛ ابروی پرچین: نماد غضبناک و خشمگین بودن است.
 (113/ 749/ ب 5/  همه رسم و راه پلنگ آورید )ج كه یکسر بتازید و جنگ آورید

 پلنگ: نماد تکبر و بلندپروازی.

در سودنامج سهراب نیز با نمادهایی در جهت نمایش نبرد سهراب مواجهیم كه همه بمنظور در كنار هم قرار دادن 

 ورداستفادۀ فردوسی،های نمادین مواهدان برای طی كردن مسیر تراهدی این غمنامه هستند. شیر، پلنگ و كنایه

های نبرد و پهلوانی چه در جنگنامه و چه در تراهدی همراه فضایی نمایشی ترسیم میکنند كه خواننده را با صحنه

 میکند.

 (557/ 476/ ب 7كسی را نبد پای با او به جنگ/ ادر شیر پیش آمدی در پلنگ )ج 

 شیر: نماد قدرت و شجاعت و پلنگ نماد تکبر و غرور است.

 (557/ 471/ ب 7دیده هجیر/  كه با زور و دل بود و با دار و دیر )ج ان ده رزمنگهب

 با زور و دل بودن: نماد شجاع بودن است.

تشبیه و استعاره از مهمترین امکانات ادبی هستند كه در شعر و نثر فارسی بسیار كاربرد دارند. تشبیه و استعاره: 

ی هستند. ها تکرارشبهشبه است. معموالً در اشعار سنتی بسیاری از وجهمبنای تشبیه و استعاره دست یافتن به وجه

شعر فردوسی نیز چنین است، اما شاعر در این زمینه با قدرت خالقیت به ابداعاتی دست زده و یا بین مشبه و 

همانند آنها  وهایی رابطه برقرار كرده است كه بدیع مینماید؛ به عبارت دیگر زاویج تشبیه بسیار باز است بهمشبه

 ها جدید و دور از ذهنند.شبهمبتنی بر ادعای غریبی است یا وجه

 تشبیه

 (154/ 71/ ب 4به باال بلند و به دیسو كمند /  زبانش چو خنجر لبانش چو قند )ج 

 چهار تشبیه بلیغ در بیت موجود است.

 (154/ 75/ ب 4بهشتیست آراسته پرنگار /  چو خورشید تابان به خرم بهار )ج 

 بهشتیست پرنگار: استعاره از معشوق زیبارو كه در مصرع دوم همین شخص را به خورشید تشبیه كرده است.
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هایی را انتخاب میکند كه در سودنامج سهراب میبینیم كه فردوسی برای خلق كردن معنای موردنظر خود، دایره

ا هاد و شیر كه یکی از پركاربردترین تشبیههای نمایشی باشند همچون پیل مست، كردار بحامل بار عاطفی و مؤلفه

 در شاهنامه است:

 (533/ 195/ ب 7چنانچه سوی آهوان نره شیر )ج    بران ده درون رفت مرد دلیر / 

 تشبیه مركب است. رستم شبانه و مخفیانه به درون اردوداه تركان میرود و در همان شب زنده رزم را میکشد.

 (516/ 444/ ب 7كجا نابسوده به سنگ اندرست )ج   سخن دفت نادفته چون دوهرست / 

سهراب به هجیر تأكید میکند كه حرف بزن و بگو كه پدرم كیست، زیرا سخنِ نادفته، همانند دوهری است كه در 

زیر سنگ پنهان باشد. تناسب بین خفتان و خود را میبینیم. در بیت تشیبه هم هست. سهراب وقتی از هجیر 

ایی مقابله با رستم را ندارد و عاقبتش مرگ میشود، برآشفته میشود و بسرعت مانند باد لباس میشنود كه كسی توان

شده، حاالت درونی شخصیتها های انتخابجنگی میپوشد و میخواهد وارد میدان شود. در تمامی این شواهد با تشبیه

 نمایش داده میشود.

 (515/ 437/ ب 7د )ج بپوشید خفتان و بر سر نهاد /  یکی خود چینی بکردار با

 (515/ 413/ ب 7خروشید و بگرفت نیزه به دست /  به آوردده رفت چون پیل مست )ج 

 سهراب اینگونه وارد میدان جنگ با رستم میشود؛ وقتی میشنود كسی یارای جنگ با رستم را ندارد.

 (544/ 979/ ب 7همی تاخت سهراب چون پیل مست/  كمندی به بازو كمانی به دست )ج 

 (559/ 495/ ب 7ز لشکر برون تاخت بر سان شیر/  به پیش هجیر اندر آمد دلیر )ج 

 استعاره

اند فضاهای نمایشی ایجاد كنند. بعنوان نمونه اهدها در ها با هنجاردریزیهایی مواجه هستیم كه توانستهدر استعاره

جوشن و دشت، فضایی نمایشی به وجود ای در بیت قرار درفته است كه در ارتباط با اهریمن و معنای رستم بگونه

های فردوسی در هر بیتی در جایگاه واهدانی مناسب خود آورده است. چرخ بلند، آب درم، دلرنگ و سایر استعاره

 ند:دهندۀ فضایی كه شخصیتها در آن نفس میکشند باشاند تا بتوانند نمایشها قرار درفتهای در كنار سایر واههبگونه

 (163/ 119/ ب 5آهرمنست /  ودر اهدها خفته بر جوشنست )ج همه دشت سرتاسر

 هنجاردریزی معنایی را در این بیت میبینیم، زیرا اهدها استعاره از رستم است.

 (133/ 414/ ب 5ودر بدنشان باشی و بدكنش /  ز چرخ بلند آیدت سرزنش )ج

 چرخ بلند: استعاره از آسمان است؛ پس هنجاردریزی معنوی دارد.

 (134/ 741/ ب 5كن كه دردد رخش پر ز شرم /  به چشم اندر آرد ز شرم آب درم )جچنان 

 دو حرف اضافه برای یک متمم و هنجاردریزی سبکی را میبینیم.

 آب درم: استعاره از اشک.

 (194/ 563/ ب 4برین دشت ادر ویژه تنها منم /  كه بر پشت دلرنگ در جوشنم )ج 

 م: مجاز در لباس كارزار بودن.دلرنگ: استعاره از اسب/ در جوشن

 حیح،ص استفادۀ صورت در میتواند و استفاده شده است شنونده تخیل كردن بارور عنصر تناسب درجهتتناسب: 

 مكال عنصر نمایشی، در فضاسازی. سازد آشکار مخاطب برای را ذهنیاتشان و شخصیتها احساسات درونیترین

 دراماتیک. شخصیتهای -3 نمایش و زمان -6 نمایش، مکان -4: باشد داشته داللت ذیل موارد توانسته است بر

 (159/ 475/ ب 5بشد تا در شهر مازندران /  ببارید شمشیر و درز دران )ج
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 تناسب بین: شمشیر و درز. -« الف»و « ر»، «ش»آرایی واج

 (344/ 43/ ب 5همان تخت و هم طوق و هم دوشوار / همان تاج زرین زبرجد نگار )ج

 تخت و تاج –ب بین: طوق و دوشوار تناس

 (155/ 64/ ب 5كه در بوستانش همه دلست / به كوه اندرون الله و سنبلست )ج

 تناسب بین: بوستان، دل، الله، كوه و سنبل

 در سودنامج سهراب نیز تناسبها غالباً درجهت نمایش زور و بازوی سهراب هستند:

 (557/ 474/ ب 7بداندیش و دردنکش و نامدار )ج  /یکی خواهرش بود درد و سوار  

 تناسب بین: درد و سوار و تناسب بین بداندیش و دردنکش. 

 (544/ 634/ ب 7ز فتراک بگشاد پیچان كمند /  بینداخت و آمد میانش ببند )ج 

 آورد.تناسب بین: فتراک و كمند. در اینجا رستم با كمند، دردآفرید را به بند می

 (541/ 646/ ب 7نداری كس از پهلوانان همال )ج    بازوی و آن كتف و یال /بدان زور و 

 تناسب بین: زور، بازو، كتف و یال. در توصیف هیکل و اندام قوی سهراب دفته شده است.

 آرایی یا استعارهاغراق نمایشیترین فضای ممکن در شاهنامه را ایجاد كرده است؛ بویژه زمانی كه با واجاغراق: 

بر تفاوتهای فردی و  ،و تیپهای متفاوت دن برخی شخصیتهاكر برجستهو  جدا با ه میشود. فردوسیهمرا

كاردیری هنهادن بیا ب تیمیز ایین کند.می تأكیدیا مکانهای نمایشی  بینیهای میتفاوت شخصیتهای نمایشجیهان

 :و تکرار آن نیشان داده مییشودآرایه و اغراق الگوی 

 (345/  71/ ب 1چاک /  نیرزد جانم به یک مشت خاک )ج ر از چاکز درزش هوا شد پ

 (345/  75/ ب 1همه لشکر ما بهم بردرید /  كس اندر جهان این شگفتی ندید  )ج 

مبالغه در توصیف جنگ رستم. مبالغه كمتر از اغراق غلو دارد؛ زیرا جنگجویی نظیر «: ر»و « د»آرایی حرف واج

 رستم، وجود نداشت:

 (165/ 199/ ب 5نپرید بر آسمان بر همای )ج  و كوهست این هول جای / میان د

 هول جای: استعاره از جایی كه كاووس در آن زندانی بود و هنجاردریزی معنایی.

 دریزی و اغراق دارد.مصرع دوم واقعیت

 

 توازن آوایی
 مورد توجه قرار میگیرد. این مقولهافزایی است كه در نقد فرمالیستی توازن آوایی یکی از ویژدیهای اصلی قاعده

كه عامل اصلی خلق انواع توازن است، در زبان شعری روی میدهد. این شگرد هنری، در اثر « تکرار كالم»ازطریق 

 «تکرار صامتها و مصوتها»، و هماهنگی آوایی، «توالی تکرار هجاهای كوتاه و بلند»ادبی در دو زمینج وزن عروضی، 

ها با موسیقی افزون بر اینکه برای تأكید و القای عواطف و احساسات، بصورت تکرار آواها و واههپدیدار میگردد. این 

آداهی و ناآداهی شاعر آفریده میشود، زبان شاعر را نسبت به زبان معیار برجسته میکند؛ از این رو فرمالیستها آن 

آوایی، مجموعه تکرارهایی است كه در سطح را عامل شکلگیری آثار ادبی و بویژه شعر میدانند. منظور از توازن 

 (.6/ 447: 4395بررسی است )صفوی، تحلیل آوایی قابل

مجموعه هماهنگیهایی »هماهنگی آوایی )تکرار صامتها و مصوتها(: موسیقی درونی در شعر توازن آوایی و كمّی: 

ی، )شفیعی كدكن« آیدپدید میاست كه از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در كلمات یک شعر 
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(. یکی از مهمترین مصادیق روش تکرار كه باعث افزایش موسیقی زبان شاعر و به تبع آن نمایشی 651: 4391

شدن شعر میشود، تکرار صامت و مصوت است. از عواملی كه موجب موسیقایی شدن شعر فردوسی میشود، موسیقی 

تناسب آن با موضوع شعر صورت میپذیرد. موسیقی حروف شامل  حروف است. موسیقی حروف براثر تکرار حروف و

آرایی، ( و به آن توازن واجی میگویند. واج467: 4341)ثمره، « تکرارهای آوایی است كه درون یک هجا اتفاق میفتد»

ای كه كالم را آهنگین كند و بر تأثیر سخن در كلمات یک مصراع است بگونه« صامت و مصوت»تکرار یک واج 

فزاید. این تکرار آداهانه توسط شاعر باعث افزایش موسیقی كالم و القای معنی موردنظر شاعر به خواننده میشود بی

و فردوسی از این طریق توانسته است پیوند جدانشدنی بین لفظ و معنی به وجود آورد. شمیسا صنعت حاصل از 

ین شگرد دو دونج منظم و پنهان قائل است و بر وی برای ا»خوانده است. « حروفیهم»تکرار صامتها و مصوتها را 

: 4391)شمیسا، « این باور است كه همحروفی منظم در آغاز كلمات و همحروفی پنهان در میان كلمات رخ میدهد

آرایی در ابیات فراوانی از ابیات شاهنامه خصوصاً جنگنامج رستم در مازندران دیده میشود. این ابیات شاهد (. واج57

 دعاست:بر این م

دفتگوی دلسوزانه و مهربانج زال با پسرش رستم دربارۀ جنگیدن او، اینکه هنوز بچه است ولی ناچار از فرستادن او 

به جنگ است؛ اما پاسخ قوی و كوبندۀ رستم به او كه مرد آرامیدن و نوش نیست. در این ابیات، نمایش روحیات 

 شاعر انجام شده است:و وضعیت درونی شخصیتها، توسط شخصیتها یا ازطریق 

 ( 373/ 16/ ب 3چه دویی چه سازی چه پاسخ دهی /  كه جفت تو بادا مهی و بهی )ج 

 ( 373/ 13/ ب 3چنین دفت رستم به دستان سام /  كه من نیستم مرد آرام و جام )ج 

موسیقی « چه»و تکرار «( الف»و « م»، «س»، «ی»، «چ)»شاعر در این ابیات به كمک تکرار صامتها و مصوتها 

« همحروفی»آرایی در شعر او داهی ازطریق خاصی ایجاد كرده كه در القای معنی بسیار مؤثر است. واج

(nVVprbbtpeR و داه از رهگذر )«همصدایی( »Assonance و داهی از اشتراک هر دوِ اینها شکل میگیرد. در )

صامت و مصوتها نوعی كشش و شور و حال  به كار رفته است و استفاده از این« ی»ابیات فوق شش مرتبه مصوت 

را به مخاطب القا میکند و تکرار صامتها و مصوتها نوعی كشش و شوروحال را به مخاطب القا میکند و تکرار صامتها 

دارای ویژدیهای جهر یعنی وضوح « ر»و مصوتها موجب نوعی موسیقی درونی میشود. همچنین از آنجایی كه حرف 

-693: صص 6556فظ است، از نظر صفات شدت و رخوت، در حد وسط قرار دارد )صالح، و بلندی صوت هنگام تل

 (. بیت زیر میتواند شاهدمثال دیگری باشد:694

 یکی ابر دارم به چنگ اندرون /  كه همرنگ آبست و بارانش خون

 ( 371/ 17-19/ ب 3همی آتش افروزد از دوهرش /  همی مغز پیالن بساید سرش )ج 

 هم هست:« گ»و « ب»و « ر»مت آرایی صاواج

 (399/ 14/ ب 1دسست و به خاک اندر آمد سرش /  سواران درفتند درد اندرش )ج 

وقتی در یک بافت و تركیب، صامتی كه بسامد كمتری دارد چند مرتبه تکرار »بسامد كمتری دارد. « گ»صامت 

ی، )شفیعی كدكن« زدایی میگرددشناییمیشود، نوعی تجلی و ظهور آشکارتری را از خود نشان میدهد كه موجب آ

(. ادر صامتها و مصوتها به تناسب خاصی در محور همنشینی قرار دیرند و با نظم خاصی تکرار شوند، 159: 4344

( كه این موضوع در شعر فردوسی كامالً 444: 4394جلوۀ دیگری از موسیقی شعر پدیدار میشود )شفیعی كدكنی، 

 مشهود است.

 (397/ 14/ ب 1دانم بنام /  یکی دفت كین پور دستان سام )ج كدامست كین را ن
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 «.س»و « ن»آرایی صامت واج

 در سودنامج سهراب نیز میبینیم:

 (536/ 176/ ب 7سلیحست بسیار و مردم بسی  / سرافراز نامی ندانم كسی )ج 

 «.ی»و « س»آرایی واج

 (565/ 393/ ب 7ج تهمتن برآشفت با شهریار /  كه چندین مدار آتش اندر كنار )

 «.ر»و « ش»آرایی صامتهای واج

ها میشود. تکرار، افزایی و رستاخیز واههتکرار در سطح واهدان از عواملی است كه موجب قاعدهتوازن واژگانی: 

(؛ زیرا تکرار از قویترین عوامل تأثیر و بهترین 435: 4397عامل ایجاد توازن در شعر به شمار میرود )مدرسی، 

(. قاعدۀ اساسی در تکرار آن 44: 4391ای است كه عقیده یا فکری را به كسی القا میکند )شفیعی كدكنی، وسیله

است كه لفظ یا عبارتی كه تکرار میشود ارتباط محکم و دقیقی با معنای كلی شعر داشته باشد و از قواعد ذوقی و 

تردید آنچه موجب انسجام (. بی445: 4397جایی، زیباشناسی كه بر مجموعه اثر ادبی حاكم است، پیروی كند )ر

و مانع دسستگی ساختار كلی شعر فردوسی میشود، این نکته است كه اغلب در ابیات و مصراعها، عبارات و واهدانی 

 آورند. توازن واهدانیتکرار میشوند كه هستج مركزی شعر هستند و از این طریق در شعر همبستگی به وجود می

مه، تکرار بیش از یک كلمه، تکرار جمله و قافیه میباشد كه در ادامه به مصادیق آن در شعر این شامل تکرار كل

 شاعر پرداخته میشود.

های نمایشی در شعر فردوسی، تکرار كلمه است كه سبب افزایش موسیقی زبان شاعر تکرار كلمه: یکی از جنبه

، تکرار است؛ تکرار واج، هجا، واهه، عبارت، مصراع و میشود. درواقع یکی از عوامل كلیدی شکلگیری موسیقی كالم

آورد كه در شعر فردوسی تکرار جمله كه صناعاتی نظیر جناس و سجع و همچنین قافیه و ردیف را به وجود می

واهه بیشتر مبتنی بر جناس و تشابه االطراف و مانند آن به كار رفته است. در هر صحنه فضایی مطابق با كنشهای 

آن خلق میشود و تغییر در فضاسازیهای نمایش و دذر از یک صحنه به صحنج دیگر را به مخاطب نشان داستانی 

هایی از تکرارهایی را كه در هماهنگی با موقعیت نمایش غمنامه و جنگنامه در راستای میدهد. در مثالهای زیر نمونه

 حاالت شخصیتها فضاسازی شده است میبینیم:
 (397/ 64/ ب 1بنفش )ج  درفش/ كه پیداست تابان     درفشچه پوشد كجا برفرازد 

این بیت از اشعار وطنی فردوسی محسوب میگردد كه عشق وی به وطن در آن كامالً مشهود است تا جایی كه 

شاعر، تمامی سرزمین ایران، آسمان، حیوان، نبات و همه ذرات خاكش را مقدس میشمارد. مضامین حماسی در 

آهنگین دشته و از الفاظی كه دارای جزالت و فخامت است بهره درفته شده « متقارب»در بحر اشعار این شاعر، 

 است. بعنوان مثال:

 (394/ 74/ ب 1سواری پدید آمد از تخم سام /  كه دستانش رستم نهادست نام )ج 

 (345/ 73/ ب 1همی تاخت اندر فراز و نشیب / همی زد به درز و به تیغ و ركیب )ج 

 (345/ 71/ ب 1چاک /  نیرزد جانم به یک مشت خاک )ج ا شد پر از چاکز درزش هو

 در سودنامج سهراب نیز:

 (546/ 946/ ب 7بدو دفت كین بر من از من رسید /   زمانه به دست تو دادم كلید )ج 

 «.من»و تکرار كلمج « ن»آرایی صامت واج

 (517/ 477/ ب 7بمالید سهراب كف را به كف /  به آوردده رفت از پیش صف )ج 
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 «.ف»آرایی صامت واج«. كف»تکرار كلمج 
 

 گیرینتیجه
ه، افزایی، هنجارشکنی در قافیزدایی یکی از ویژدیهای برجستج شعر فردوسی است كه آن را در قالب قاعدهآشنایی

است كه در توجه به انسجام و هماهنگی در شعر و نیز اهتمام به وحدت موضوع داستانها میتوان دید و در پی آن 

خواننده و شنونده تأثیر بگذارد و او را به اوج التذاذ برساند. برای این منظور، دنیای آشنا و معمولی زبان را در هم 

میریزد و به برداشت تازه و جدیدی از ادبیات رهنمون میشود. یکی از عواملی كه سبب افزایش موسیقی شعری 

ی چون های مختلفافزایی میباشد و تکرار به شیوهترین ویژدیهای قاعدهشده، توازن آوایی و واهدانی است كه از مهم

وزن و »بر توجه به هماهنگی میان تکرار واج و واهه در شعر این شاعر پارسیگو مشاهده میگردد. فردوسی عالوه

 ، به نودرایی در وزن و قالب شعری مشتاق است.«وزن و لفظ»و « محتوا

بخشی در آفرینشهای هنری است و استفاده از این شگرد هنری، اشعار شخصزدایی یکی از روشهای تآشنایی

حو زدایی از نفردوسی را متمایز نموده است. با توجه به غرابت زبان شعر و شیوۀ بیان متفاوت فردوسی، آشنایی

 وی به وجودساختار جمله و معنای جمله را كه با كمک صور خیال، بویژه پارادوكس، تشبیه، و استعاره در اشعار 

 آید، میتوان بررسی كرد.می

ها در جایگاههایی بهره میجوید كه بتواند فضاهای نمایشی برای حماسج خود ی چه جنگنامه و چه فردوسی از واهه

سودنامه ی ترسیم كند. آنچه جالب است، توجه به این نکته است كه جنگنامج وی در این زمینه چندان با سودنامه 

رنددان مقالج حاضر بر این فرضیه بودند كه شاید تراهدی و غمنامج سهراب با جنگنامج كیکاووس تفاوتی ندارد. نگا

متفاوت باشد، اما براساس نتایج پژوهش، سودنامج سهراب با جنگنامج كیکاووس در این زمینه تفاوتی ندارد و در 

ها، توازنهای آوایی، آراییها، واههجهر دو حالت با فضاسازی نمایشی به یک میزان مواجهیم. در غمنامج سهراب، وا

زدایی و هنجارشکنیها همه و همه در كنار هم قرار میگیرند تا تمامی حاالت درونی شخصیتها یا وضعیت آشنایی

های موردنظر شاعر را دربرابر مکانها را نمایش دهند و فضایی نمایشی به وجود آورند كه خواننده تمامی صحنه

 دیددان خود ترسیم كند.

 عناییم بار انتقال و عاطفه ایجاد برای زداییها و غیرهها، آشناییافزاییها، تشبیهقاعده از بسیار مواردی فردوسی در

 اننش به دنبال هستند كه هاییدسته نخست این موارد در دو راستا قرار دارند:  .استفاده كرده است خود مدنظر

 و انتقال عاطفه چون دیگری جانبی اهداف امکان دارد هدف، این كنار در و بوده بهتر هرچه توصیف و دادن

 همین هب و هستند خود پنهان هایالیه در ضمنی معنایی القای به دنبال دوم دستج اما باشند؛ داشته نیز فضاسازی

 در .عواطف وجود دارد این حول كه است اتمسفری و فضا ریزیپی و عاطفه انتقال آنها كاركرد ارزشمندترین سبب

. شوندمی ناپذیرتفکیک هم از واهدان آمیخته میکند كه تصاویر با چنان را خود احساسات و عواطف شاعر نوع، این

 نها،آ همج اشتراک نقطج اما متفاوتند؛ یکدیگر با دارند مدنظر كه اهدافی بندیاولویت در فرمالیستی هایدزاره

 است.  عواطف نمایشی موردنظر فردوسی انتقال

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکده علوم انسانی در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این
 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر مریم جعفری  است.شده استخراج سیرجان

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان بیغمیسركار خانم میترا اند. بوده مطالعه این
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ها و راهنماییهای تخصصی به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده عباس ذاكریاند. آقای دكتر نقش داشته
  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه  دانشکده علوم انسانی پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان
 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهسیرجان آزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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