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 ...واكاويده شده و با توجه به جنبه هاي عاطفي، جسماني،گفتاري و

درگيري هاي شخصيت هاي داستان با . عنصركشمكش نشان داده شده است

  .خود، با ديگري و استفاده ازگفتار و جسم از ابزاراين پژوهش است

     .وسي، رستم و سهراب، عناصر داستان، پيرنگ، كشمكش فرد : واژه هاي كليدي

  مقدمه -1

 ،اين شيوه.  نشانگر اهميت داستان سرايي در ادب فارسي است،هاي منظوم وجود قصه
هاي  داستان. نيز ادامه يافته استاز ديرباز در ادبيات ايران مرسوم بوده و تا زمان حاضر

قدر  ارزش اين اثر گران. رود شمارمي ران و جهان به اية اعالي حماسةحماسي شاهنامه نمون
توان   رعايت اصول و عناصر داستاني مي وپردازي  از جمله داستان،را از زواياي مختلف
  .مورد بررسي قرارداد

 از عناصر داستاني براي هرچه ،نويسِ معاصر  فردوسي با آگاهي و مهارت يك داستان
 از  وسرايي نسبت به ديگر شاعران او در داستان. گرفته است زيباتر شدن اثر خود كمك

اي براي رسيدن  پردازي را وسيله جمله دقيقي و ابوالمؤيد بلخي، تواناتر عمل كرده و داستان
.  داده است يعني زنده نگه داشتن زبان، تمدن و فرهنگ ايراني قرار،به اهداف واالي خود

ترين نمايندگان  داشته بلكه يكي از بزرگنه تنها خّلاقيت «  فردوسي كهدهباشي معتقد است
  ) 278 :1370،گروه مؤلفان( ».نويسي و يا استاد اول آن نوع شعر است هنر داستان

سرايي فردوسي اهميت زيادي دارد، آن است كـه او            از موارد ديگري كه در هنر داستان      
تــرين شــكل   رايــج،هــا  اســطوره. هــاي كهــن ايــران باســتان اســت  از  ســرايندگان اســطوره

 از نـسلي بـه   ،گوهـا  هاي اوليه، پيرنگ يا خط داستاني سنتي هستند و در ميـان داسـتان          روايت
ــي  ــال م ــسل ديگــر انتق ــد ن ــي، .ر. (يابن ــه نظــم در آوردن  ) 16 :1384ك كرن ــا ب فردوســي ب

 فرهنگـي  ةاي ــ حماسي، ايرانيان را بـه عنـوان قـومي متمـدن و بـا پيـشين                هاي اسطوره   داستان
اي،   تـرين آثـار اسـطوره       هاي شاهنامه از قـديمي      داستان. كند   به جهانيان معرّفي مي    بسيار غني 

 ،ند و داستاني بودن آنهـا انظير   كم نظير و حتّي بي     ،حماسي و تاريخي هستند كه در نوع خود       
تـوان از جهـت       هـاي شـاهنامه را مـي        اهميت داسـتان  .  كند  محبوبيت اين اثر را دو چندان مي      

سـراي   فردوسـي اگرچـه اولـين داسـتان    . سرايي نيز مورد بررسي قرارداد      تانقدمت و سير داس   
 او ةاين مـدعا در مقايـس  . پرداز است شك از تواناترين شاعران داستان      ادب فارسي نيست، بي   

اگرچه . اشاره كرد » اسدي طوسي   « توان به      مي ، براي نمونه  ؛گردد  با ديگر شاعران اثبات مي    
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تـوان شـعري او در داسـتان سـرايي بـا قـدرت داسـتان پـردازي                  هرگـز    ،او داستان سراسـت     
الّشعراي دربار غزنويان و شاعر هم عـصر          نيز كه ملك  » عنصري« .  كند  فردوسي برابري نمي  

 در حالي كه فردوسـي    ،هاي عاشقانه پرداخته است     ها و منظومه    فردوسي است، تنها به داستان    
الزم بـه ذكـر     . گـذارد   نايي را بـه نمـايش مـي       هاي حماسي و غ     در شاهنامه، تلفيقي از داستان    

هـاي مفـصل شـاهنامه      داسـتان ةنويسي، نقش برجـست   هنر داستانةاست كه  از نقطه نظر توسع    
 واحدهاي مستقلّ بزرگي را دريـك چـارچوب تـاريخي ـ     ،ها اين داستان. حائز اهميت است

هـايي از ضـحاك،       تان در قسمت اول داسـ     ،كشند كه به كرّات      به تصوير مي    حماسي متوالي 
: 1382 دوبـروئين و ديگـران ،      ك  .ر.( شود  ديده مي ... زال، سياوش، سهراب، بيژن و منيژه و      

34 (  
      ترين نوع ادبي است كه به شكل  ترين و محبوب ترين، رايج  قديمي،ادبيات داستاني

ايق زندگي باشد و چه  حقة چـه بـر پـاي،اين نوع. شود بيان مي» داستان«و » افسانه « ، »قصه « 
رسد  به نظر مي.  نويسنده استة تخيالت ذهني، نشانگر ماهيت و هويت فرهنگي جامعةنتيج

از آن زمان كه آدمي از تنهايي خود برون آمده و حضور ديگري را درك كرده، اولين 
با بازگويي حوادث و اتّفاقاتي كه در مواجهه . ها نيز شكل گرفته است ها و قصه داستان
توان اين  مي. گيرد هاي آدمي را در برمي  نخستين قصه است،هاي طبيعي شكل گرفته پديده

ها و سوگ  روند حدس وگماني را به شعر نيز تعميم داد و اذعان داشت كه نخستين مويه
پس از مرگ هابيل به دست قابيل، اولين سخن موزون  آدمي ،)ع( هاي حضرت آدم  سروده

 حوادثي را كه تجربه ، انسان )27 :1370مسعودي،:ك .ر. ( وده استدر اين جهان خاكي ب
كرده يا براي او نقل شده است، گاه به صورت واقعي و گاهي آميخته با تخيل در داستان 

خود را به ديگران انتقال  فضايل و رذايل اخالقي و تجربيات ،كند و به اين طريق ذكر مي
 آن بر ديگر ة خّلاقةهر روايتي كه جنب«:دگفت تعريف ادبيات داستاني بايدر.دهد مي

) 24 :1369ميرصادقي،(».شود  داشته باشد، ادبيات داستاني ناميده ميهايش برتري جنبه
 ةدر مورد پيشين. مردمي ناميد ترين نوع ادبيات توان ادبيات داستاني را هنري درواقع مي

گويي   داستانةاند كه سابق كردهثابت » شولز « و » كلوگ «محققاني چون : داستان بايدگفت
توان براي نشان  البته مي) 13 :1384ك كرني،. ر( .گردد مي  پيش بر به يك ميليون سال

آثار داستانيِ . به قرن ششم ميالدي اشاره كرد،تر  منسجمة داستان پردازي به شيوةدادن پيشين
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ر اين قرن به دربار شاه  نخستين بار از سرزمين هند وارد ايران شد و عمدتاً د،غير ايراني
  )33 :1382دوبروئين و ديگران،:ك.ر. ( ساساني، خسرو انوشيروان، راه يافت

  زيـرا    اسـت  آن در قالب نظم است  كـه دشـوارتر از نثـر               ة ارائ ،هاي بيان داستان     از شيوه 
 بـه جهـت رعايـت وزن، رديـف، قافيـه و الگوهـاي موسـيقي،             ،محدوديت در انتخاب الفاظ   

 هنرهـاي ادبـي، بـه       ة تقريباً هم  ،در گذشته « . نمايد  تر مي   داز را به مراتب سخت    كارداستان پر 
عهـد باسـتان در يونـان و روم         (  كالسيك   ةاز دور .  به نظم بوده است    ،شعر يا به قول شاعران    

 نظم و زبان منظـوم، تنهـا    ، )18در انگلستان تا اوايل قرن      (  نئوكالسيك اروپا    ةتا دور ) قديم  
  ) 105  :1369سليماني، ( » .  ادبيات بوده استةدار صحن ميدان
  لهئبيان مس -1-1

 داسـتان   ة از بحث هاي نوپايي اسـت كـه امـروزه درعرصـ            ،بحث پيرامون عناصرداستاني  
آثاراين بحث را ابتدا مي توان درنظريـه هـاي ارسـطو پيرامـون تـراژدي                .نويسي مطرح است  

اسـتان پـردازي پرداختنـد و بـه          بـه د   ، طبـق اصـولي خـاص      ،بعدها نويـسندگان بزرگـي    . ديد
  .كارگيري عناصرداستاني را از لوازم داستان نويسي دانستند

 باعـث فهـم بيـشتر آن و پـي بـردن  بـه قـدرت داسـتان نـويس                      ، بررسي عناصـر داسـتان    
 وابسته به عناصر مختلفي اسـت كـه آن          ،حيات داستان همچنين حركت، پويايي و     . گردد  مي

.  بـر داسـتان تـأثير مـستقيمي دارد         ، هريـك از ايـن عناصـر       ودنبوجود يا   . را تشكيل مي دهد   
...  پيرنگ است و عناصري چون شخصيت، جـدال، بحـران، كـشمكش و   ، هر داستان ةشالود

« يـا   » پيرنـگ   «  عنـصر    ،  از بـين عناصـر داسـتاني        ، پيرنگ قوام مي گيرند؛ ازاين رو      ةدر ساي 
 مي توان به عنوان حاصـل جمـع    پيرنگ را . از شاخص ترين و موّثرترين عناصر است      » طرح  

 آن مي كوشد تا ايـن مجموعـه              ةتمهيدات روايت گونه اي تعريف كرد كه نويسنده به وسيل         
 حس توجه، تنـوع و تطبيـق را      ،مؤلّفه هاي مطرح در داستان را بازآرايي كند و به اين ترتيب           

 ةر هر داسـتان بـه وسـيل       با توجه به اين كه حوادث د      )  484 :1382پين،ك  .ر. ( تشديد نمايد 
آميختگي نزديكـي دارد و بـر     ) شخصيت  (  پيرنگ با قهرمان     ،شخصيت ها به وجود مي آيد     

   )conflict(  »كشمكش «، اين شخصيت ها با هم     ةاز مقابل « همچنين  اند؛يكديگر تأثيرگذار 
« خـورد   از بر، پيرنگ هميشه با كشمكش سر وكار   دارد؛ يعنـي ،به وجود مي آيد؛  بنابراين 

هـاي مخـالف و مقابـل،        هاي اصلي داستان با عمـل شخـصيت        شخصيت يا شخصيت  » عملِ  
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با توجـه بـه ايـن مطلـب مـي            ) 71 :1380:ميرصادقي( » . كشمكش داستان آفريده  مي شود     
 اخالق دو يا چنـد شخـصيت         و توان كشمكش را تقابل و درگيري ذهن، لفظ، عمل، عاطفه         

كـشمكش را بـه كـشمش     ،جمـال ميرصـادقي     . ود تعريف نمـود   با يكديگر يا شخصيت با خ     
، كـشمكش   ) conflict mental(، كشمكش ذهني  ) physical conflict( جسماني 

تقـسيم مـي   ) moral conflict( وكشمكش اخالقـي   (emotional conflict)عاطفي 
كـشمكش  با توجه بـه حماسـي بـودن شـاهنامه، مـي تـوان                 ) 73-4 : همان :ك  .ر.    ( نمايد

، كشمكش با طبيعـت، كـشمكش       )لفظي  ( اجتماعي، كشمكش دروني، كشمكش گفتاري      
  .با سرنوشت و نيروهاي آسماني را به اين تقسيم بندي افزود

هاي شاهنامه كه شامل زيباترين و  شده در داستان هاي مطرح  جدالة دربار،حسن بابك
متخاصم و مخالف و جبهه جدال بين دو نيروي « : گويد ها است، مي ترين جدال كامل

 اساس كار در شاهنامه است و همين جدال ، در حقيقت،گرفتن آن دو در برابر يكديگر
رود و به   اوج پيش مية اصلي و نقطةاست كه در آغوش حوادث فرعي و جانبي حادث

»       .رسد گردد، مي ترين مرحله كه پس از آن توقف و يا سير نزولي داستان آغاز مي كامل
  )42: 1353وه مؤلفان،گر(

  
   تحقيقةپيشين -1-2

» سعيدحميديان «.  آثاري چند تأليف شده است، داستان پردازي و هنر فردوسيةدر زمين
 ة ديدگاهي ارزشمند دربارة ضمن ارائ،»درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي «در كتاب 

 اختار داستانهايي از شاهنامه، به س جايگاه اسطوره در شرق وغرب و نيز بررسي ويژگي
  حميديان:ك.ر.(ويسي در شاهنامه اشاره داردن عناصر شاخص داستانهاي سنّتي و بعضي از

رستم «نيز به بررسي اجمالي بعضي از عناصر داستاني در دو داستان » مهدي محبتي « )1382،
محمد حنيف « همچنين) 1381 محبتي،:ك.ر.( مي پردازد»رستم و اسفنديار « و » و سهراب 

 ضمن اينكه به بعضي از عناصر داستان نويسي و تطبيق آنها با متون نمايشي مي پردازد، به ،»
 ك حنيف، .ر.( اشاراتي دارد» رستم و اسفنديار«و » سياوش « ، »زال « هايي مانند  داستان
 به بررسي عنصركشمكش در داستان رستم و سهراب پرداخته مي ،در اين پژوهش) 1384

  . و با توجه به پيرنگ داستان، انواع كشمكش مورد بررسي قرارمي گيردبراي اين كار.شود
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  بحث  -2

ــصيت  ــاه شخ ــوانين و       هرگ ــود، ق ــت، درون خ ــسان، طبيع ــون ان ــواملي چ ــا ع ــتان ب داس
دسـت زده   » جـدال   «  به كـشمكش يـا       ،قراردادهاي اجتماعي و يا تفّكري خاص مبارزه كند       

 پيرنگ را محكم تر مـي نمايـد و          ،ر هر داستان   مي توان گفت وجود جدال د      ، بنابراين ؛است
  . اوج آماده مي كندة بستر مناسبي را براي رسيدن حوادث به نقط

 همـواره بايـد نـوعي       ،در يك اثر ادبـي    « : گويد  پك در اهميت عنصر كشمكش مي       جان
 ،تـشخيص تـضاد اصـلي   . كشمكش وجود داشته باشد وگرنه داستاني وجود نخواهـد داشـت     

اگر در داستان تـّضادي    ) 16 :1366پك،( » . هاي درك داستان است    ترين راه   يكي از سريع  
كشمكش با توجه به طرف     . رود  تحرّك پيش مي    دهد و داستان بي     نباشد، جدالي نيز رخ نمي    

  :گردد  به چند دسته تقسيم مي،مقابل
   . جسماني-5 ، گفتاري– 4  ، دروني-3، با طبيعت -2، اجتماعي -1

 ،از سـوي ديگـر  . هاسـت    هاي دروني شخصيت    هاي هر داستان، كشمكش     زيباترين جدال 
هـاي    هـم چنـين در داسـتان      . اين نوع كشمكش، پايه و اساس ديگـر انـواع كـشمكش اسـت             

تـرين نـوع كـشمكش در داسـتان،         دهـد و كـم      تر كـشمكش جـسماني رخ مـي       ، بيش اي  حادثه
طـرح شـده در آن      هـا بـه موضـوع م         نوع كـشمكش   ،در هر داستان  . اجتماعي است   كشمكش

  .  داستان بستگي دارد
. كشمكش از عناصري است كه بر كشش و جذّابيت داستان تأثيري مستقيم دارد

در مورد جدال و آميختگي آن . شمارآيد  اوج حوادث بهة نقطةتواند به منزل كشمكش مي
 هاي ديگر در هر قسمت قصه بايد چيزي از قسمت« : آمده است،با ديگر عناصر داستان 
گردد بلكه حادثه در بطن   عمل مية نه فقط عامل تجربه وارد مرحل،باشد و در عامل جدال

ها، اعمال و  ها را در سلسله مراتب تجربه بندد و عمل ناشي از مقابله تجربه آن نطفه مي
 ة به وسيل،هر داستان) 161 :1384براهني، ( ».دهد هاي بعدي داستان شركت مي جدال

 داستان به سوي نقل ساده و ،يابد؛ در غير اين صورت  و تحرك ميگيرد كشمكش نيرو مي
 درصد بسياري از جدال هاي ،به دليل حماسي بودن شاهنامه. بدون تحرّك پيش مي رود

ويژه كشمكش دروني نيز وجود دارد  و باما انواع ديگر كشمكش. داستان، جسماني است
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 درصد بيشتري ، كشمكش هاي جسمانيپس از. كه داستان را زنده تر و جذّاب تر مي كند
 قابل توجه است و از زيباترين ، دروني است كه در نوع خود،از كشمكش هاي اين داستان

هاي  اين عنصر در داستان  رستم وسهراب به صورت. جدال هاي داستان به شمار مي آيد
سماني  با كشمكش عــــاطفي شروع و با كشمكش ج،اين داستان. شود مختلفي متجلّي مي

توان شاهد انواع ديگركشمكش بود كه زيبايي اثر  در طول داستان نيز مي. به پايان مي رسد
  .   را دو چندان مي كند

  كشمكش دروني -2-1

از بررسي اين . هاي داستان است  از زيباترين كشمكش،   كشمكش دروني ــ عاطفي
:     وني بايدگفت در مورد كشمكش در. توان به نگرش شخصيت ها پي برد كشمكش مي

هاي روحي و معنوي بين دو نيرو  گيرد و درگيري ها گاهي در درون شخصيت درمي جدال« 
از داليل جذّابيت داستان رستم و سهراب در ) 62 : 1382رضايي،( ». در ذات انسان است

بين داستان هاي شاهنامه، كشمكش هاي دروني متعدد است كه درون بعضي از شخصيت 
  . جدال هاي ديگري رخ مي دهد،را مي گيرد و در پس آن ها را ف
  
  هاي دروني سهراب كشمكش-2-1-1

در وجود سهرابِ نوجوان نشان خود را  اولين كشمكش عاطفي ، در اين داستان-    
او خواهان آن است كه بداند از . كند  درون او را منقلب مي،نياز او به شناختن پدر. دهد مي

   اين پرسش درون او را آشفته .  برتر از ديگر همساالن خود استچه نژادي است و چرا
 آن را مي توان ة تا جايي كه نتيج،گردد  باعث هياهو و كشمكش در نهادش ميمي كند و

سهراب در پي كشمكشي عاطفي با مادر خود به . در لشكركشي به ايران زمين شاهد بود
  : گويد  تندي سخن مي

بدو گفت گستاخ بـــا من   يد زوي بــر مــادر آمــد بــپرس
 بـــگوي 

 همي بــاسمان انـــدر آيـــد سرم   كه من چون زهمشيرگان برتـرم 

چه گويم چو پرسد كسي از   م وزكــدامين گـــهر  از تـخم كي
 پــــدر  
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 نمانم تــرا زنـــده انـــدر جــهان   گـراين پرسش از من بماند نهان

 بـــدين شادمان باش و تندي مكن   بشنوسخــن بــدوگفت مادر كه 

 زدســتان ســامــي و از نــيرمــي   تـــو پــور گــو پــيلتن رســتمي 

 كه تخم تو زان نامور گـوهــــرست   سرت زآسمان بــرتــــرست  ازيرا

  )178 : 118-124، ب 2، ج1382فردوسي،                 (       
 نه تنها باعث ايجاد نوعي تلذّذ ادبي مي شـود بلكـه ذهـن         ،درونيپي بردن به جدال هاي      

جستجوگر را فعال تر مي كند تا  در اليه هاي زيرين داستان به دنبال حـوادث ديگـر باشـد ؛      
  .    داستان از يكنواختي بيرون مي آيد،از اين رو

 كشمكش ديگري كه در درون سهراب به وجود مي آيد، پس از شكست او از -
 دچار كشمكشي ، گردآفريد، سهراب در پي عشق گردآفريد حيلةبعد از. فريد استگردآ

كند و بــر عشق از دسـت  گردد و خود را به خاطر رهــا كــردن او سرزنش مي دروني مي
  :شود  تر مي  در يورش بـه ايران نيز مصمم، از طرف ديگر وخـورد  خــود افسوس مــيةرفت

 كـــه شــد مــاه تـابنده در زير ميغ  دريـــغبه دل گفت از آن پس دريغا

 كه دهر آنچنان صيدي از مـــن ربود مـراچشم زخمي عجب رو نمـــــود

 كــه از بــند جـست و مرا كرد بنــد غريب آهويي آمــدم در كمنـــــــد

 ...دلم را ربـــود و غــمم را فـــــزود  پــري پــيكري نــاگهان رو نمــود

   )66-7 :  450 -64بهمان، (               

 به فراموشي سپرده مي شود و اين كشمكش با سخنان هومان  اين عشق،   در نهايت
  :گويد  مي،آميز هومان سهراب پس از شنيدن سخنان نصيحت. يابد دروني پايان مي

 بــه گــفتار خوبت هزار آفريــــن بگفت اي ســر نـــــامـــداران چــين

 كنون بــا تو نو گشت پيمان مــن  اين گفت تـو داروي جــان مــــنشد

 در آرم بـــه فــرمــان افراسيــاب جهـان را سراسر چه خشـــك و چه آب

  بـــر آمـد بــر افراز ِ تــخت ِبلنـد  بــگفت ايـــن و دل را ز دلــبر بــكند
 )68-9  : 498- 501بهمان،              (
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 به او امان مي دهد تا بتواند در شناخت رستم و پهلوانان ،اب درمواجهه با هجير   سهر-   
اين پرسش ها دليلي بر .  از هجير پرسش هايي مي كند،دراين ميان. ايراني از او بهره جويد

او چندين بار از هجير در مورد رستم مي پرسد . وجود حس عاطفي او نسبت به رستم است
گمنام،  پافشاري سهراب در شناختن آن پهلوان. كننده نيست اي او قانعهاي هجير بر اما پاسخ

 او به پدر و اين احساس كه ة عالق،از سوي ديگر. دليل بر وجود كشمكش در درون اوست
تا آخرين لحظات، از رستم بخواهد كه دارد  رستم در ميان سپاه ايران است، او را بر آن مي

  :گام رويارويي به رستم مي گويد او هن. نام و نشان خود را فاش كند
 هــمه راسـتي بــايــد افــگند بن  بدو گفت كز تو بپرسم سُخـــــن

   نــامــور نـيرمــيةگــر از تخم مـــن ايدون گمانم كه تو رستمي
 )689: 223-90بهمان،                ( 

ديگر پهلوانان است، در  پهلواني چيني معرّفي مي گردد و برتر از ،جا كه رستم  از آن-  
 دچار كشمكشي عاطفي ، از اين رو؛نظر سهراب مانعي براي رسيدن به پدر به شمار مي آيد

براهني . كند  اول فراهم مية بنياد شكست رستم را در مبارز،گردد تا جايي كه اين امر مي
 ةثه به نوبنوعي موقعيت است تا حادثه بر اساس آن وقوع يابد و حاد، جدال « :معتقد است 

 نهايي به پايان ةخره با حادثها و حوادث بعدي تا باأل راي جدال پيش درآمدي است ب،خود
 موجب حوادث بعدي ،بر اين نظر، جدال دروني سهراب بنا ) 175 :1384براهني،(».برسد

  .داستان مي گردد
اگرچه .   امان دادن سهراب به هجير نيز حاكي از كشمكش هاي دروني اوست-   
. دهد اب در رويارويي با هجير قصد كشتن او را دارد، بدون دليلي منطقي به او امان ميسهر

       گمان او بر اين است كه پهلوان ايراني . اين عمل گوياي كشمكشي در درون اوست
 با اين انديشه از كشتن هجير منصرف مي شود و ،سپس.  معرّف رستم باشدمي تواند

گوي سهراب با هومان نيز درگيري عاطفي و  واز گفت .ددگر احساسش بر عقلش چيره مي
  :دروني او به خوبي مشهود است

 كه با من همي گردد انــدر نــبـــــرد به هومان چنين گفت كين شير مـــرد

 بــه رزم انـــــــدرون دل نــدارد دژم ز بــاالي مــن نـيست بــاالش كـــم

 تـــو گويي كه داننده بـر زد رســـــن ـنبـــر و كـتف و يــالش هــمانند مـ
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 بــــدان نــيز  لــختي بــتابــم   هـمي نـــشان هــاي مـــادر بـيابــم همـي

 ست امكــه چون او به گيتـي نبرده ك ستگــمانــي بـرم من كه او رسـتم ا

  يشــوم خــيره روي انـــدر آرم به رو نـبايـد كــه مــن بــا پدر جنگجـوي
  )232 : 817 - 22ب،1382فردوسي،      (

. بيانگر كشمكشي است كه هنوز در وجودش برپاست نيز امان دادن سهراب به رستم  -
اگرچه .  دلش بر اين گواه است كه اين پهلوان، رستم استاو مي كوشد تا پدر را بشناسد و

كه در نظر داشت آن اما بايد  فرصت مي دهد  به رستم،غرور و ناكارآزموده بودن سهراب
كند، قادر است  پروا شاه ايران را تهديد مي تازد و بي محابا بر لشكر ايران مي بي درنگ و بي

چه مانع  اما آن حريف قرار مي گيرد، بدون تأمل كار او را تمام كندةاي كه بر سين در لحظه
 . بلكه كشمكش دروني اوست تجربگي شود، نه تنها بي مي

او     . سپارد براي مدتي جنگ را به فراموشي مي ،ز امان دادن به رستمسهراب پس ا -    
. دهد  اي به كشمكش دروني خود پايان گونه  به،مي كوشد با فراموش كردن زمان حال

         درست همانند رفتاري كه رستم بعد از شنيدن خبر لشكركشي سهراب به ايران انجام
هر دو پهلوان در اين دو صحنه       . نشستن با گيو مِي مي دهد؛ يعني تعّلل چند روزه و به 

مي كوشند با تأخير و درنگ، از جنگ و رخ دادن حادثه جلوگيري كنند و جدال درون را 
  .مطابق با ميل خود به پايان رسانند

گو در  وعنصر گفت. سزايي در نشان دادن كشمكش داردوها نقش بگ و گاهي گفت-
سخنان سهراب قبل از آخرين نبرد با . ت را نمايان مي كند شخصيةداستان، درون آشفت

سهراب در هنگام رويارويي  . اوستةگوهايي است كه بيانگر درون آشفت و از گفت،رستم
 احساس خود را  و به اين ترتيب،خواهد تا جنگ و بيداد را كنار گذارد با رستم ، از او مي

 اين سخنان دليلِِ ةهم.  كه خود را معرّفي كندخواهد كند و باز از او مي نسبت به او بيان مي
  .جدال دروني سهراب با خود است

 بــــزن جــنگ و بيداد را بر زمين زكف بفگن اين گرز و شمشير كيــــــن

 بــــه مــي تـازه داريـم روي دژم نـشـيـنيم هــر دو پــياده بــــه هــــم

  از جنگ جستن پشيمان كنيـــمدل بــه پيش جـــهانــدارپـــيمان كنـــيم

 تــو بــا مــن بــساز و بـياراي بـزم هــمان تــا كـســـي ديــگر آيـد به رزم



341  بررسي عنصر كشمكش در داستان رستم و سهراب                92 پاييز و زمستان

 همـي آب شــرمم بــه چــــهر آورد دل مـــــن همــي بــا تـــو مــهر آورد

 كــني پيش من گــوهــر خويـش ياد هــمانــا كـــه داري ز گــردان نـــــژاد

  )  232-3   ، 831- 36بهمان،                                                                        (   
  هاي دروني رستم  كشمكش-2-1-2

 پي در پي دچار كشمكش هاي ،    رستم از شخصيت هايي است كه در سراسر داستان
هنگام شنيدن خبر لشكركشي ،برخي از شاهنامه پژوهان معتقدند كه رستم . دروني مي شود
 آگاهي دارد اما كشمكش ميان ، بر اين مطلب كه سهراب فرزندش است،سهراب به ايران

مي توان .  پدري اجازه نمي دهد خود را به سهراب معرّفي كندةحس ميهن دوستي و عاطف
  سهراب به ايران، از منظر روان شناختيةرفتارها و واكنش هاي رستم را از ابتداي حمل

از اين طريق مي توان شخصيت رستم را بهتر واكاوي كرد و به دليل . مورد بررسي قرار داد
 ابتدا بايد با مفهوم ،براي بررسي روان شناختي واكنش هاي رستم. واكنش هاي او پي برد

 .  شخصيت و جنبه هاي آن آشنا شد

في و انفعاليِ  سازمان ثابت و پايداري از منش، خلق و خوي، حاالتِ عاط،شخصيت« 
 ميزانِ سازگاري او را در محيط ،خصوصيات دروني و جسمي شخص است كه بر روي هم

من «و »من » «نهاد« به سه سطح،شخصيت از نظر فرويد) 1 :1355فرجي،(» .كند تعيين مي
ها و نيازهاي اصلي و هم چنين تمايالت يا  نهاد، جايگاه خواست. شود تقسيم مي» برتر

 تمام نيروي حياتي را كه از ،»نهاد«. است زده است كه ناخودآگاه هاي واپس خواهش
 آدمي را به ،نهاد. در اختيار دارد و تابع اصل لذّت است،شود سوخت و ساز بدن حاصل مي

كشاند و براي جلوگيري از   هر چند زيان بخش باشند، مي،هاي خود سوي ارضاي خواهش
 ناشي از نهاد ولي سطح باالتر شخصيت ،»نم«. افتد به كار مي» من«اين فاجعه است كه 

 احساس و ادراك را در اختيار دارد و ، با واقعيت رو به رو مي شود و خودآگاه است،است
 قوانين و  ازواقعيتي كه در آن هستيم و كند و از تواند ما را از محيط خارج هر لحظه مي

 به ما اجازه دهد ،ود؛ يعني مّطلع سازد و موجب حركاتِ ارادي ما ش…مقرّرات اجتماعي 
هاي نهاد را با مقتضيات محيط و امكاناتِ آن در نظر بگيريم و  هاي دل و خواسته خواهش

 اخالقي ندارد؛ كارش ة به هيچ وجه جنب،»من«. به سازش دادن و سازگار ساختن بپردازيم
من « و »من«هاي نهاد است، منتها با رعايت مصلحت، واقعيت و امكانات  برآورد خواهش



342 34                 نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                                     

 ،»من برتر«.است سطح اعالي شخصيت ،»من برتر«اما  گيرند  نيروي خود را از نهاد مي،»برتر
وجدان «چه به ، با آن»من برتر«. چيزي آرماني است و هدفش كمال است نه لذّت و خوشي

. شباهت نيست بي،شود  شده و مي  تعبير مي،»عقل عملي« به ،يا به اصطالح كانت» اخالقي
سخنان رستم مي تواند رهيافتي به شخصيت در اين داستان،)249- 51: 1365 اسي، ك سي.ر(

  رستمغوغايي در درون ، پس از انتشار خبر لشكركشي سهراب به ايران،براي نمونه؛او باشد
 به خاطر مي آورد و به ياد فرزند خود در گفته اند، سهراب ة دربارآنچه را شود،  مي بر پا

جا دارد اما به سنّ جنگ كند كه او فرزندي در آن مي  اعتراف و سپسافتد  سمنگان مي
  :نرسيده است

         بــخنديــد و زان كـــار خيره بمانــد  تهمتن چو بشنيد و نـامه بــخوانــــــــد       

        ســواري پــديـد آمــد انــدر جهــان  سـام گـــرد از مـــهانة        كــه مــانند

        ز تــركـان چــنين يــاد نتوان گـرفت      از آزادگــــان ايــن نباشد شــــگفت   

         پــــسر دارم و هــست او كــودكــي         مـــن از دخت شــاه سمنگان يكــي
  ) 196  :  346 -9 ب ،1382فردوسي،       (

در ذهن خود مجسم مي كند بي درنگ سهراب را ، كاووسة رستم پس از خواندن نام-
، گروه مؤلفان :ك.ر. (اما به يكي از مكانيسم هاي دفاعي رواني به نام انكار دست مي زند

آن كس كه اين مكانيزم .  براي گريز از شرايط نامناسب به كار مي رود،انكار ) 89 :1365
ك عظيمي، .ر. (  به كل منكر وجود واقعيت نامطلوب مي شود،دفاعي را به كار مي برد 

رستم  ابتدا از فرزند خود ياد مي كند اما بي درنگ انكار مي كند كه اين  )199: 1350
  :    سپس مي گويد .جنگجوي نوجوان مي تواند فرزند او باشد

 تـــوان كـــرد بايد گـه نام و ننـــــگ هــنوز آن گــرامي نداند كه جنـگ

  مـــادر او بــــه دســت كـــسيبـــرِ فــرستادمش زر و گــوهــر بــسي

 بســــي بر نيايـد كه گـــردد بلنـــــد  چـنـين پــاسـخ آمد كه آن ارجمند 

 شود بي گمان زود پرخاش جـــــــوي  همي مي خورد با لب شير بـــوي 

 )72- 3: 561- 80ب،1382فردوسي،       ( 

 بر مي خيزد، از به مبارزهجود دارد،اي كه در درونش و عاطفهاو  با اين سخنان  با حس 
  . فرزند او نيست،جو جنگكه اين ُترك سركش وندكند و به خود مي قبوالواقعيت فرار مي
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توان براي نشان دادن كشمكش دروني رستم به آن اشاره كرد،   ديگري كه مية نمون-
 او گاهضمير ناخود آ.  اوستة روز تعّلل رستم در رفتن به دربار كاووس و درنگ سه

سعي مي كند اين حس قوي را سركوب سهراب است اما دهد كه اين پهلوان، گواهي مي
.  از مكانيزم دفاعي سركوبي استفاده مي كند،رستم با تعّلل و پناه بردن به مستي.كند

 عبارت از باز راندن ،سركوبي« .هم ترين مفاهيم تحليل رواني است يكي از م،سركوبي
موكلي ( ». ، به درون وجدان ناهشيار است مرتبط با يك سائقتصويرهاي ذهني رنج آور

او . برد سرمي ي به در كشمكش عاطف،رستم تا قبل از رويارويي با سهراب) 16: 1377يلي،
او در پي آن .  به جنگ نرود،جا كه ممكن است و با استفاده از هر شيوه ايمي كوشد تا آن

ود بگريزد و به كمك مستي، خود را از اين  از حقيقت موج،است كه با پناه بردن به شراب
نارضايتي در آخرين سخنان او،   )  34: 1384 ، احمدي دستگردي:ك.ر.( تعارض برهاند

  .پيش از رفتن به ميدان جنگ نيز ديده مي شود
         شنيده سخن پيش او بر شمرد       بشد طوس و پيغام كاووس بـرد

         كه كردي مرا ناگهان خواستـار ر      بدو گفت رستم كه هر شــهريا

         نديــدم ز كاووس جز رنج رزم       گهي گنج بودي،گــهي سازِ بزم

)221 ، 663-  5ب:1382فردوسي ،(          

 پس از درگيري لفظي با كاووس ،كشمكش دروني ديگري كه رستم با آن درگير است-
ربار كاووس را ترك و جنگ را رها مي كند و بدين  د، قهرةاو به بهان. خود را نشان مي دهد

.  اين واكنش رستم، واكنش جابه جايي است.  بهانه اي براي نرفتن به جنگ مي يابد،گونه
 ، ترسناك و نامطلوب محيطيء از يك شي،تغيير جهت دادن يك كشش است « ،جابه جايي

از آنجا كه  ) 58: 1365،...شفيع آبادي و( ».  كمتري داردة مطلوب تري كه دلهرءبه شي
 از پرخاشگري كاووس استفاده مي كند ، پدري خود را آشكار سازدةرستم قادر نيست عاطف

  . و با ترك دربار، از فشار رواني خود مي كاهد
 متضمن نسبت دادن كشش ،فرافكني« .  رستم از مكانيزم فرافكني نيز استفاده مي كند-

 به كسي يا چيزي غير از خودمان ،خودمانها و كوشش هاي مزاحم و نامطلوب درون 
او فريب و نيرنگ را به سهراب نسبت مي دهد در حالي كه در اولين  ) 58 :همان (». است

  . رويارويي، رستم است كه به حيله دست مي زند و سهراب جوان را مي فريبد
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    كشمكش دروني هجير -2-1-3

 اما با واكاوي اليه هاي زيرين  بيروني داستان ديده نمي شودة  گاهي كشمكش در الي
.  مي توان به كشمكش دروني هجير اشاره كرد، براي نمونه؛مي توان به آن دست يافت

ساندن رستم به سهراب  مي كوشد تا از شنا،هجير با توجه به قدرت سهراب و جنگاوري او
 اين .ند رستم قادر نيست در برابر سهراب مقاومت ك كهكند مي   زيرا گمانكند خودداري

 خود را در اين  كهسعي او بر اين است. كند  درون او را دچار تالطم و آشفتگي مي،انديشه
زمينه قانع كند و بر اين كشمكش فايق آيد و در نهايت، مخفي كردن نام رستم را بهترين 

  .داند راه براي كمك به ايران و پهلوان آن، رستم، مي
 كـــه گــر مــن نشان گو شيرگيــــر بــه دل گـفت كــار ديــــده هـــجيـر

 چنين يال و اين خســـرواني نشســـت بـــگويــم بـديــن تـــرك بـا زوردست

  پـــيلتنةبـــر انــگيزد ايـــن بـار ز لـــشكر كــنــد جــنگ او ز انجمـن

 شود كشته رستم بــه چـــــنگال اوي بر اين زور و اين كتــف و ايـن يال اوي

 بــگيرد ســر تــخت كـــاووس شــاه از ايــران نيايــد يـــكي كينه خــــواه

                             
 )218  : 626-30ب1382فردوسي،(

 

  )لفظي ( كشمكش  گفتاري -2-2

ها مرز و توان براي آن  اند و نمي اجزايي به هم پيوسته و مرتبط،     عناصر داستان
گيرد و همين   عنصري در دل عنصري ديگر قرار مي،گاه. كرد ن خاصي معيةمحدود

 از سويي ،ها سخنان شخصيت. كند تودرتويي و پيچيدگي است كه داستان را منسجم مي
از آنجا . گيرد  كشمكش گفتاري قرار مية در حيط،گو و از سوي ديگر وجزوِ عنصر گفت

 ةهاي پهلوانان است و الزم هاي جنگ و دالوري كه شاهنامه اثري حماسي و شرح ميدان
هاي  توان رجزخواني اي در ابتدا، رجـزخــوانـي دو حـريف بوده است، مي هر مبارزه
 بيانگر لحن ،گو و از سوي ديگر وها  را كه از ســويــي جزوِ عــنصر گفت شخصيت

در . ناميد» كشمكش گفتاري «شخصيت است، يكي از انواع كشمكش دانست و آن را 
 دو نيرو يــا دو شـخصيت است كـه بنياد ماجرا را ةمقابل« : مكش آمده استتعريف كش

 ».شود كشانده مي» بحران«و طبيعتاً به » ة اوجنقط«يا » بزنگاه«ه سوي ريزد و داستان ب مي
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. شود مي  ديده  ها به وضوح هاي شخصيت در رجزخواني،اين ويژگي ) 23 :1369ميرصادقي،(
گاه در « .ريزند بنياد ماجرا، يعني ايجاد كشمكش جسماني را ميها در پايان،  رجزخواني

كند، جنگ ديگري بين پهلوانان رزم  ميان نبردهايي كه فردوسي در شاهنامه توصيف مي
   تير و كمان و گرز و كمند و شمشير و نيزه نيست،گيرد كه سالح آن آورد و سپاه در مي

ن است به همراه حركاتي كه ربطي به عمليات زبا،رود و آن تري به كار مي بلكه سالح برنده
 ( ». شود  شكست خصم مي، دشمن و در نتيجهةجنگي ندارد ولي موجب تضعيف روحي

ها را كه در  ها و سخنان شخصيت  مي توان رجزخواني،بنابراين ) 237 :1369گروه مؤلفان،
كش  اوج منتهي مي شود، كشمةآن نوعي جدال و كشمكش وجود دارد و به يك نقط

  :كشمكش هاي گفتاري را مي توان به دو دسته تقسيم نمود . گفتاري ناميد
          هاي گفتاري كه داراي لحني تند است اما به كشمكش جسماني   كشمكش-

لحن تند سهراب و  . تهمينه اشاره كردو براي نمونه بايد به سخنان سهراب ؛ انجامد نمي
  :  نوعي كشمكش گفتاري مي شود  باعث،تهديد او هنگام پرسش از  نژادش

       بدو گفت گستاخ بـا مــن بگــوي          بـــر مـــادر آمــد بپرسيد زوي

       هــمي بــĤسمان انـــدرآيد سرم         كه من چون ز همشيرگان برترم

       چه گويم چو پرسد كسي از پـدر م و ز كــدامين گهر ا         ز تـخم كي

 ...را زنـــده انــدر جـهانو       نمانم ت    گر ايــن پرسش از من بماند نهان    

 )178 : 118-41ب1382فردوسي ،   ( 

 پس از تأخير رستم نيز از كشمكش هاي ، سخنان تند و خشم آلود كاووس و رستم
  . گفتاري است

 در كهخواني  گوهايي است در قالب رجز و نوع ديگر كشمكش هاي گفتاري، گفت-
 قبل ، بايد به سخنان هجير با سهراب، براي نمونه؛شود  منجر به كشمكش جسماني مي،پايان

  :گردد  منجر به كشمكش جسماني مي،از درگيري اشاره كرد كه در نهايت
 كه تنها به جنگ آمـــدي خيره خير چنين گفت با رزم ديده هجيــــــر

 نده را بــر تو بايد گــريستكــه زاي چه مــــردي و نام و نژاد تو چيست

 بـــه تـركي نبايد مـــرا يـــار كس  هجيـــرش چنين داد پاسخ كه بس

 ســرت را هــم اكنون ز تن بر كنـم هـــجير دلــير و ســپهبد مـــنـم
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        تـنت را كنم زيـــر گل در نـــهـان          فرستم به نزديك شـــاه جـــــهان

 )183 : 181-6بهمان  (  

  . سخنان سهراب با كاووس نيز از ديگر نمونه هاي اين نوع كشمكش به شمار مي آيد
 بـــگفتند كـــاينت گــــو پيلتــن از آن پــس دليران شدند انجمــــن 

 كه يارد شدن پيش او جنگجــــوي نشايد نــگه كـردن آســـان بــدوي

 مي شــاه كـاووس را بر شمردهـــ از آن پس خروشيد سهراب گــــــرد

 كه چون است كارت به دشت نبــرد چنين گفت بـــا شــاه آزاد مـــــرد

 كه در جنگ نــه تـاو داري نه پــي كــــي اي نــام كاووس چـــرا كرده

 ستاره بدين كار گــريــان كنـــــم تنت را برين نيزه بــريـــان كنـــم 

 بدان شب كجا كشته شـد زنـــدرزم ه بـزميكي سخت سوگند خــوردم ب

 كــــي را بــــه دار كنم زنده كاووس دار كـز ايــران نــمانــم يكـــي نيزه

 هنگام جنگ كه پيش من آيــــد به  كــه داري از ايـــرانيان تيز چنـــگ 

    از ايران نــــدادنـد پـــاسخ كـسي بـود جوشان بســــي  همي گفت و مي
 )220- 1،  646-55 بهمان،     (   

  

 كشمكش اجتماعي-2-3

هاي اخالقي حاكم بر آن  و قرارداد هاي   در برابر قوانين جامعه و ارزش مبارزه
 ستيز شخصيت ،كشمكش اجتماعي. اجتماعي، دست زدن به كشمكش اجتماعي است

ن نيز داستان با اصول اخالقي است كه ممكن است بين تمايالت متفاوت شخصيت داستا
داستان رستم و  در.گاهي تعارض ميان شخصيت داستان با سنن اجتماعي است. رخ دهد
  : در دو صحنه ديده مي شود ، اين نوع كشمكش،سهراب

 ،تهمينه با پيشنهاد ازدواج به رستم. كشمكش اجتماعي استة اولين نمون، عمل تهمينه-
به خوابگاه پهلواني ، برخالف معمولاو . قراردادها و هنجارهاي جامعه قيام مي كندةعليه هم

دهد؛  گذارد و به او پيشنهاد ازدواج مي نامي كه آوازه و شهرتش را شنيده است، قدم مي
 يعني داشتن فرزندي ،تهمينه براي رسيدن به هدف خود. كاري كه مرسوم و معمول نيست

  .ايستد هاي جامعه مي  عليه سّنت،از رستم
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. م و به سلطنت نشاندن او نيز كشمكشي اجتماعي است اقدام سهراب براي يافتن رست-
داستان است، در برابر قراردادهاي )اصلي( از دو شخصيت محوري يكيسهراب كه خود
 شرط پادشاهي، قدرتِ برتر بودن نيست بلكه داشتن ، ايرانيةدر جامع. كند اجتماعي قيام مي

اب در پشت هدف پيداكردن پدر، نژاد شاهي، فرد را برتر از ديگران نشان مي دهد اما سهر
كه شاهان ايران و توران را بركنار كند و خود اينكند و آن،  تر را دنبال مي هدفي بزرگ

 ةها را بشكند و بر خالف جريان جامع خواهد سّنت او مي. بنشيندهمراه پدر بر تخت سلطنت 
حقانيت كند تا  سهراب از آغاز سّنت شكنانه حركت مي«،درحقيقت.حكومتي عمل كند

  )84 :1384ساماني،(».ي را در اذهان هــمه بنشاندانقالب و دگرگون

 فــراز آورم لشكري بي كــــــران كنون مــن ز تــركــــان جنـگ آوران

 از ايــــران ببرم پــي طـــوس را بـــر انــگيــزم از گـــاه كــاووس را

 اهِ كاووس شــــاهنشانــمش بر گ به رستم دهــم تـخت و گرز و كــاله

 ابــا شـاه روي انــدر آرم به روي از ايـــران بـه توران شوم جنگ جوي

 ســــر نــيزه بــگذارم از آفتــاب بگيـــــرم ســـر تخت افـــراسيــاب

 نبايد به گيتي كــــسي تــاجـــور چــو رستم پــدر بـاشد و مــن پســر

 ستــاره چــرا بـرفـــرازد كــــاله ـاهچو روشن بود روي خورشيد و مــــ

 )  179، 135- 41ب،1382فردوسي ،( 

  كشمكش با طبيعت -2-4

در اين .  محيط اطراف به مبارزه مي پردازد با    گاهي شخصيت با عوامل خارجي و
 شاه ،كاووس.گاه كاووس به اين كشمكش دست مي زند  سهراب با حمله به خيمه،داستان

گاه او را ندارد اما سهراب با اين قرارداد   نزديك شدن به خيمهة اجازايران است وكسي
برد تا جايي كه يك طرف خيمه  را از   شاه ايران حمله ميةمحابا به خيم كند و بي مبارزه مي
سهراب كه بـا درون خـود در جـدال و از يـافتن پـدر نــاامـيد و خشمگين . كَند جا بر مي

بــرد و بـا اشـياء و اجـسام اطراف خـود به جدال مي  له مي كاووس حمة به خيم،است
  . پردازد

 به نيزه در آورد بــاال ز جــاي خــــروشان بــيامد بــه پرده ســراي

 بزد نيزه بركند هفتاد ميــــخ  خم آورد زان پس سنان كرد سيــــخ 
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  كرّ نايز هــر ســو بـرآمد دم  ســـرا پــرده يك بــــهره آمد ز پاي 
 )                                               221 ، 656 - 8 بهمان،                (

 

  كشمكش جسماني -2-5
هـا    ايـن كـشمكش   . هــاي جـسماني اسـت       هاي داستان، كشمكش    آشكارترين كشمكش 

 آيد و باعث ايجاد هيجـان در داسـتان          معموالً در پي نـوع ديگري از كشمكش  به وجود مي          
 موجـب كـشمكش     ،برخـورد و درگيـري جـسماني ميـان دو يـا چنـد شخـصيت                . گردد  مي

 البته در مـواردي نيـز تـضادهاي فرهنگـي، اخالقـي و اعتقـادي منجـر بـه           :گردد  جسماني مي 
 ابزاري  ،كشمكش هاي جسماني  . جدال جسماني، ايجاد تعليق و تحرّك در داستان مي شود         

 از جملـه داسـتان رسـتم و         ، عنصر در سراسر شاهنامه    اين. براي ايجاد هيجان در داستان است     
 بـه ذكـر چنـد مـورد اكتفـا      ، بـراي جلـوگيري از اطنـاب   ؛ به دفعات ديده مي شـود    ،سهراب  

  .شود مي
اين درگيري در نهايت با امان دادن سهراب به هجير  ؛درگير مي شود  سهراب با هجير-

                 )183-4 :187-  93 فردوسي، شاهنامه، ب :ك.ر.( يابد   پايان مي
 با فريب خوردن ،اين درگيري.  استي ديگرة درگيري سهراب با گردآفريد نمون-

شكست در عشق است كه ة  به منزل،اين شكست در نظر سهراب. رسد  سهراب به پايان مي
  .كند تر مي  او را  به ايران محكمةبنياد حمل

 ش تيــرش گــــذرنبد مــرغ را پـي كــمان را بــزه كرد و بگشاد بـر

 ...چپ و راست جنگ سواران گرفت به سهراب بــر تير باران گــرفت

   )185 : 210- 25ب همان،                                                                                (
 ة از ديگر كشمكش هاي جسماني، تاختن سهراب بر لشكر ايران و حمله به خيم-

 با خود است و باعث به هم  كشمكش عاطفي سهراب ةاين عمل، نتيج.  استكاووس
 كشمكش ةحوز تواند در  اين كشمكش مي،از طرف ديگر. گردد مي ريختن لشكركاووس 

  . اجتماعي قرار گيرد
 :ك.ر. ( ديگري استة نمون، كشمكش ميان دو پهلوان و به زمين خوردن رستم-
  )234  ، 848-52 ب ،همان
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گردد، آخرين   به تن ميان رستم و سهراب كه باعث كشته شدن سهراب  مي جدال تن-
  .  اوج داستان به شمار مي آيدة نقط،اين كشمكش. كشمكش جسماني است

    نتيجه گيري -3 
آنچه پس از بررسي داستان هاي شاهنامه از ديدگاه داستان نويسي و عناصر داستاني دست  

. ستان پردازي و الگومند بودن داستان هاي اين اثر استمي دهد، بيانگر تسلّط فردوسي بر دا
از عناصر پركاربرد و داستان است،عنصر كشمكش كه از برجسته ترين عناصر پيرنگ در 

اگرچه به دليل حماسي بودن اثر، كشمكش جسماني بيش . منطقي داستان هاي شاهنامه است
 هاي ذهني، دروني، از ديگر كشمكش ها خود را نشان مي دهد، زمينه سازي كشمكش

 اوج ةبراي به بار نشستن كشمكش جسماني، آن هم در يك مسير منطقي كه ويژ... گفتاري و
در داستان سهراب  كه از عميق ترين .  اين داستان ها مي افزايدةگستر  به،عمل انساني است

 انساني است و به دليل وجود شخصيت رستم كه از اساسي ترين _داستان هاي درون 
يت هاي داستان است، كشمكش دروني كه حاصل تقابل فرد و احساس آدمي است، شخص

حركت از كشمكش دروني به سمت كشمكش . بيش از ديگر عناصر خود را نشان مي دهد
 ابعاد وجودي انسان ةاجتماعي و سپس به سوي كشمكش جسماني، بيانگر حضور همه جانب

  .در اين داستان است
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