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چکیده
فردوسي رهبر بزرگان سخن وري و پیشاهنگ شاعران بر جسته، در داستان سرایي مهارتي 
استادانه دارد. هر یک از داستان هاي شاهنامه در حد خود بکمال تمامي و زیبایي است و چون 
تأملي دقیق شود به آساني نمي توان یکي را از دیگري برتر دانست. در داستان خسرو و  شیرین 
چندان لطف و زیبایي، ظرافت و شکوه، شجاعت و عفت و رزم و بزم نهفته است که خواننده ی 
دقیق در هر تکراري لّذتي دیگر مي برد. اگر چه اصول و روش هایي که امروزه در داستان پردازي به 
آن ها پرداخته مي شود، در گذشته مطرح نبود، اّما مي توان داستان هاي ماندگار گذشته را بر اساس 
ضوابط امروزي سنجید و به نقد و بررسي آن ها پرداخت. این مقاله مي کوشد تا داستان خسرو و 
شیرین فردوسي را با موازین داستان نویسي جدید تطبیق دهد. از این رو پس از مقدمه اي کوتاه، 

نخست خالصه اي از داستان ارائه مي گردد؛ آن گاه به بحث تطبیق پرداخته مي شود. 
واژگان کلیدی: فردوسي، خسرو و شیرین، عناصر داستان، شاهنامه
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1 - مقدمه
همیشه  می دهد.  تشکیل  را  دنیا  ممالک  اغلب  ادبیات  رکین  رکن  امروزه  داستان 
الحقیقه«  قنطره  »المجاز  که  گفت  در حقش  می توان  و  است  بوده  انسانی  طبع  مطبوع 
و به راستی چه بسا داستان و افسانه و مثل به صورت پلی در می آید و ما را به حقیقت 
مي رساند. بی جهت نیست که امروزه در صحنه ی گیتی داستان و داستان سرایی اهمّیت 
و  فکری  و  معنوی  و  اخالقی  اصالحات  و  سیاست  زمینه ی  در  و  نموده  حاصل  بسیار 
 )33  :1378 زاده،  جمال  )محمدعلی  است.  گردیده  مهمی  بسیار  نقش  دارای  اجتماعی 
به  خواه  است  الفاظ  قالب  در  آدمیان،  اجتماعی  و  فردی  زندگی  از  نظیره ای  داستان، 
بنیاد  بر  را  کردارهایی  معین  محیطی  در  قهرمانان،  آن  طی  در  که  نثر  به  خواه  و  نظم 
مبّین  فرجام  در  کردارها  این  روند  که  می رسانند  پایان  به  کرده،  آغاز  مشخص  منطقی 
صورت  گونه ای  به  کردارها  روند  کیفی  تحول  این  و  است  خویش  کیفیت  در  دگرگونی 
یا نگرنده را منقلب می گرداند. )قدمعلی سّرامی، 1383: 51( می گیرد که حال خواننده 
درباره ی واالیی مقام شاعری و هنر سخن وری استاد بزرگ مقدار و حماسه سرای نامی 
باریک اندیشان موی شکاف سخن بسیار گفته اند و  فردوسی توسی سخن شناسان ادیب و 
دفترها پرداخته اند. و اّما وصف سخن و سخن دانی او را از دهان هر که می شنویم نامکرر است 
و بیان ارج مندی کتاب وی، آن سند لیاقت زبان فارسی نیز در هر دفتر نامکرر افتاده است. 
) سید محمد دبیرسیاقی، 1378: 7( عاشقانه های شاهنامه حال و هوایی خاص دارد. غیر از 
داستان های عاشقانه ای مستقل چون زال و رودابه، اسکندر و قیدافه، گلنار و اردشیر، بهرام و 
سپینود و شیرین و شیرویه، ماجراهای عاشقانه ای دیگر نیز به صورت غیرمستقل در برخی 
از داستان های شاهنامه به چشم می خورد و همه ی این ها در کنار بعضی از توصیف های بزمی 
مستقل سبب شده است تا بعد غنایی شاهنامه هم در کنار ابعاد متعدد دیگر آن قّوت گیرد. 
)نصرا... امامی، 1374: 160( یکی از ویژگی های مهم داستان های عشقی شاهنامه حالت 
مینیاتوری شخصّیت بیرونی و درونی قهرمانان زن آن هاست. ظاهر همه زیباست و اوصاف 
زیبایی هایشان در محتوا یکسان است. شخصّیت درونی آن ها نیز درست موافق تصورات 
مردان باستان از زن است. کم و بیش هم در جستجوی کام از نام می گذرند، همه حیله گر 
و عیارند و کارهایشان با خردمندی مردانه سازگار نیست. )قدمعلی سّرامی، 1383: 82(

2 - بحث و بررسی
2 - 1 - خالصه ی روایت فردوسي:

خسرو پرویز که در روزگار جواني جز شیرین را نمي پسندید، پس از رسیدن به پادشاهي 
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مّدت زماني به سبب جنگ با بهرام چوبین از او غافل مي شود؛ تا این که روزي به شکار مي رود، 
شیرین با آرایشي تمام خود را در معرض دید او قرار مي دهد. خسرو به یاد روزگاران گذشته 
اشک به دیدگان مي آورد و دستور مي دهد تا او را به شبستان زّرینش بفرستند. به محض 
بازگشت از شکارگاه شیرین را به آیین رسمي به عقد خود در مي آورد. بزرگان دربار بشّدت 
متأثر مي گردند، به نشانه ی اعتراض سه روز نزد خسرو نمي روند. روز چهارم خسرو آن ها را 
فرا مي خواند. علّت عدم حضور آن ها را مي پرسد. همه به موبد چشم مي دوزند. موبد سبب 
ناراحتي را اعتراض به ازدواج با شیرین بیان مي کند. خسرو پاسخي نمي دهد. فرداي آن روز 
دوباره نزد خسرو مي آیند. مردي با تشت پر از خون پلید، از مقابل آن ها مي گذرد به گونه اي 
که روي خود را از آن مي پیچند. سپس به دستور خسرو همان تشت را مي شویند و از شراب، 
مشک و گالب پر مي کنند. آن گاه خسرو به موبد مي گوید: آیا این همان تشت است یا دیگر 
گونه شد؟ موبد مي گوید: تو از دوزخ بهشتي ساختي. پس خسرو مي گوید: شیرین مانند آن 
تشت خون بود ولي چون به شبستان ما آمد، مانند تشت مي، بویا گشت. چون خسرو پیوسته 
روزگار خود را با مریم دختر قیصر مي ذرانید شیرین بشّدت رنج مي برد. بنابراین بدون آن که 
کسي متوجه شود به مریم زهر مي دهد، او را مي کشد و خود مهتر شبستان خسرو مي شود.

مریم از خسرو پسري به نام شیرویه )قباد( داشت. خسرو او را به موبد سپرده و فرزانگاني 
را فراخوانده بود تا به او هنر آموزند. موبد که شور بختي و نحوست را در طالع شیرویه 
دید، خسرو را از آن آگاه ساخت. خسرو ضمن پنهان داشتن این راز؛ شیرویه را به همراه 
همشیره و نزدیکانش، در ایوان شاهي زنداني کرد و چهل مرد را به مراقبت از آن ها گماشت.
آوازه ی شکوه و عظمت خسرو به گوش نوازنداي ماهر به نام باربد مي رسد. امیدوار از جهرم به 
تیسفون مي آید. اّما سرکش که از نوازندگان بزرگ دربار است از ترس به خطر افتادن موقعیتش 
راه ورود به بارگاه را بر او مي بندد. باربد با همکاري مردوي باغبان خسرو، به دربار راه مي یابد.

خسرو تخت طاقدیس را مي سازد و ایوان مداین را بنا مي کند. روز به روز بر شکوه و 
عظمت سلطنت او افزوده مي شود. سرانجام این شاه دادگر، بیدادگري مي آغازد. زیردستان 
او دسیسه مي چینند و فرزند شومش شیرویه را به  به ستوه مي آیند. بزرگان سپاه علیه 
جاي او بر تخت مي نشانند. شیرویه خسرو را زنداني مي کند. باربد که از این ماجرا خبر 
مي یابد نزد شاه مي آید. مّدتي نزد او مي ماند. آن گاه به بارگاه مي رود و پس از شیون بسیار، 
ابزار نوازندگي خود را مي سوزاند و انگشتانش را مي بُرد تا دیگر ننوازد. بزرگان از ترس آن 
که مبادا دوباره خسرو پادشاهي را پس بگیرد، شیرویه را به کشتن او تحریض مي کنند. 
شیرویه نیز از ترس بزرگان نقشه ی قتل پدر را طراحي و مهر هرمزد را مأمور اجراي آن 
مي کند. پنجاه و سه روز پس از مرگ خسرو، شیرویه به شیرین پیشنهاد ازدواج مي دهد. 

تطبیق داستان خسرو و شیرین فردوسي با موازین داستان نویسي جدید



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی74 /

شیرین سخت از این پیشنهاد برآشفته مي شود، ولي بنابر مصلحت خویشتن داري مي کند 
و مي گوید اگر شیرویه خواسته هایش را برآورده سازد مي پذیرد. در جمع بزرگان حاضر 
مي شود. به ذکر خوبي ها و وفاداري هایش به کشور و پادشاه مي پردازد. بزرگان نیز در حضور 
شیرویه تأیید مي کنند. از شیرویه مي خواهد که اموالش را به نام او کند و اجازه دهد تنها به 
دخمه ی خسرو رود و با او وداع کند.شیرویه مي پذیرد. شیرین نیز اموالش را بذل و بخشش 
مي کند. به دخمه ی خسرو مي رود. مقداري زهر هالهل مي خورد و براي همیشه در کنار 
خسرو مي آرامد. شیرویه نیز تنها هفت ماه پادشاهي مي کند. زیرا به او نیز زهر مي دهند 
و فرزندش اردشیر را بر تخت سلطنت مي نشانند. )شاهنامه، 1386: بیت هاي 601 -14(

2 - 2 - مقدمه ی داستان: 
بیش تر داستان هاي کوتاه از سه جزء تشکیل مي شوند: مقدمه، تنه داستان که حاوي 
آکسیون)رشته وقایع( داستان است و آن را به سوي اوج هدایت مي کند  و پایان داستان، که گره 
گشایي یا »نومان« و نتیجه گیري داستان را شامل مي شود. )هنرداستان نویسي، 1388 :113(
آغاز  را  داستان  آکسیون  انگیزد،  بر  را  رغبت خواننده  که:  است  این  مقدمه  وظیفه ی 
وارد  را  اصلي  هاي  یا شخصّیت  کند، شخصّیت  القا  را  داستان  کلي  آهنگ  و  لحن  کند، 
داستان سازد و آن ها را معرفي نماید، محیط داستان را منتقل کند. )همان منبع: 115(

با  اینکه  فردوسي در مقدمه به شادي ها و غم هاي عشق و سلطنت اشاره مي کند و 
القا مي کند. را  یافت و بدین سان آهنگ کلي داستان  به گنج دست  تحمل رنج مي توان 

ز هر شور و تلخي بباید چشید غم و شادماني بباید کشید
هنــر آزمایـش  بـي  نگیـرند  گهر با  و  داننده  جوانان 
آیدي کلید  را  کار ها  همه  هنر ز آزمایش پدید آیدي

                       )شاهنامه: 1591(
شخصّیت هاي اصـلي را وارد داستـان مـي کند، بـه عـشقي بـودن آن اشـاره مـي کند، 

آکسیون داستان را آغاز و رغبت خواننده را بر مي انگیزد.

پهلوان چون  پور  و  زنده  پدر  جوان و  بود  ناباک  پرویز  چو 
برو بر چو روشن جهان بین بدي ورا بر زمین دوست شیرین بدي
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مهان دختــران  از  و  خــوبان  ز  جهان در  جزو  نبودي  پسندش 
روزگار یک  بود  جدا  شیرین  ز  بر جهان شهریار که شد  بدانگه 
بود بهرام  رزم  همه  کارش  که  بود آرام  بي  بر  جهان  گرد  به 
خوبچهر بودي  گریان  روز  و  شب  چو خسرو بپرداخت چندي به مهر

      )شاهنامه فردوسي: 1591(
2 - 3 - پیرنگ:

پیچیده،  چه  باشد،  ساده  وقایع  این  چه  است.  وقایع  استخوان بندي  و  کالبد  پیرنگ 
بیرون مي آورد  از آشفتگي  را  پیرنگ سلسله حوادث  واقع  بنا مي شود. در  آن  بر  داستان 
و داستان وحدت هنري مي یابد. »داستان به عنوان نقل رشته اي از حوادث که برحسب 
طرح   )36  :1352 فورستر،  ام.  )اي.  است.  شده  تعریف  باشند،  یافته  ترتیب  زمان  توالي 
)پیرنگ( نیز نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علّت و معلول: »سلطان مرد 
فرط  از  ملکه  از چندي  و پس  مرد  اّما »سلطان  است.  داستان  این  مرد«  ملکه  و سپس 
اندوه در گذشت« طرح )پیرنگ( است. همین مرگ ملکه را در نظر بگیرید. اگر داستان 
باشد مي گوییم: »خوب بعد؟« و اگر طرح )پیرنگ( باشد مي پرسیم: »چرا« و این تفاوت 
پرسش  پیرنگ   )112 منبع:  )همان  است.«  رمان  از  وجه  دو  آن  بین  اصلي  و  اساسي 
پیش  را  تازه اي  یعني عنصر  برمي انگیزد: »چرا چنین شد؟«  را در ذهن خواننده  تازه اي 
مي کشد که انگیزه و علّت نامیده مي شود. این انگیزه، اساس کار داستان نویس است، زیرا 
)67 صادقي، 1376:  میر  )جمال  نمي افتد.  اتّفاق  بي دلیل  و  خود  خودي  به  عملي  هیچ 
شیرین،  با  ازدواجش  سبب  به  به خسرو  بزرگان  اعتراض  از  پس  فردوسي  روایت  در 
تشت  آن  سپس  مي شود.  گذاشته  آن ها  مقابل  در  خون  از  پر  تشتي  خسرو  دستور  به 
مي ریزند.  گالب  و  مشک  آن  بر  و  مي کنند  نبیذ  پراز  و  مي شویند  آب  و  خاک  با  را 
بود،  پست  زهر  تشت  آن  هم چون  شیرین  بدانند  که  بود،  آن  کار  این  انگیزۀ  و  دلیل 
شد. بویا  خسرو  بوي  از  و  مي گشت  تشت  همانند  خسرو  شبستان  به  آمدن  با  لیکن 

ماجراي  در  است.  شیرین  نبودن  نژاده  همانا  که  دارد  سببي  و  انگیزه  اعتراض،  خود 
کشته شدن مریم به دست شیرین نیز علّت و انگیزه اي قابل قبول مطرح شده است. خسرو 
او  شیرین  زنانه ی  اوست. حسادت  مهتر شبستانش  و  مي گذراند  روزگار  مریم  با  پیوسته 
را بر آن مي دارد که دست به خون مریم بیاالید. بند کردن شیروي نیز عالوه بر این که 
از زبان پیش گویان شنیده، سترگي کردن و گردن  فرازي اوست؛ که  او را  خسرو شومي 
با توجه به دامنۀ داستان دلیلي قانع کننده است. برگشتن سپاهیان از خسرو نیز معلول 

تطبیق داستان خسرو و شیرین فردوسي با موازین داستان نویسي جدید
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بیدادگري هاي اوست که کم کم به بند کردن و سرانجام کشته شدن خسرو مي انجامد. 
پادشاهي هفت ماهه ی شیروي و عشق بي سرانجام نامیمون او به شیرین که جز حسرت براي 
او دست آوردي ندارد، مي تواند معلول شومي او باشد که اخترشناسان بدان اشاره کرده بودند.

2 - 4 - شخصّیت: 
بازیگر داستان را شخصّیت مي گویند. شخصي را که در محور داستان کوتاه یا رمان 
 )Protagonist( مرکزي«  »شخصّیت  مي کند  جلب  خود  به  را  ما  نظر  و  مي گیرد  قرار 
داستان مي نامند. و اگر او در مبارزه با شخص دیگر داستان باشد، آن شخص را »شخصّیت 
مخالف« )Antagonist( مي گویند. اشخاص دیگري که در برابر »شخصّیت اصلي« قرار 
به »شخصّیت  برجسته تر نشان مي دهند  یا  بهتر  را  یا »شخصّیت هاي مخالف«  مي گیرند 
در  فرعي  شخصّیت   ،))Confident )e( هم راز  شخصّیت  معروفند.   )Foil( مقابل« 
او اسرار مگو را  با  او اعتماد مي کند و  داستان و نمایش نامه است که شخصّیت اصلي به 
در میان مي گذارد. بهتر است از شخصّیت مرکزي به عنوان »شخصّیت اصلي« یاد شود نه 
قهرمان) Hero(، زیرا این شخصّیت محوري یا مرکزي در همه حال شخصّیتي نیست که 
خصوصیات قهرماني داشته باشد و ممکن است شخصّیت شریري باشد.)Villain(. قهرمان 
قهرماني  قراردادي  خصوصیات  فاقد  و  معمولي  آدم  مي تواند  داستان  اصلي  شخصّیت  یا 
)مثل اصیل زادگي، سلحشوري، آرمان گرایي و بي نیازي از مال و منال( باشد، شخصّیت هایي 
شخصّیت هاي  نوع  این  زمانه؛  مرسوم  عادت  و  عرف  خالف  خلقیاتي  و  خصوصیات  با 
داستاني را »ضدقهرمان« )Anti  hero( مي خوانند. غالباً این شخصّیت ها خنده آور، دست 
منبع: 70( )همان  غیرعادي هستند.  و  مطرود  و  منزوي  ناامید،  رّقت انگیز،  پا چلفتي،  و 
را  خواننده  نظر  و  مي گیرد  قرار  داستان  محور  در  که  فردوسي، شخصّیتي  روایت  در 
به خود جلب مي کند، خسرو پرویز است. پادشاهي که عظمت، ثروت و قدرتي بي مانند 
رامش گراني  هستند.  او  فرمان  به  گوش  ایران  بزرگان  مي سازد.  را  طاقدیس  تخت  دارد. 
چون سرکش و باربد دارد. ایوان مداین را با آن شکوه و جالل بنا مي کند. زماني که در 
اوج قدرت است، هیچ کس توان مخالفت با او را ندارد. یعني شخصّیت مقابل یا مخالفي 
و شیرین  فّرخ  زاد  به  او مي توان  از شخصّیت هاي هم راز  نمي خورد.  به چشم  داستان  در 
بوده و پس  او  پرویز هم راز  زمان قدرت خسرو  فّرخ در  زاد  تفاوت که  این  با  اشاره کرد. 
ولي  مي شود.  تبدیل  مقابل  به شخصّیت  او،  از  سپاهیان  برگشتن  و  بیدادگري خسرو  از 
دوراني  در  و چه  دادگري  و  قدرت  دوران  در  اوست چه  شیرین همواره شخصّیت هم راز 
که بیدادگري مي آغازد و سپاهیان ایران از او برمي گردند و شیرویه را به جاي او برتخت 
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پرویز  خسرو  فرزند  شیرویه  مقابل  شخصّیت هاي  از  دیگر  یکي  مي نشانند.  پادشاهي 
است. که به تحریک زاد فّرخ و از ترس دیگر بزرگان ایران، دست به خون پدر مي آالید.
مهرهرمزد قاتل خسرو پرویز نیز یکي از شخصّیت هاي مقابل است. زیرا زماني که بدخواهان 
در جست وجوي کشنده اي بودند که به زندگي خسرو پرویز پایان دهند. هیچ کس را نمي یافتند 
که زهره داشته باشد خون چنین شاهي را بریزد و کوه گناهان را به گردن بیاویزد. تا مهرهرمزد 
را یافتند. با چشماني کبود، رخساري زرد، تني خشک و پرموي، لباسي الژوردین، پایي پر از 
خاک، شکمي گرسنه و سري برهنه، که هیچ کس از کهتران و مهتران نام او را نمي دانست.

او  پیش گویان  کودکي  در  دانست.  قهرمان«  »ضد  شخصّیتي  مي توان  نیز  را  شیرویه 
او  است،  زمین  ایران  قدرت مند  پادشاه  که  خسرو  پدرش  مي دانند.  نحس  و  شوم  را 
در  تردید  بدون  که  مي شود.  "شیرین"  خود  ناّمادري  عاشق  مي کند.  زنداني  خانه  در  را 
پدر  خون  به  دست  تأسف انگیز  و  نازیبا  عشق  این  سبب  به  است.  بوده  مسن  دوران  آن 
مي آالید. در دوران بسیار کوتاه پادشاهیش، بدگمانان کشورش پانزده خواهر و برادر او را 
مي کشند. مّدتي پس از مرگ شیرین که به نظر مي رسد پیشنهاد ازدواج شیرویه نیز در 
خودکشي او بي تأثیر نبوده، به او زهر مي دهند و او را مي کشند. بدین سان با شومي زاده 
پادشاهي  زمان  در  را  پادشاهي خسرو  عظمت  و  شکوه  نه  مي میرد.  شومي  با  و  مي شود 
دارد و نه عشق او به شیرین، با عشق جان سوز، زیبا و دل پذیر خسرو قابل مقایسه است.
و   )static character( ایستا  گروه  دو  به  را  ها  شخصّیت  مي توان  دیگر  نگاهي  از 
پویا )dynamic character( تقسیم کرد: شخصّیت ایستا، شخصّیتي در داستان است 
که تغییر نکند یا اندک تغییري را بپذیرید. به عبارت دیگر، در پایان داستان همان باشد 
تأثیر کمي  بکند،  تأثیر  اگر  یا  نکند  تأثیر  او  بر  داستان  و حوادث  است  بوده  آغاز  در  که 
تغییر و  پویا، شخصّیتي است که یکریز و مداوم در داستان، دستخوش  باشد. شخصّیت 
و خصوصّیت  خصلت  یا  او  بیني  جهان  و  عقاید  او،  از شخصّیت  جنبه اي  و  باشد  تحول 
شخصّیتي او دگرگون شود. این دگرگوني ممکن است عمیق باشد یا سطحي، پر دامنه 
باشد یا محدود. ممکن است در جهت سازندگي شخصّیت ها عمل کند یا ویران گري آن ها. 
یعني در جهت متعالي کردن او پیش برود یا در زمینه ی تباهي او. )همان منبع، ص93(
باربد شخصّیتي ایستا، خسرو پرویز و زاد فرخ  در روایت فردوسي شیرین، شیرویه و 
شخصّیتي پویا دارند. شیرین در آغاز داستان دل به عشق خسرو مي سپارد. پس از ازدواج 
با او و در روزگار بزرگي و شکوه خسرو با او زندگي شیریني را سپري مي کند. همواره به او 
عشق مي ورزد به گونه اي که پس از مرگ خسرو، چون شیرویه از او خواستگاري مي کند، 
به دخمه خسرو مي رود، زهر هالهل مي خورد و براي همیشه در کنار خسرو مي آرامد.

تطبیق داستان خسرو و شیرین فردوسي با موازین داستان نویسي جدید
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نحوست  و  بختي  شور  از  موبد  کودکي  زمان  در  دارد.  ایستا  شخصّیتي  نیز  شیرویه 
به  سپاه  بزرگان  مي کند.  زنداني  شاه  ایوان  در  را  او  خسرو  سبب  بدین  مي دهد.  خبر  او 
پادشاهي  اّما  مي نشانند.  شاهي  تخت  به  و  مي کنند  آزاد  زندان  را  او  فرخ  زاد  رهبري 
مي آالید.  پدر  خون  به  دست  نمي زداید.  او  چهره  از  را  بختي  شور  و  نحوست  نیز 
پادشاهي  دلهره  و  تشویش  با  ماه  هفت  تنها  و  مي کشند  را  او  خواهران  و  برادران 
مي نشانند. سلطنت  تخت  بر  را  اردشیر  فرزندش  و  مي دهند  زهر  او  به  زیرا  مي کند؛ 
رغم  علي  آید،  مي  تیسفون  به  جهرم  از  خسرو  شکوه  و  آوازه  شنیدن  با  که  باربد 
خسرو  دیدار  نخستین  همان  از  یابد.  مي  راه  خسرو  دربار  به  فراوان  هاي  دسیسه 
مي ماند  خسرو  کنار  در  همواره  مي شود.  او  نزدیکان  از  و  مي پسندد  را  او  نوازندگي  هنر 
تخت  از  خسرو  کناري  بر  از  پس  که  گونه اي  به  مي گردد.  او  وفادار  ندیمان  از  یکي  و 
نوازندگي  ابزار  همه ی  مي کند،  مویه  شاه  بر  درد  پر  دلي  و  زرد  رخساري  با  شاهي، 
ننوازد. وقت  هیچ  دیگر  تا  بُرد  مي  نیز  را  خود  انگشت  چهار  مي سوزاند،  را  خود 

بریده همي داشت در مشت خویش ببّرید هر چــار انگشـت خویش
بسوخت یکسر  آلت خویش  همه  چو در خانه شد آتشي برفروخت

             )شاهنامه، 1386 :1627(
پیش  او  تباهي  جهت  در  پویایي  این  اّما  دارد،  پویا  شخصّیتي  پرویز  خسرو 
و  عظمت  به  روز  به  روز  و  مي سازد  پیشه  را  دادگري  پادشاهي،  آغاز  در  که  او  مي رود. 
ستوه  به  دستان  زیر  رو  این  از  مي آغازد،  بیدادگري  ناگهان  مي شود،  افزوده  او  شکوه 
مي فرستند. مرگ  کام  به  و  مي کنند  خلع  پادشاهي  از  را  او  دسیسه  با  و  مي آیند 
زادفرخ نیز که از ندیمان و شخصّیت هاي هم راز و مورد اعتماد خسرو بود، پس از 
بیدادگري شاه، سپاهیان را علیه او بر مي انگیزد و مقدمات بر کناري او را فراهم مي سازد. 

2 - 5 - درون مایه:
اثر  در خالل  که  رشته اي  یا  است، خط  اثري  هر  در  مسلط  و  اصلي  فکر  مایه  درون 
بیاني  به  مي دهد.  پیوند  هم  به  را  داستان  هاي  موقعیت  و  وضعیت  و  مي شود  کشیده 
در  نویسنده  که  کرده اند  تعریف  حاکمي  اندیشه  و  فکر  عنوان  به  را  مایه  درون  دیگر، 
اثري، جهت  هر  مایه  درون  مي گویند  که  است  همین جهت  به  مي  کند،  اعمال  داستان 
 )174  :1376 صادقي،  میر  )جمال  مي دهد.  نشان  را  نویسنده اش  ادراکي  و  فکري 
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است.  ایران  گذشته ی  شاهان  تاریخ  بازنویسي  دارد  اهمیت  فردوسي  براي  آن چه 
با شیرین  ازدواج خسرو  به جنگ و گریز هاي خسرو مي پردازد و حتي  تر  بنابراین بیش 
بیان مي شود  بسیار گذرا  و  است  پادشاه  این  زندگي  اتفاقات ساده  از  یکي  او  نظر  از  نیز 
شاهنامه  در   .)129  :1383 نظامي،  با  فردوسي  شیرین  و  خسرو  مقایسه ی  )مقاله ی 
باقي  ربایي شیرین  زیبایي و دل  براي  او جایي  فر و جالل خسرو و عظمت شاهنشاهي 
نمي گذارد یا به تعبیري در شاهنامه قهرمان اصلي و محوري داستان خسرو پرویز است 
و از شیرین سایه ایي کم رنگ نمایانده شده است. شاید بدان سبب که فردوسي شاعري 
حماسه ساز است و میدان دار پهنه رزم، و در اندیشه بیان عظمت و شکوه ایران زمین.

2 - 6 - زاویه ی دید:
داستان  روایت  براي  شیوه  چند  از  گاه  و  مي گردد  مطرح  شیوه اي  به  داستان  هر 
استفاده مي شود. معمول ترین شیوه ی روایت داستان، استفاده از اّول شخص)من( و سوم 
از شخصّیت هاي داستان و گاهي  نویسنده یکي  اّول شخص،  شخص)او( است. در روایت 
خود قهرمان اصلي است اّما در روایت سوم شخص، نویسنده بیرون از داستان قرار دارد. 
او همانند گوینده اي رفتار و اعمال شخصّیت هاي داستان را به خواننده گزارش مي دهد 
در  داستان  نویسنده ی  مي کند.  تصویر  را  مکان  و  زمان  چگونگي  و  موقعیت  وضعّیت  و 
نسبت  آن ها  ذهنیت  با  و  مي رود  داستان  شخصّیت هاي  قالب  به  یشاء«  ما  »فّعال  حکم 
بر داستان داوري مي کند و موقعیت هاي  اوضاع و احوال حاکم  به شخصّیت هاي دیگر و 
زماني و مکاني داستان را شرح مي دهد؛ به عبارت دیگر، زاویه ی دید را از یک شخصّیت 
همه  نسبي  آگاهي  از  که  مي دهد  امکان  ما  به  و  مي دهد  تغییر  دیگر  شخصّیت  به 
را بخوانیم.  افکار شخصّیت هاي دیگر داستان  بهره مند شویم، زیرا که مي توانیم  جانبه اي 
)395  :1376 صادقي،  میر  مي گویند.)جمال  هم  کل«  »داناي  روایت،  شیوه ی  این  به 
زاویه ی دیـد در منظـومه ی مورد بحث سوم شـخص »داناي کل« اسـت. فردوسي، به 
گزارش داستان مي پردازد و بسان کارگـرداني ماهر هر آن چه در ضـمیر دارد هنرمندانه از 
زبان شخـصّیت ها بیان مـي کند. گاه نیز اعـمال و رفـتار شخصّیت ها خواننده را از اوضاع و 

احوال حاکم بر داستان آگاه مي سازد. 

2 - 7 - صحنه و صحنه پردازي:
زمان و مکاني را که در آن عمل داستاني صورت مي گیرد، »صحنه« مي گویند. داستان 
از این نظر کاربرد درست  اتفاق بیفتد و در زماني به وقوع بپیوندد،  باید در جایي  حتماً 

تطبیق داستان خسرو و شیرین فردوسي با موازین داستان نویسي جدید
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به خوبي مي داند که  نویسنده  بودن داستان مي افزاید. هر  قبول  قابل  و  اعتبار  بر  صحنه 
کند  تصویر  واقعي  و  طبیعي  باید  را  آن  وقوع  زمان  و  مکان  داستانش،  داشت  باور  براي 
در  مي تواند  را  اساسي  وظیفه  سه  صحنه،  پذیرد.  تحقق  داستانش  مانندي  حقیقت  تا 
وقایع داستان،  و  زندگي شخصّیت ها  براي  آوردن محلي  فراهم  بگیرد:  به عهده  داستان 
انگیزي، شومي،  غم  یا  شادماني  مانند حالت  داستان  هواي  و  یا حال  رنگ  و  فضا  ایجاد 
به  به دنیاي داستان حس مي کند و  ترسناکي، و شاعرانه اي که خواننده به محض ورود 
وجود آوردن محیطي که اگر بر رفتار شخصّیت ها و وقوع حوادث تأثیر عمیق و تعیین 
کننده به جا نگذارد، دست کم بر نتیجه ی آن ها موثر واقع مي شود )همان منبع: 449(
فردوسـي در ماجراي شیـون کردن باربد بر خسرو پرویز بوضـوح مکان زندگي خـسرو 
پرویز و وقـوع داسـتان را بیان مـي کند. توصـیفي که استاد توس از این مـکان ها به دست 

مي دهد کاماًل با حقایق تاریخي مطابقت دارد.
بپرداخت ناکام و بي راي گاه چو آگاه شد باربد زان که شاه
پر از آب مژگان و دل پر زخون ز جهرم بیامد سوي تیسفون

                      )شاهنامه: 1626(

سخناني که باربد مـویه کـنان بر زبان  مـي راند عـالوه بر آن که حـس غـم انـگیزي 
و تأسـف را به خـواننده الـقا مي کند از وفاداري خـود، عظـمت و شکوه پادشاه و شومي و 
ناپسندي شیرویه حکایت دارد و به پیش برد اهداف سراینده ی داستان که همانا بازنویسي 

تاریخ شاهان گذشته ی ایران و بیان فّر و جالل آن هاست، کمک مي کند.
گوا دالور،  سترگا،  بزرگا،  خسروا ردا،  اي  اال  گفت  همي 
کجاست آن همه فّر و بخت و کاله کجاست آن بزرگي و آن دستگاه
سران بارگاه  و  دژ  آن  کجاست  کجاست آن شبستان و رامشگران
گره بر  گره  فکنده  گوهر  ز  کجاست آن سر خود و زّرین زره
شوند آهو  بي  زمانه  رنج  ز  شوند نیرو  به  شاهان  فرزند  ز 
چو باالي فرزند او گشت راست بکاست نیرو  و  فّر  را  شهنشاه 
بهار خّرم  به  و  مهر  و  نوروز  به  شهریار اي  تو  نام  و  یزدان  به 
درود بر  من  به  مبادا  بسازد  که گر دست من زین سپس نیز رود

                     )شاهنامه: 1626(
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استاد توس در باب ساختن ایوان مداین، مّدت زمان بر پایي این کاخ با شکوه بي مانند 
را هفت سال، و نوروز را زمان رخت کشیدن شاه بدان جا مي داند.

راي پاک  مردم  پسندیده ی  چو شد هفت سال آمد ایوان به جاي
جایگاه بدان  رفتي  نوروز  به  همي کرد هرکس به ایوان نگاه

                       )شاهنامه: 1602(
2 - 8 - گفت و گو:

گفت و گو عنصر مهمي از داستان کوتاه یا رمان را تشکیل مي دهد، زیرا جزء مهمي از زندگي 
است. کار عمده ی نویسنده، این است که پندار واقعیت را در خواننده ایجاد کند، یعني موجباتي 
فراهم آورد که داستان چنان بنماید که با دوره ی کوتاهي از زندگي مردم واقعي سر و کار دارد، 
و اگر بخواهد این پندار را ایجاد کند و پس از اینکه ایجاد کرد حفظ کند، ناگزیر باید به اشخاص 
داستان خود زندگي بدهد. گفت و گو نیز جزئي از زندگي است.)ابراهیم یونسي، 1388: 347(

فردوسي هر جا سخن از زبان خسرو مي گوید، شاهانه و در مواردي عاشقانه است و 
هر جا از زبان شیرین است در عین حال که تمام نکات معشوقي را به کار مي برد، لطایف 
و شیوه و منش زنان هم یکسره در کار است. همه جا سخن جنگ جویان جنگجویانه و 
شاهان شاهانه و زنان زنانه است. هر شخصّیتي لحني متناسب با شخصّیتش دارد. گفت و 
گوي خسرو با موبد و بزرگان، پس از مخالفت و اعتراض آن ها در باب ازدواج با شیرین و 
ماجراي تشت خون که به دستور خسرو به محضر بزرگان آورده شده، مؤید این مطلب است:
گشت؟ دگرگونه  یا  این  بُد  همانا  به موبد چنین گفت خسرو که تشت
بدي زین  نیکویي  شد  پدیدار  بدي کانوشه  موبد  گفت  همي 
زشت کردار  ز  پیدا  خوب  همان  به فرمان ز دوزخ تو کردي بهشت
چنان بُد که آن بي منش تشت زهر چنین گفت خسرو که شیرین به شهر
من.... بوي  از  شد  بویا  گونه  برین  کنون تشت مي شد به مشکوي من
زمین مبادا  تختت  و  تاج  بي  که  آفرین خواندند  مهتران  همه 
مه آن شد به گیتي که تو مه کني کني به  تو  فزایدکه  زان  بهي 
ایزدي سایه ی  زمین  بر  مگر  که هم شاه و هم موبد و هم ردي

                       )شاهنامه: 1594(

تطبیق داستان خسرو و شیرین فردوسي با موازین داستان نویسي جدید
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پنجاه و سه روز پس از مرگ خسرو، شیرویه از شیرین خواستگاري مي کند. شیرین بشّدت 
بر مي آشوبد. شیرویه را پدرکش و بدکنش مي خواند و مي گوید حتي حاضر نیست او را از 
دور هم ببیند. ولي چون با اصرار و تهدید شیرویه مواجه مي شود و چاره اي جز دیدار او ندارد، 
پیغام مي فرستد در صورتي به دیدارش مي آید که بزرگان و دانایان نیز حاضر باشند. در جمع 
بزرگان شیرین داد سخن مي دهد. گفت و گوي مختصر و رساي شیرین و شیرویه در پایان این 
ماجرا که از دلبستگي عمیق شیرویه به شیرین حکایت دارد، از شاهکار هاي استاد توس است.
پرید بر  تن  ز  نهانش  روان  چو شیروي رخسار شیرین بدید
بسم ایران  ز  یابم  جفت  تو  چو  نبایدکسم تو  جز  گفت  ورا 
نیاز بي  نیم  ایران  شاه  از  که  باز داد  پاسخش  برخ  خو  زن 
شاهنشهي ناد  بما  تو  بر  که  سه حاجت بخواهم چو فرمان دهي
رواست خواهي  چه  هر  آرزو  دگر  بدو گفت شیروي جانم تو راست

                  )شاهنامه: 1631(

:)Complication( :2 - 9 - گره افکني
و  مي شود  ظاهر  ناگهاني  طور  به  اوقات  بعضي  که  است  دشوار  موقعیتي  و  وضعیت 
داستان،  در  مي دهد.  تغییر  دارد،  وجود  که  را  نگرش هایي  و  روش ها  و  راه  برنامه ها، 
است  موقعیت هایي  و  وضعیت  جزییات  و  شخصّیت ها  خصوصیات  شامل  افکني  گره  
دیگر  نیروهاي  برابر  در  را  اصلي  شخصّیت  و  مي کند  دگرگون  را  پیرنگ  اصلي  خط  که 
)72 میرصادقي،1376:  )جمال  مي آورد.  وجود  به  را  کشمکش  عامل  و  مي دهد  قرار 
در روایـت فردوسي حـوادث و اتفاقاتي در سیر داستان به وقوع مي پیـوندد کـه با گره 

افکني در داستان هاي امروزین مطابقت دارد. از آن جمله است:
1 - اعتـراض بـزرگان و سپاهیان از آمدن شیرین به شبستان خسرو. این اعتراض بدان 
سبب است که شیرین را از نژاد بزرگان و شایسـته ی همسري خسرو نمـي دانند و از او به 
دیو سترگ یاد مي کنند. سه روز به دیـدار خسـرو نمي روند، تا این که خسرو کسي را نزد 
آن ها مـي فرستد و دعـوتشان مي کند. آن ها نیز اعتراض شـدید خود را از زبان مـوبد بیان 

مي کنند. البّته خسرو هنرمندانه قانعشان مي سازد و از آن ها دل جویي مي کند. 
2 - برگشتن سپـاهیان از خسـرو به سبب بیـدادگري هایش. که سبـب مـي شود اندک 
اندک به توطـئه و دسیسه چیني بپـردازند و مقـدمات برکنـاري و آن گاه قتل او را فراهم 

سازند. و فرزند او شیرویه را به جاي او به قدرت برسانند. 
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2 - 10 - کشمکش:
مقابلۀ دو نیرو یا دو شخصّیت است که بنیاد حوادث را مي ریزند. غالباً وقتي »شخصّیت 
اصلي« داستان مورد قبول خواننده قرار مي گیرد، خواننده نسبت به او احساس هم دردي 
و هم فکري مي کند و این »شخصّیت اصلي« یا »شخصّیت مرکزي«، با نیروهایي که علیه 
نیروها ممکن  این  نزاع و مجادله مي پردازد.  به  او سر مخالفت دارند،  با  و  برخاسته اند  او 
یا خوي و خصلت خاص  اجتماعي  قراردادهاي  یا  موانع  و  اجسام  یا  اشخاص دیگر  است 
یا  شخصّیت  بنابراین  دارند.  ناسازگاري  سر  او  با  که  باشد  داستان  اصلي  شخصّیت  خود 
یعني  دربیفتند،  دیگر  شخصّیت هاي  یا  شخصّیت  با  است  ممکن  اصلي،  شخصّیت هاي 
با  »کشمکش«  در  است  ممکن  شخصّیت  یا  برخیزد  دیگر  انسان هایي  علیه  انسان 
یعني  باشد.  تقدیر  و  سرنوشت  یا  اجتماعي  قوانین  یا  طبیعي  موانع  یا  خارجي  نیروهاي 
با خودش  انسان علیه محیط و سرنوشت خویش عصیان کند، یا شخصّیت ممکن است 
ترکیبي  مي تواند  یا  کند  طغیان  خودش  علیه  انسان  یعني  باشد،  داشته  کشمکش 
منبع: 72( )همان  بپردازد.  مقابله  به  او  با  و  بایستد  برابر شخصّیت  در  این ها،  از همه ی 
در روایت فردوسي مهم ترین مسأله اي که مقدمه اي براي کشمکش هاي دیگر داستان 
است. کشمکش خسرو پرویز با خود است. خسرو پرویز که دادگري را پیشه ساخته بود، 
اخالقي  را شادمان مي سازد. خصوصیات  او  زیر دستان  به  و ستم  بیدادگر مي شود. ظلم 
او  علیه  دیگر  که شخصّیت هاي  مي شود  سبب  امر  همین  مي شود.  دگرگون  او  دروني  و 
نزاع و مجادله مي پردازند.  به  او  با  پنهاني و سپس آشکارا  به شکل  آغاز  برمي خیزند. در 
به  گراز  و  فّرخ  زاد  مي پردازند.  گنج اندوزي  به  و  مي گیرند  باج  مردم  از  نیز  زیردستان 
دسیسه چیني علیه خسرو مي پردازند. تخوار را با خود هم داستان و شیرویه را از بند رها 
را  پدر  قتل  نقشۀ  آن ها  تحریک  به  و  پادشاهي  دان  از دست  ترس  از  مي سازند. شیرویه 
طراحي مي کند. بدخواهان مهر هرمزد را براي کشتن خسرو معرفي مي کنند. مهر هرمزد 
نیز با راه نمایي و تطمیع زاد فّرخ جگرگاه خسرو را مي درد و به زندگي او پایان مي دهد.

2 - 11 - حالت تعلیق یا هول و وال:
با گسترش پیرنگ کنج کاوي خواننده بیش تر مي شود و شور و اشتیاقش براي دنبال کردن 
ماجراي داستان، زیادتر. شخصّیت اصلي یا یکي از شخصّیت هاي داستان اغلب هم دردي و 
جانب داري او را به خود جلب مي کند و خواننده نسبت به سرنوشت او عالقه مند مي شود. 
همین عالقه مندي نسبت به عاقبت کار آن شخصّیت، او را در حالت انتظار و دل نگراني 
 )Suspense( »نگاه مي دارد و چنین کیفیتي را در اصطالح »حالت تعلیق« یا »هول و وال
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مي گویند. به عبارت دیگر »حالت تعلیق« یا »هول و وال« کیفیتي است که نویسنده براي 
وقایعي که در شرف تکوین است، در داستان خود مي آفریند و خواننده را مشتاق و کنج کاو 
منبع: 75( )همان  بر مي انگیزد.  را  او  التهاب  و  و هیجان  داستان مي کند  دادن  ادامه  به 
در روایت فردوسي در چند مورد حالت تعلیق یا هول و وال به چشم مي خورد که از آن جمله است:

1- ماجراي چگونگي ورود باربد به بارگاه خسرو: بیست و هشت سال از پادشاهي خسرو 
مي گذشت که باربد از درگاه وي آگاه مي شود. همه به او مي گویند: شاه ایران رامش گراني دارد 
که نمي توانند با تو برابري کنند. حرص باربد را بر آن مي دارد که به بارگاه خسرو بیاید. سرکش 
که بزرگ رامش گران دربار خسرو پرویز بود، همین که از آمدن باربد آگاهي مي یابد، نزد ساالر بار 
مي آید و مقداري دینار و درم به او مي دهد و مي گوید: نباید بگذاري که باربد نزد خسرو راه یابد.

2- خسرو باغي داشت که هر نوروز دو هفته در آن جشن گاه مي ساخت. باربد با زیرکي 
با مردوي باغبان طرح دوستي ریخت و از او خواست که هر وقت خسرو به این باغ آمد، 
او را راه دهد تا جشن گاه شاه را ببیند. مردوي مي پذیرد و قبل از ورود شاه باربد را به باغ 
راه مي دهد. باربد همۀ جامه ها، صورت و بربط خود را به رنگ سبز در مي آورد. از درخت 
به  باربد  شاه،  ورود  از  پس  مي سازد.  پنهان  را  خود  و  مي رود  باال  برگي  و  شاخ  پر  سرو 
زیبایي از باالي درخت سرو رود مي نوازد و به پهلوي شاه را درود مي گوید. شاه از شنیدن 
که مي دانست جز  نیز شگفت زده مي گردند. سرکش  دیگران  و  این سرود خیره مي شود 
از دست مي دهد. شاه دستور مي دهد سراسر  بنوازد، هوش  نمي تواند چنین  باربد کسي 
باربد  نمي یابند.  چیزي  فراوان  جست وجوي  از  پس  بیابند.  را  نوازنده  تا  بجویند  را  باغ 
سرکش  بیابند.  را  او  که  مي خواهد  حاضرین  از  شاه  و  مي پردازد  نواختن  به  بار  چندین 
نیز سعي دارد شاه را متقاعد سازد تا دست از جست وجوي بردارد. سرانجام باربد از روي 
درخت سرو فرود مي آید. در مقابل شاه روي بر خاک مي نهد و ماجراي سرکش را به طور 
کامل به شاه مي گوید. شاه نیز سرکش را تنبیه و باربد را شاه رامش گران خود مي سازد.
3 - زماني که گراز سپاهیان خود را نزد خسرو مي فرستد. از آن ها مي خواهد که در این 
سوي آب بمانند و براي رفتن و تسلیم شدن شتاب نکنند. خسرو که خود آرزومند دیدار آن 
لشکر نبود، زاد فّرخ را نزد آن ها مي فرستد. زاد فّرخ به آن ها مي گوید: شما که پیش از این 
نیک خواه خسرو بودید پس چرا راه دادید که قیصر سپاهي از روم به این سرزمین بیاورد؟ 
سپاهیان از شنیدن پیام خسرو رخسارشان از ترس سیاه مي گردد. همگي آمادۀ تسلیم مي شوند 
و مي خواهند از خیانت گراز در حق خسرو پرده بردارند. اّما زاد فّرخ که در دل با گراز بود، آن 
راز را پنهان مي دارد و به خسرو خیانت مي کند. او به دروغ به خسرو مي گوید: سپاهیان با هم 
یار گشته اند و اگر خسرو بخواهد که پیامي بفرستد، بیم جان مي رود. خیانت نزدیکان خسرو 
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از جمله زادفّرخ خواننده را در حالت تعلیق و هول و وال و نگراني و اضطراب نگاه مي دارد. 
پاسبانان خود مي گوید: امشب همۀ  به  به خسرو،  ادامۀ خیانت هاي خود  فّرخ در  زاد 
نگاهبانان باید در هر پاس خود از قباد یاد کنند. خسرو در شب تیره خواب است. شیرین 
آواز پاسبانان را مي شنود. غم گین و سراسیمه شاه را بیدار مي کند تا آواز نگاهبانان را بشنود. 
شاه به شیرین مي گوید: این سخنان چیست که در خواب مي گویي؟ شیرین مي گوید: خواب 
کدام است؟ گوش بگشاي و آواز پاسبانان را بشنو. خسرو از شنیدن نام قباد رخسارش به 
زردي مي گراید و مي گوید: چون این بدکنش از مادر زاده شد، نهاني او را قباد نامیدم؛ اّما او را 
شیروي خواندم و نام قباد را نهفتم. اینک در این شب تیره باید به سوي چین و ماچین و مکران 
زمین برویم و راه را با افسون بر ایشان بگیریم و سپاهي از فغفور چیني به کمک بطلبیم. اّما 
افسون و حیله کارگر نمي افتد. شیرین به او مي گوید: دیگر روزگار ما به سر آمده است. اکنون 
با دانش چارۀ کار خود بساز تا تو را به دشمن نیاز نیفتد. صبح زود خسرو دو شمشیر هندي، 
کاله خود رومي، ترکش، تیر، سپر زّرین و یک بندۀ پهلوان با خود برمي دارد و مي گریزد. 
صبح زود دشمنان به کاخ او وارد مي شوند همه جاي کاخ را مي گردند، اّما شاه را نمي یابند.
به تاراج دادند گنج ورا                                                   نکرد ایچ کس یاد رنج ورا
                                                        )شاهنامه: 1611(
این ماجرا از آغاز تا گرفتار شدن خسرو به دست شیرویه، خواننده را در حالت انتظار و 

دل نگراني، نگه مي دارد.

:)Crisis( :2 -12 - بحران
بحران لحظه اي است که نیروهاي متقابل براي آخرین بار با هم تالقي مي کنند و عمل 
داستاني را به نقطه ی اوج یا بزنگاه مي کشـانند و مـوجب دگـرگوني زنـدگي شـخصّیت یا 
شخصـّیت هاي داستان مي شوند و تغییري قطعي در خط اصلي داستان به وجود مي آورند. 

)جمال میرصادقي: 1376، 76(
اگر چه بدون تردید شخصّیت اصلي داستان خسرو پرویز است،  در روایت فردوسي، 
اّما لحظۀ بحران زماني است که شیرویه اندک زماني پس از کشته شدن خسرو، از همسر 
وفادار او "شیرین" خواستگاري مي کند. شیرین مي گوید: اگر آرزوهاي مرا برآورده سازي 
مي پذیرم. یکي این که هر ثروتي در این کشور از آن من بود، همه را به من بسپاري. دیگر 
او گشته ام. شیرویه مي پذیرد.  نیازمند دیدار  زیرا  بگشایي،  را  این که در دخمه ی خسرو 
شیرین نیز با ثروت خود همه ی بنده هایش را آزاد مي کند و به آن ها چیزي از آن ثروت 
مي دهد. مقداري را به تهي دستان مي بخشد. مبلغي هم به آتش کده، جاي گاه نوروز، جشن 
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سده و... مي سپارد تا روان خسرو از آن شاد گردد. آن گاه وارد دخمه ی خسرو مي شود و 
همه ی سخنان  و  مي نهد  بر چهره ی خسرو  را  خود  مي کند. سپس چهره ی  مویه  بسیار 
گذشته را به یاد او مي آورد. پس از آن زهر هالهل مي خورد و از روان خود گرد برمي آورد.

:)Climax( :2 - 13 - نقطه اوج یا بزنگاه
نقطه اي است در داستان کوتاه، رمان، نمایش نامه و داستان منظوم که در آن بحران 
به نهایت خود برسد و به گره گشایي داستان بینجامد. نقطۀ اوج داستان، نتیجۀ منطقي 
مانده  پنهان  نظر  از  و  داشته  زیرزمین جریان  در  آبي  که هم چون  است  پیشین  حوادث 
است و جاري شدن آب بر زمین پایان ناگزیر آن است؛ منطق مسیر حوادث داستان نیز 
ممکن است از نظر خواننده پنهان بماند، اّما وقتي به نتیجۀ نهایي آن مي رسد، خواننده 
بقیه  از  بزنگاهي  و  باشد  داشته  متعددي  بزنگاه هاي  اثري  است  ممکن  مي پذیرد.  را  آن 
این بزنگاه اصلي بر بزنگاه هاي دیگر مقدم است. )همان منبع: 76( قوي تر باشد. معموالً 

و  شیرویه  طراحي  با  مهرهرمزد  دست  به  خسرو  شدن  کشته  فردوسي،  روایت  در 
خیانت زاد فّرخ نقطۀ اوج یا بزنگاه داستان است. زیرا علّت اصلي این اتّفاق، که پادشاهي 
ذلّت  به  نزدیکانش  و  پسر  دست  به  گونه  بدین   پرویز  خسرو  چون  بي نظیر  و  عظمت  با 
اوج  در  بود،  پیشۀ خسرو  دادگري  که  زماني  تا  است.  بیدادگري  شود،  نشانده  خواري  و 
از مسیر  اّما همین که  اریکۀ پادشاهي تکیه زده و همه چیز بر وفق مراد بود،  بر  قدرت 
داد منحرف مي شود، بدون این که متوجه باشد همه چیز دگرگون مي شود. زاد فّرخ که 
امین او بود، بیش ترین خیانت ها را به او روا مي دارد. فرزندش نقشۀ کشتن او را طراحي 
که:  پي ببرند  همگان  تا  مي شوند.  کشته  یارانش  دست  به  نیز  دیگرش  فرزندان  مي کند. 
الُملُک یبقي َمَع الُکفر و ال یبقي َمَع الّظلم. )حکومت با کفر پایدار مي ماند ولي با ظلم نه.(

:)Denouement = Resolution( :2 - 14 - گره گشایي
نتیجۀ  و  است  حوادث  رشته  نهایي  نتیجه ی  یا  پیچیده  موقعیت  و  وضعیت  پي آمد 
گشودن رازها و معماها و برطرف شدن سوء تفاهمات. در گره گشایي، سرنوشت شخصّیت 
مي کنند،  پیدا  آگاهي  خود  موقعیت  به  آن ها  و  مي شود  تعیین  داستان  یا شخصّیت هاي 
میرصادقي،1376: 77( )جمال  به ضررشان.  یا  باشد  آن ها  سود  به  موقعیت ها  این  خواه 
قدرت مندي  پادشاه  که  مي شود  سبب  خسرو  بیدادگري هاي  فردوسي  روایت  در 
مریم  زهر  وسیلۀ  به  پیش  سال ها  که  شیرین  شود.  کشته  نزدیکانش  دست  به  او  چون 
مي خورد  هالهل  زهر  خسرو،  مرگ  از  بعد  و  مي یابد  مشابه  سرنوشتي  بود،  کشته  را 
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پادشاهي  ماه  هفت  تنها  بود،  کرده  طراحي  را  پدر  کشتن  نقشۀ  که  شیرویه  مي میرد.  و 
مي بخشند. پایان  شومش  زندگي  به  و  مي دهند  زهر  او  به  نزدیکانش  مي کند. 
فردوسي به زیبایي گره گشایي کرده است. زیرا چـنان که دیدیم، شخـصّیت هاي اصلي 

داستان در برابر هر کنشي که داشته اند، واکنشي مشابه یافته اند.
 

3 - نتیجه گیری
علی رغم اینکه در روزگار فردوسی اصطالحاتی نظیر پیرنگ، شخصّیت پردازی، گره افکنی، 
کشمکش، بحران و ...رایج نبود، اّما در داستان مورد بحث رّد پای همه ی این اصطالحات 
بوضوح دیده می شود. داستان پیرنگ دارد و استاد توس هنرمندانه صحنه آرایی و شخصّیت  
پردازی کرده است. در سیر داستان شخصّیت های اصلی، مقابل، هم راز و ... قابل تفکیک و 
شناسایی هستند. با گفتار و کردارشان رشته حوادث را بوجود آورده، موافقت یا مخالفت 
خواننده را بر می انگیزند. به عنوان مثال رفتار و گفتار خسرو پرویز به گونه ای پرداخت شده، 
که خواننده خود را به او نزدیک می داند. قدرت، شوکت و عظمتش را درک می کند و در 
روزگار بخت برگشتگی و درماندگی ناشی از بیدادگری، بر او دل می سوزاند. وفاداری باربد 
رامش گر که هر خواننده ای را به تحسین وا می دارد، داستانی مستقل به نظر می رسد، اّما 
چنان با کلّیت داستان درهم تنیده شده که بیان گر شکوه و بزرگی خسرو پرویز و رونق و 
جالل پادشاهی اوست؛ یعنی با درون مایه ی داستان هم خوانی کامل دارد. فردوسی با گره 
افکنی و بحران عالقه و میل خواننده را زنده نگه می دارد. او را درباره ی وقایعی که روی 
می دهد به اندیشیدن وا می دارد و به دنبال حوادث و سرنوشت شخصّیت ها می کشاند. پس 
از آنکه او را به اوج بحران می رساند، استادانه گره گشایی می کند و داستان را به پایان می برد.

و  بذل  بزرگان،  دفاعیه ی شیرین در جمع  از  داستان  پایان  در  فردوسی  تصویری که 
به دست می دهد،  ایران  در جوار شاه  آرمیدن جاودانی اش  و  او  اموال، خودکشی  بخشش 
موازین  و  سبک  از  توس  استاد  گویا  اینکه  سخن  کوتاه  است.  کم نظیر  و  زیبا  صحنه ای 
است. آورده  پدید  آن  اساس  بر  را  خود  داستان  و  بوده  آگاه  جدید  داستان نویسی 
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