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 چکيده
 و شناسبيروایبت حبوزة در تبوجّهيجالب  علمي هايظرفيّت داراي فردوسي شاهنامة
 گفتمبان عنبوان ببه يروای گونة کی آید، بررسيمي پي در چهآن .است روایت زبان دستور
 شبودمي خارج داستان از جهان بارهیک روایت، به از پس راوي که است شاهنامه در روایي
 اتّخباذ .نشيندمي مخاطبه و وگوگفت به او با گرداند ومي خواننده سوي به را سخن روي و
 تمبانيگف مقاصبد و بالغبي اغبرا  محور داستان، بر هر پایان در معموالً روایي، شيوة این
 ببه را حضور خواننده و است مؤثّر داستان پذیريباور حس ّ القاي و در است شده بنا معيّن
 کبارکرد تبوانمبي شبدهترسبيم فضباي در ایبن .دهدمي قرار تصویر قاب در برجسته طور

 .کبرد مالحظبه حبال ببه گذشبته از زمبان تغييبر ببا بویژه را روایي گفتمان عاطفي و ارتباطي
 هبايایبدللویي، حالبت عواطب،، دیبد، انتقبال زاویة نوع این شناختيروایت ردکروي چنينهم
 و ذهنبي حباالت .اسبت خواننبده ببا راوي مسبتقيم عباطفي درگيبري و حبس و ایجاد ذهني
 دارد منطقبي و مسبتقيم دادها، ارتباطروي و هاکنش فرجام با نویسنده ایدللوییکي هايدیدگاه
 خبود فکبري باورهاي و پردازدمي گرانکنش رفتار و اعمال وتقضا و نقد به نویسنده نوعي به و
 اببراز نویسبنده کبه کنبدمبي اتّخباذ را برداشبتي همان ناخودآگاه نيز خواننده و داردمي ابراز را

 اهمّيّبت ببر تأکيبد ضمن رو، پيش  مقالة هدف نگارنده در. پذیردمي را او قضاوت و است داشته
 ببر کبه اسبت مخاطب  با مستقيم وگويگفت در راوي مقاصد نتبيي و تشریح روایي، گونة این
 .است گرفته انجام ولت چون ساختارگرا شناسانروایت آراي و نقد روایي پایة
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 مهمقدّ
 و منبدقاعبده سباختار کیب عنبوان ببه روایبت بررسبي شبناختي،روایبت کردهايروي
 بببویژه و روسببي گرایببيصببورت تحليلببي هببايشببيوه و مفبباهيم از برگرفتببه یافتببه،نظببام

زببان  دستور» و 1«گفتمان روایت»تحليل  و تبيين چنينهم. است فرانسوي ساختارگرایي
 ادبيبات. ساختارگراسبت شناسبيروایت اصلي هاينگرش جمله از 3«زاویة دید» 2،«روایت
 بسبيار شگردهاي و هاشيوه داراي فردوسي، شاهنامة ، بویژه(منظوم و منثور)رسي فا داستاني

 شبناختيروایت کردهايرودي با و علمي دقيق بررسي در که است روایت در توجّهجال   و
 از یبکهبي  در راوي فردوسبي، شباهنامة متن در. ارزنده رسيد و تازه نظریّاتي به توانمي

 زاویبة از تبر ر  داده اسبت،پبيش چبهآن و نيست گرکنش کتاب دادهايروي و هاداستان
 پبس راوي که مورد نظر است روایي گونة یک جستار، این در. گویدبازمي گوناگون هايدید
 مبدّت تمبام در کبه را خواننده داستان، جهان از خارج و (قهرمان سرنوشت)داد روي پایان از

 ببه او ببا و دهبدمبي قرار مورد خطاب مستقيم طور به است، بوده داستان شنوندة و بيننده
. دهبدروي مبي (نویسبنده) راوي و خواننده ميان روایي گفتمان نوعي و نشيندمي وگوگفت
 پبذیريشبراکت چنبينهبم و روحبي و عباطفي اقناع موج  روایي اندازچشم این گزینش
 کمبک نآ باورپبذیري درجبة افبزایش ببه و شبودمبي داسبتان حوادث فرایند در مخاط 
 دیبدگاه از شناسيروایت کردهايروي علمي هايروش از روایي، گونة این تشریح در. کندمي
 بررسبي، منبب   عنبوان به تربيش جستار این در چهآن. گرفت بهره توانمي (راوي) دید زاویة

 هبايگونبه بيبان به نویسنده، این. است فرانسوي 4ولت لينت نظریات گرفته، قرار مورد توجّه
 و راوي ارتبباط اساس بر هاآن از یکي که است کرده اشاره گرامتن گفتمان مختل، ارکرديک

   .بررسي کرد آن اساس بر را شاهنامه روایي گونة این توانمي و است مخاط 
 روایبي هبايشبيوه دهنبدةبازتباب بررسبي، ایبن مطالعبهمورد  فردوسي، متن شاهنامة 

 قواعبد و مفباهيم اسباس بر آن هايداستان برخي نونتاک که است توجّهدرخور  و گوناگون
 رسبتم داستان بر تکيه با شاهنامه، در کانون روایت دربارة. بررسي شده است گرایيساخت
 راوي ببا کبانون ارتبباط و روایت موضوع با کانون ارتباط اصلي اندازچشم دو اسفندیار، از و
 اسبت رسبيده نتيجه این به نویسنده و گرفته صورت پژوهشي 5نظریّات یرار ینت اساس بر

 مدام صورت به سازيکانون و است ترکيبي و چندگانه شاهنامه در 6سازي روایتکه کانون
 روایبت کبانون نظبر از شباهنامه گزارشبي و داستاني و روایي هايبخش و شودمي جاجابه
 

1 . Narative Discourse 
2 . Grammer of Narration 
3 . Viewing angle 
4 . Zhep Lint Volt 
5 . Gerard Genette 
6 . Narrative Focalization 
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 کنبد، امّبامي آغاز راوينویسنده دید از را خود هايداستان تربيش فردوسي. است متفاوت
 آوردمي روي غيرثابت و شوندهدگرگون کانون به گوناگون هايبهانه به داستان آغاز از پس
 در. دهبدمي شکل راوي و قهرمانان نگاه از استفاده با تناوب، به را خویش داستاني جهان و

 یبا نبدهخوان روي ببر کانون دید، ةزاوی کامل تغيير با پردازي،صحنه اتمام از پس نيز پایان
 رفتباري هبايکبنش ایدللویي جنبة بکوتاهي جمله دو یک در و شودمي متمرکز مخاط 
 سهراب و رستم داستان تحليل به توانمي چنينهم. (1261آباد، مهدي غفوري)شود مي بيان
 آراي و( هاشخصيّت نقش) 2گرماس الگوي ،(داستان سطح در)مارتين  و 1توالن روایي دیدگاه از

 سهراب و رستم داستان بررسي با گاننویسند. کرد اشاره (گفتمان و کالم سطح در) 3فالر راجر
 شخصبيّت یبا دادروي هبر که اندرسيده نکته این به شناسيروایت هاينظریّه اندازچشم از
 هبا،شخصيّت اعمال و حوادث نقش  ارزیابي. است داشته روایت این بُردپيش در تاثيري چه
 ببه فردوسبي موقعيّبت و کنبدمي آشکار را (سهراب مرگ)داستاني  نبحرا گيريشکل نحوة
 در را او تبأثير و حضور ميزان ها،آن کردعمل و روایت هايشخصيّت به نسبت راوي عنوان
 روایبي گفتمبان راه از هبایشنگرش و عالیق بيان در را او هنرمندي و کندمي روشن متن
 (. 199: 1261، و دیگري )محمّديسازد مي آشکار
 کبه اندرسيده نتيجه این به نویسندگان ،«سپيد دیو با رستم نبرد دید زاویة» مقالة در 

 را دیبد زاویه ها،صحنه از بخشي در ها،شخصيّت بيروني هدایت و رهبري وجود با فردوسي
 شبيوه ایبن کباربرد ببا و داده تغييبر شبخص دوم و شبخص اوّل دید  ةزاوی به کل داناي از

 این در .دهد ارائه مخاط  به زنده و واقعي فضایي در را داستان دادهايروي است توانسته
 کبه اسبت ايفاصبله ،هنرمندانبه فاصبلة. است کرده استفاده هنرمندانه فاصلة از نویسنده ،داستان
 ببه را خبود داسبتان شبکل نویسبنده عنبيی گيبرد،مي داستانش هايشخصيّت عمل از نویسنده
 در را خبود پباي جاي کوشدمي و باشند خود به متّکي هاشخصيّت که کندمي ریزيطرح ايگونه
 .(131 :1263 ،و دیگري راشدمحصّل)نامند مي عيني گاهي را اينوشته چنين و کند محو داستان

 ایبن شبده، انجبام «سبياوش فرود داستان در شناسيروایت» عنوان با که پژوهشي در 
 کبه آثباري در هبا،روایبت دهنبدةشبکل اصبرعن و ساختار در که است آمده بدست نتيجه

 واحد، اصولي است، حماسه مانند ادبي یانر یک گوناگون از هايروایت و هاقصّه دربردارندة
 ادبي اثر یک در موجود هايروایت و هاداستان ميان در که دارد وجود و تکرارشونده مشابه
 روایت روند در شخصيّت الةاستح و دگردیسي عنصر اساس، این بر. کندمي مشابهت ایجاد
 منتهبي تبرایدي به که هایيداستان در چنينهم. است نهاده تأثير هارفتپي گيريشکل و

 
1 . Michael Toolan 
2 . Algirdas Julien Greimas 
3 . Roger Faller 
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. اسبت تبرببيش قهرمبان گروه به نسبت وي یاوران و قهرمان ضد ّ و قهرمان نقش شود،مي
 رد فردوسبي گبريروایبت نبوع تفاوت از فرود، داستان در 1پراپ روایي الگوي هفت وجود
 ببه توانبدمبي و کنبدمي حکایت عاميانه هايداستان در گريروایت با مقایسه در شاهنامه
 وجبود ببر روایبي، مبنبي هبايمبتن تحليبل در روایي الگوي این هايضع، از یکي عنوان
 .(21 ،6: 1263 ،و دیگري احقّي)یباشد  هاروایت همة براي ثابت الگویي
 روایبت نبوعي ولبت، لينبت یپ بر نظریّبات بتنيم حاضر کرد نگارندگان در مقالةروي 
 نویسندة و شودمي تبدیل گفتمان به روایي حرکت از داستان هر پایان در معموالً که است

 ببه بيرونبي مخاطب  ببا و آیبدمبي بيبرون هادادروي صحنة پشت از (نویسنده من)انتزاعي 
 هبايحالبت بيبان و وییکيایبدلل و ارتباطي کارکرد به روایي کارکرد و نشيندمي وگوگفت
 تباکنون شاهنامه به نسبت کرديروي چنين شده،انجام مطالعات در. شودمي تبدیل ذهني
 بررسبي ضبمن در نویسنده ،دریا هاياشارت از کتاب در. است نشده اتّخاذ مستقل طور به

  کبه اسبت گفتبه و کبرده شباهنامه روایي ساخت بر هم گذري مثنوي، روایي ساختارهاي
 داسبتان در حضبورش از ايسبایه حتّبا کوشبدمبي راوي شباهنامه هبايداستان کثرا در»

 ایبن از و «شبودمبي نمایبان قصّه ميان در و کندمي هنجارشکني گاهي امّا نشود، احساس
 .(61-71: 1216)تبوکّلي، ببرد مبي نام مخاط  سازيبرجسته جنبة به توجّه عنوان به شگرد

 مباني نظري پژوهش بپردازیم.  شایسته است پيش از بحث اصلي، به
 توصبيفي فرهنب  کتاب است. در شده ارائه روایت دربارة شمارهایي بيتعری، تاکنون 

 برگيرنبدة در کبه شودمي گفته منثور و منظوم داستان هرگونه به روایت ،ادبي اصطالحات
 (39: 1613 2،زآبرامب)باشد  هاآن رفتار و گفتار و داستاني هايشخصيّت وقای ، از ايمجموعه
 دهبد مبي ر  زمبان در کبه اسبت هبایيداسبتان مفهبوم، تبرینسباده در روایت چنينهم

  دارنبد سبازنده هباروایبت کبه انبدگفتبه نيبز پبردازاننظریّبه از برخي و (31 :1211 3،)برگر
 نظریّبه بررسي به که است تازه ايرشته معني به شناسيروایت علم امّا ،(18: 1261 4،کوري)
 شبناخت ببه مخصوصباً نظریّبه ایبن .پردازدمي ادبي هايگونه همة در روایت کلّي وةشي و

 هایيگفتمان چنينهم. شودمي تکرار گوناگون آثار در پيوسته که پردازدمي روایتي عناصر
 اسبت عبارت مروي .کندمي تحليل را مَروي نيز و شودمي بيان هاآن طریق از روایت که را
 اخيبر نظریّبة .کنبدمبي خطباب او ببه را روایبت راوي کبه منيضب مخاطب  یبا شخص از

 ارسبطو بوطيقباي از را داستاني روایات به راج  سنّتي موضوعات از بسياري شناسي،روایت
 ایبن بررسبي در امّا. کندتشریح مي و انتخاب بوث وین اثر (1691) داستان بالغي اصول تا

 
1 . Vladimir Propp 
2 . Meyer Howard Abrams 
3 . Arthur Asa Berger 
4 . Gregory Corey 
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 سباختارگرایي ببویژه و روسبي گرایيرتصو اخير تحليلي هايشيوه و مفاهيم از موضوعات
 ببازنمود مثاببه  ببه یعنبي سنّتي شيوة به را شناسان، روایتروایت. گيردمي بهره فرانسوي
 یافتبهنظبام و مندقاعده ساختار یک منزلة به را آن بلکه کنند،نمي بررسي زندگي داستاني
 (.39همان: )کنند تحليل مي

« کنبدمي بيان را داستان که فردي» ای« راوي» بر نيگوناگو گذارينام و نگرش تاکنون 
 و سبطوح تعری، در را خود مخصوص اصطالح و تعبير پردازاننظریّه و است گرفته صورت
 نویسبندة حضبور ببه راوي نویسبندگان جبز تربيش. اندکرده بيان گريروایت هايدیدگاه
 یکبي دارنبد. قرار هم مقابل در اهگ آرا این .معتقدند نيز انتزاعي ای نویسندة تلویحي واقعي،
 2چبتمن نظریّبه بيبان نخسبت ببه کتبابش در که است 1کنان ریمون پردازاننظریّه این از

 او، کتباب طببق. اسبت کبرده بيان او دیدگاه با را خود نظراختالف  وجوه سپس و پرداخته
 و دارد حضبور مسبتتر مؤلّب، یبک و واقعبي مؤلّ، یک داستان متن در»گوید: مي چتمن
 بشبمار اثبر، در موجبود هنجارهاي سرچشمة عنيی اثر، کل ّ بر حاکم ذهنيّت مستتر مؤلّ،
 شبناختيروان پيچيبدگي واقعبي مؤلّب، ببا پنهبان مؤلّ، رابطة که پذیرفته است آید ومي

 زنبدگي سبواي عبواطفي و هبانگبرش عقاید، اشنوشته در تواندمي نویسنده. دارد بسياري
 معبر  در واقعبي مؤلّب، کهدرحالي بنابراین. کند بيان آن با تضاد رد کامالً یا خود واقعي

 ثاببت موجبودیّتي و هویّبت ،معيّن اثر مستتر دارد، مؤلّ، قرار واقعي زندگي هايدگرگوني
 ببا واقعبي مؤلّب، .کندمي رفتار منطقي و قدمثابت اثر بطن در مطلوب، شرایط در دارد که
 .(116 :1217 ،نانک ریمون) «دارد فارق وجه نيز راوي
 خواننبدة← (شنو روایت) ← (راوي) ←مستتر مؤلّ، ← واقعي مؤلّ،: چتمن نمودار 
 واقعي خوانندة ←مستتر
 حرفبي راوي ببرخالف مسبتتر مؤلّب، که است این راوي و مستتر مؤلّ، تفاوت چتمن، نظر از 
 اببزار سبد و هبي رنمبي گبوش ببه صبدایي هي  آن، بگویيم است بهتر یا او از. ندارد گفتن براي

 قبوایي تمبام ببا و بباز دهاني با کلّي، طرحي طریق از سکوت در. ندارد اختيار در ارتباطي مستقيم
 سباختي ببر مستتر، مؤلّ، کهاین کوتاه و کندمي هدایت را ما برگزیده، ما به رسانياطالع براي که
 هبر نيبز و کنبدمبي بنبدي هم سر و استنباط متن هايمؤلّفه تمام دل از را آن خواننده که است
 و راوي متنبي وقتبي و است اختياري شنوروایت و راوي امّا دارد، مستتر خوانندة و مؤلّ، یک متن
   .شودمي محدود مستتر خوانندة و مؤلّ، به روایي ارتباط ندارد، شنوراویت
 مؤلّب، از پيوسبته مستتر مؤلّ، است قرار است اگر معتقد چتمن برخالفکنان  ریمون 
 و درآیبد روح ذي غيبر صبورت ببه بایبد،مي مستتر مؤلّ، مفهوم بماند، جدا راوي و اقعيو

 
1 . Shlomith Rimmon - kenan 
2 . Semureh Chathman 



 

 133  2356بهار و تابستان ، 13، پياپي سيزدهم، شماره اولپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 
 یبا گوینبده یبک مقبام در تا شود تلقّي تلویحي هنجارهاي از ايمجموعه منزلة به ترجيحاً
 حقيقبي معنباي در توانبدنمي مستتر مؤلّ، که پيداست بنابراین .(فاعل کی عني)ی! صدا یک
 و مؤلّب، کبه دهبدمبي پيشنهاد بنابراین .کند ایفا نقشي روایي، باطيارت موقعيّت در کلمه
 انتقادي نيز شنوروایت و راوي دربارة .بروند کنار ارتباطي موقعيّت سطح از مستتر خوانندة
 اجبزاي منزلبة ببه را شبنوروایبت و راوي کبه اسبت این کند،مي وارد چتمن نمودار به که
 چبتمن، ببرخالف و دانبدمبي دخيل روایي ارتباط قعيّتمو در اختياري صرفاً نه اي وسازه
 برخبي در یبا نقبل را دادهار  کمدست  که داندمي کارگزاري نامحسوس طرزي به را راوي
 کبه اسبت کارگزاري نيز شنوروایت. کندمي دخالت گريروایت ضروریات خدمت در اعمال
 اسبت، مسبتتر هميشه شنوروایت گونه این. است راوي مخاط  تلویحي، طور به ِ کمدست
 ببه قائبل فقبط گبريروایت فرایند در او .شودمي خود روایت شنوندة راوي، که زماني حتّا
 :(131-133 همان:) :است زیر نقش چهار
   شنوروایت← راوي←واقعي خوانندة ← واقعي مؤلّ، 
 گريایترو هايشيوه بيان به اي کوتاه،گونه به جااین بحث، در تکميل براي است الزم 
 :شود اياشاره نيزکنان  ریمون دید از

 ؛دادروایت پس از ر  -1
 زمبان فعبل از عمدتاً که است گویانهپيش گريروایت ايگونه: دادر  از پيش روایت -3
 قالب  در روایبت، ةشبيو ایبن از. شبودمبي اسبتفاده حبال زمان فعل اوقات برخي و آینده
 ؛گرفت سراغ فراوان توانمي داستاني اشخاص و رلیاهاي هابينيطال  ها،گویيپيش
   روزانه؛ برداريادداشتی نویسيگزارش: دادر  با زمانهم روایت -2
 ببه کبه زمبانهبم نبه کبردن عمل و گفتن که زماني لحظه، به لحظه و حال روایت -8
 .(138 -132 همان:)اي مراسله هايرمان مانند آیند،مي هم پس از تناوب
 نظبر اسبت. از متفباوت داسبتان در راوي مشبارکت ميبزان اسباس ربب روایبت سطوح 
 نبام فراداستاني راوي کند،مي روایت که داستاني از باالتر راوي ینت، از نقل به کنانریمون
 نبام داستاني متفاوت راوي باشد، نداشته حضور کنند،مي روایت که داستاني در اگر و دارد
 مرتببة در راویان نيز و داستاني ميان راوي کند، تشرک داستاني کنش در راوي اگر و دارد
 برخي سب  به کمدست  اگر و هستند و زیر زیر داستاني داستاني زیر راویان چهارم و سوم

 داسبتاني هماننبد راوي هباآن ببه ،یابنبد حضبور داسبتان در« شخصي» هايآشکارسازي
 داسبتاني متفباوت اسبتانفراد راوي فردوسبي نظرگباه این از .(121-121 همان:) گویندمي

 .نيست گرکنش کتابش دادهايروي از یکهي  در است، زیرا
 مؤلّب، را ادببي هايروایت سازندگان که است معتقد پردازاننظریّه از دیگر کيی يکور 
 تفباوت هاراوي و هامؤلّ، ميان که نشاید و نباید هاروایت اقسام و انواع همة در و ناميممي
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 مؤلّب، ببه رمبان خوانبدن فردیّبت ببر بنا که فردیّتي داستان درون در اهيگ امّا بگذاریم،
 نسببت او ببه وي زندگي با تربيش آشنایي برپایة که است فردیّتي سواي دهيم،مي نسبت
 خود دیدگاه با دیدگاهش که آفریندمي« ايثانویه مؤلّ،» آگاهانه مؤلّ، و درواق  دهيممي
 هبم از راوي و مؤلّب، مفهبوم خبود زمبان ایبن در .اردد گيرچشم و ظری، هايتفاوت وي
 عنبيی ،(11 - 18: 1261 کوري،)هستيم  مواجهه کاشتدرون روایت با معموالً امّا گسلد،نمي

 ببه البتّبه اسبت. شبده کاشبته اصبلي داسبتان درون داستاني و است الیهالیه که داستاني
 دوم روایبت اگبر امّبا شبند،با درسبت هبم پایبة ببر داستان دو هر دادهايروي که شرطي
 :  کوري نظریّة. گویيممي یافتهگسترش روایت آن به باشد، اصلي روایت دهندةگسترش
  دروني( )راوي ← (بيروني راوي) تلویحي مؤلّ، کاشتدرون روایت ← (راوي)واقعي  مؤلّ، 
 ایبن ببر و است شاهنامه هايداستان بيروني راوي/مؤلّ، فردوسي کوري، نظریّة پایه بر
 . شودمي روایت دروني راوي/مؤلّ، زبان از گاه هاداستان اساس،
 اينویسبنده و واقعبي اينویسبنده وجود به قائل خود روایي شناسيگونه در ولت لينت 

 زنبدگي واجبد که ملموس نویسندة بينيجهان با است ممکن که است (انتزاعي) ایدللوییک
 روایبي وجبه یک توسط تواندمي روایي کنش امّاباشد،  داشته بسيار اختالف است، فراادبي
 شخصبيّت هميشبه تقریبباً و نبدارد مشبارکت داستاني کنش در صورت گيرد که ناشناس
 از تبرببيش گاهي و ترکم گاهي راوي. است متمایز راوي چهرة از ویژه ايگونه به نویسنده
 کبه پبردازدمبي عقایدي ازابر به گاهي و داندمي داریم، شنيدن انتظار نویسنده از ما چهآن
 داسبتاني هبايشخصبيّت مانند راوي است معتقد ولت. نيست یکي نویسنده نظریّة با الزاماً
 از. است روایي کارکرد ایفاي اصليش وظيفة و است شده آفریده نویسنده توسط رمان، کی

. ملمبوس نویسبندة نبه اسبت انتزاعبي نویسبندة لویيلاید همان ادبي اثر ایدللویي او نظر
 از بخشبي و کنبدراوي آن را بيان مي بلکه گوید،قصار را بازنمي کلمات و اندرزها ،نویسنده
 . شودمي بازتوليد راوي، آشکار تفسيرهاي وسيله به ناپيدا نویسندة ایدللوییکي موض 
 واقعبي و عميبق مبن )انتزاعي  نویسندة ← تر(بيروني متن یک از ايپوسته)ملموس  نویسندة 

   انتزاعي. خوانندة←ملموس خوانندة←گرروایت راوي → ←گرکنش راوي ← (نویسنده
 .است متضاد گاه و گوناگون زمينه این در ادبيات پردازانآراي نظریّه دیدید، که طورهمان  
 را سبانناهم و سانهم روایي گونة دو خود، روایي شناسيگونه در چنينهم ولت لينت 
 مقام در هم باشد. داشته دوگانه حضوري تواندمي راوي ،سانهم روایت در: کندمي معرّفي
 سبان،نباهم روایبت در .باشد داستان در نقشي دارعهده و گرکنش هم و( گرروایت من ) راوي
 کل( داناي) را راوي این 1مارتين، واالس. شودنمي ظاهر گرکنش و شخصيّت عنوان به راوي

 
1 . Wallace Martin 
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  را خبودش کبه خوانبدتلبویحي مبي مؤلّب، ای سانناهم روایت راوي ولت لينت به تعبير و

  .نببدارد نقشبي آن در خبودش کببه کنبدمبي بيببان را داسبتاني و نامبدمببي« مبن» ضبمير
 راوي شباهد، راوي راوي،نویسبنده کانون به را گرروایت این ینت یرار (.11111219 مارتين،)

 ولبت البتبه .(3311261مهدآباد،  غفوري)کند مي تقسيم گویيتک یا سيّال قهرمان،ثابت، من
 بازشبناخته خبود تمایزدهنبدة وجبوه از ايپباره واسبطة ببه روایبي هايگونه است معتقد
 یبک در کبه است داده نشان ادبي هايمتن شناختيگونه هايبررسي حال، این با. شودمي

 داشبته کباربرد آخبر تا اول از کامل طور به تواندنمي خاص روایي گونه یک هرگز داستان
 هبم ببا معنبادار و مشخّص طور به که است روایي چندگونة از سخن هميشه درواق  .باشد
 .(97: 1261ولت،)آورند  بوجود را داستان روایي فضاي تا شوندمي ترکي 

 :شودمي تقسيم نوع سه به ولت سانناهم روایي گونه
 ببر نبه دشبو متمرکبز راوي بر خواننده نگاه که زماني: گرامتن سانناهم روایي گونة -1
 گران؛کنش از یکي
  شود؛ متمرکز گرانکنش از یکي بر خواننده نگاه کهزماني :گرکنش سانناهم روایي گونة -3
 مرکبز در یبکهبي  گبران،کبنش و راوي کبه زماني: طرفبي سانناهم روایي گونة -2
 شببود مببي بيببان دوربببين چشببم از داسببتان گببویي و ندارنببد قببرار خواننببده گيببريجهببت

 .(91-12 : 1211اسي، عبّ)

 ایبن هبايگونه توانمي و است شده سروده سانناهم روایي شيوه در فردوسي شاهنامة 
 :کرد مالحظه هاداستان روایت در را روایي شيوة
 رواي برگفتبار تبرببيش خواننبده نگباه شبود،مبي روایت ضحّاک داستان وقتي در آغاز 

 .شودمي ناميده گرامتن سانناهم روایي شيوة ولت بنديتقسيم اساس بر که است متمرکز
شبببهریار شبببد تخبببت ببببر چبببو ضبببحّاک  
بببببباز گشبببببت ببببببدو زمانبببببه سراسبببببر  
فرزانگببببببان آیببببببين گشببببببت نهببببببان  

 

هبببببزار شبببببد انجمبببببن سببببباليان بببببرو   
دراز روزگبببببببببار ببببببببببرین برآمببببببببد  
دیوانگببببببان کببببببام شببببببد پراکنببببببده  

(1/11: 1299فردوسي، )  

 داسبتان روایبت ببه تبوانمبي ،سباننباهم روایبي شيوة از گونه دومين دادننشان براي
 سبياوش، ببر خواننبده نگباه که کندمي گزارش طوري را داستان رواي. کرد اشاره سياوش
 سباننباهم روایبي گونبة را آن کبه شبودمبي متمرکبز داستان اصلي شخصيّت و گرکنش
 نامند:گر ميکنش

ورا دیببببببد پببببببرآب چهببببببر سببببببياوش  
؟ببببود چبببه ببببرادر اي نبببرم گفبببت ببببدو  
دیم شدسبببببتي نتبببببورا شببببباه از گبببببر  
راه ببببه آیبببم تبببو ببببا همبببي اینبببک مبببن  

 

مهببببر ز بپيچببببد کببببو کسببببي بسببببان   
؟شببببنود نشبببباید راکببببان هسببببت غمببببي  
نبببببببم درد از آوردي در دیبببببببده ببببببببه  

 کببببنم جنبببب  بببببا شبببباه تببببوران سببببپاه
(3/228همان: )  
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 از داسبتان گویي .دید فریدون داستان گزارش در توانمي را خنثا سانناهم روایي گونة 
 نيستند: خواننده توجّه  مرکز راوي و گرکنش و شودمي یتروا دوربين چشم

 گبببارفریبببدون چبببو شبببد ببببر جهبببان کام
 ببببه رسبببم کيبببان، گببباه و تخبببت مهبببي
 بببببببه روز خجسببببببته سببببببر  مهرمبببببباه

 

 ندانسبببببت جبببببز خویشبببببتن شبببببهریار 
 بياراسببببببت بببببببا تبببببباج شاهنشببببببهي
 بببببه سببببر بببببر نهبببباد آن کيبببباني کبببباله

(1/16)همبببان:                                                  
 

 .است نوسان در و متفاوت هايگونه داراي هایش،داستان بيان در فردوسي روایي شيوة 
 کند. این تفاوتروایت مي را شاهنامه هايداستان سانناهم روایي گونة شيوه، سه هر او در
 ایبن از متنباوب، طبور ببه و گبذاردمبي خواننبده بر را متفاوتي اقناعي تأثيرات دید، زاویة
 ببه گباه هبا،شبيوه ایبن .کندمي استفاده (گرکنش بر و متن بر راوي، بر تمرکز)روایي  هايگونه
 داراي کنبدمي بازگو را داستان کل ّ که راوي ساختار، این در. است روایت در روایت صورت
 .است راویان سایر و هاشخصيّت به نسبت کامل اطّالعاتي و شناخت
 در راوي حضبور نشبانة و پبذیريدریافبت ميبزان، یي باید گفبتامّا دربارة گفتمان روا 

 خود راوي که است این است مشخّص چهآن: ابدیمي نمود جا دو در ،شاهنامه هايداستان
 آغباز در گباهي فقبط و نيسبت گبرکنش و ندارد حضور داستاني هايکنش از یکهي  در

 دهد:مي نشان را خود کند، معرّفي را داستان خواهدمي اصلي راوي جاکهداستان، آن
گوي دهقبببان چبببه گویبببد نخسبببتسبببخن  

 کبببه ببببود آن کبببه دیهبببيم ببببر سبببر نهببباد
 چنببببين گفببببت کببببایين تخببببت و کبببباله
 

 کبببه تببباج بزرگبببي ببببه گيتبببي کبببه جُسبببت 
 نبببببدارد کبببببس آن روزگببببباران بيببببباد
 گيبببببببومرت آورد و او بببببببببود شبببببببباه

(1/31همان: )  

 است، ظباهر بوده مقاله این وینتد انگيزة آن بررسي که هاداستان برخي پایان در نيز و
 .شودمي
 گمبانببي. شناسباندمبي خواننبده ببه را خود ایدئولویي و خود فردوسي که جاستاین در 

 دانبش و تخيّل قدرت از فضا و مکان سازيتجسّم و تصویرگري و پردازيدر شخصيّت فردوسي
 شبده تنيبده دادهباروي و داسبتان تباروپود در ايگونه به موارد این است، امّا جسته سود خود
 پایبان در گيرد، امّبانمي صورت راوي از پذیريدریافت داستان، خواندن هنگام خواننده که است
 اببدیمي حضور( انتزاعي نویسندة واقعي، مؤلّ، واقعي، نویسندة)خود  حقيقي شخصيّت با راوي داستان

 .  پردازدمي ارهشد و پند جنس از کلماتي قال  در داده روي جریان تفسير به و
 داستان حوادث از و رودمي کنار صحنه روي از راوي جاکهآن ،شاهنامه هايداستان در 
 روي گفتمبان عمبل ببه داستان عمل از دهد ومي تغيير را خود دید زاویة گيرد،مي فاصله
 گبرامبتن روایبي گونبة کنبد،مي راوي روایت را گفتمان کهزماني ولت، نظر طبق. آوردمي
 پبردازيگفتبه هرگونبه ببه گفتمان» گرامتن گفتمان صوري چهارچوب در. شودمي دهنامي
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 ببه تمبایلي اوّلبي در و باشبد شبنونده یبک و گوینده یک وجود مستلزم شود کهمي گفته

 هباينشبانه واسطة به را خود وضوح به گوینده و «باشد داشته وجود دومي بر تاثيرگذاري
 :داردمي اعالم زیر

 ارجباع گوینبده خبود ببه «من» فاعلي ضمير از استفاده دليل به پردازيهگفت فاعل -1
 نامد؛مي «شما» را خود مخاط  ضمن در و شودمي

 کند؛مي معيّن «حال» را پردازيگفته زمان گوینده -3
...«  کبه کنممي اعالم من» صریح جملة ایراد واسطة به و فراروایي گفتمان کمک به وي -2
 کند؛مي اشاره خود زيپرداگفته روند به

 گفتمبان نبوعي اببراز ببه مقابل فرد رفتار شيوة با رابطه در شخصي اظهار نظر با وي -8
 از ايبرهه در که است حقایقي عرضة از سخن» داستان در امّا زند،مي دست کنندهارزیابي
 گفتمان اگر .«باشد داشته دخالت داستان روند در پردازگفته کهآنبي است، داده ر  زمان
 بطبن در و ببود خواهبد خنثبا گبرکبنش روایبي گونبة کند، آن ایراد گرانکنش از یکي را

 از عناصبري آن در کبهآن یبا گویبدمبي راوي را گفتبه کل ّ که کرد دقّت باید پردازيگفته
 .(91 :1261 ولت،)داد  نسبت گرکنش به را باید آن که هست گفتمان
 جسبتن ببه تبوران ببه گيبو رفبتن و خبواب به ار خسروکي گودرز دیدن» داستان در 
 :گوید آغاز در فردوسي« خسروکي

انبببد دیبببده جهبببان کبببز هبببارنببب  بسبببا  
نيسبببت خببباک ار جبببز بسبببتر سبببرانجام  
دراز نمبببباني ایببببدر کببببه دانببببي چببببو  

آوري خببببببباک زیبببببببر را آز همبببببببان  
اسبببت ببببس شبببادماني جهبببان زیبببن تبببرا  
خبببورد کبببس دگبببر آسبببان و رنجبببي تبببو  

آیببببببد سببببببر شببببببادي نيببببببز بببببببرو  
کبببببن اندیشبببببه کبببببردن گبببببذر زور ز  

کببببببس ميببببببازار و خببببببدا از بتببببببرس  
دل پببببببباکيزه خردمنبببببببد اي کنبببببببون  
پروردگببببببار اسببببببت کردگببببببار تببببببرا  
آوري زیببببر اندیشببببه بببببه گببببردن چببببو  

 

انببببببدپسببببببندیده بزرگببببببي بهببببببر ز   
نيسببببت تریبببباک و زهرسببببت بهببببره ازو  
؟آز تبببباج نهببببي بببببر چببببرا تببببارک بببببه  

آوري مغببببباک انبببببدر سبببببر را سبببببرش  
اسبببت کبببس دیگبببر بهبببر تبببو رنببب  کجبببا  
ننگببببرد تببببو تببببابوت و خبببباک سببببوي  

 سببببرش زیببببر گببببرد آیببببد انببببدرهمي
کببببببن پيشببببببه دادگببببببر پرسببببببتيدن  

ببببببس و اسبببببت همبببببين رسبببببتگاري ره  
گببببل ز رکشببببب پبببباي گمببببان در مشببببو  
کردگببببببار ةکببببببرد و بنببببببده تببببببویي  

داروي و پرسببببببش مکببببببن زهسببببببتي  
(3/816: 1299دوسي، )فر  

 :است کرده تعری، چهارچوبي روایي شيوة این براي ولت 
 ؛(مخاط ) تو و (راوي)من  ضمایر، -1
 ماضي؛ و مقدّم ساده، آیندة مضارع، آیندة فعل، زمان -3

 و؛ دیروز االن، جا،آن و جااین آن، و این مکاني و زماني نماگرهاي -2
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 راوي؛ سوي از پرسش طرح -8

 ؛(آرزو تحسين، تعجّ ، درد، شادي، غریو،)راوي  سوي از تعجّ  ابراز -1
 امر؛، ندا راوي، سوي از تحذیر و تحکيم اظهار -9

   راوي؛ سوي از توضيح ای ارزیابي الزام، و تأکيد -7
 . ... غيره و البد و شاید حتماً، بایستن، و توانستن تأکيدي وجوه کاربرد -1
 روایبي، گونبة ایبن در شبد، اشباره هباآن ببه بباال در که گرایيمتن گفتمان هاينشانه 

 حماسي گذشتة از زمان. است مالحظهقابل  ایم،ناميده« روایي گفتمان» را آن که فردوسي
 و دهبدمبي قبرار مورد خطباب مستقيماً را خواننده راوي. ابدیمي تغيير زماني در و حال به

 در را خواننده و پردازدمي خود فکري ایدللویي درون و بيان به رودررو و کوتاه درگفتماني
 را نقّبالي نمبایش اجبراي از جزیي صحنه، این. کندمي شریک خود تفکّر طرز و احساسات

 و زببان حرکبات ببا داستان، روایت جریان در نقّال که تفاوت این با. کندمي زنده ذهن در
 ببيم و داردمبي حبذر ببر دنيا به بستندل از را او. گيردمي ارتباط خواننده با بدن و چشم
 و هباویژگبي این .شودمي برقرار دیالکتيک ايرابطه مخاط  و راوي ميان واق  در. دهدمي
 گفتمباني روایبت اصبول چهاچوب در کامالً روایت این مکاني و زماني نماگرهاي وجود نيز
 : است قائل وظایفي گرامتن گفتمان راوي براي ولت چنينهم. دارد قرار

 داستان؛ در گفتمان فضاي ایجاد و روایت کی روایتي عمل گرفتنعهده بر -1

 است؛ راههم مدیریّت و کنترل نقش با ارههمو داستاني که دنياي عرضة -3

 .(98-99: 1261 ولت،)توضيحي  و فراروایي ارتباطي، جانبي و انتخابي کارکردهاي -2
 کبه حبوادثي بيبان و وصب، از پبس راوي سياوش، فرود داستان اندر گفتار داستان در 
 تغييبر را انداسبت فضباي روایبت، کانون و دید زاویة تغيير با شود،مي فرود مرگ به منجر
 ابتبدا از کبه خواننبده. آوردمبي روي داسبتان پایان در گفتماني فضاي ایجاد به و دهدمي

 و مبدیریّت تحبت اینبک اسبت، ببوده داسبتان گرانکنش عاطفي و ذهني حاالت متأثّر از
   شود:مي دعوت مستقيم وگويگفت و حال زمان به گذشته حماسي فضاي از راوي هدایت

اراسببببببببتندوارش بيشبببببببباه تببببببببن  
 سببببرش را بببببه کببببافور کردنببببد خشببببک

دیبببر مبببانيم چنبببد هبببر اسبببت چنبببين  
مببببرگ ز بترسببببد سببببندان و سببببن  دل  

 

خواسببببتندگببببل و مشببببک و کببببافور و مي   
 تبببنش را ببببه دببببق و گبببالب و ببببه مشبببک

شببببير نببببه مانببببد سببببرافراز پيببببل نببببه  
بببببببرگ و بببببببار ازو نيابببببببد رهببببببایي  

(16-2/11: 1299فردوسي، )  

 اشباره اختيباري و اجبباري کبارکرد دو ببه راوي رايبب خود، نظریّة در ولت چنينهم 
 و گنجانبدمبي خود گفتمان درون را گرانکنش گفتمان اجباري، کارکرد در راوي: کندمي
 و گفتباري افعبال وسبيلة به را گرانکنش گفتمان کهاین دیگر و کندمي قولنقل  جاهمان

 کبارکرد در راوي امّبا نبد،کمبي وارد خبود گفتمبان داخل در لحن طریق از یا و احساسي
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ندهببد  یببا بدهببد نشببان را خببود ایببدللوییکي و تفسببيري موضببوع توانببدمببي اختيبباري

 روایبت ارائبة در اختيباري، کبارکرد ظرفيّبت از فردوسبي رسبدمبي بنظر (.1711261ولت،)
 بهبره را خواننبده نهایبت اندیشبة القباي و صميمي ارتباطي ایجاد براي ،شاهنامه گفتماني
 خباص گاهيجاي فردوسي، روایت زبان دستور در راوي، گفتمان رسد،مي بنظر. است برده
 .آیدمي بشمار شاهنامه روایي هايویژگي از و دارد
 جهبان تصبویر و فراواقعي عناصر از پر هوشن  که پادشاهي داستان پایان در فردوسي 

 نبوعي ببه وایبي،ر گفتمبان اختياري کارکرد از منديبهره با است، بشر باورهاي اياسطوره
 باورپبذیري خواننبده، با مستقيم وگويگفت وسيلة به و است کرده فرازماني را خود روایت
 : است داده تعميم بشریت کل ّ به و خارج اسطوره دنياي از را جهان بودنفاني و مرگ

روزگبببببار انبببببدران ببببببرد رنببببب  بسبببببي  
بهببببي روزگببببار آمببببدش پببببيش چببببو  

درنبببببب  نببببببدادش زمبببببباني زمانببببببه  
مهبببر تبببو ببببا جهبببان خواهبببد نپيوسبببت  

 

شببببماربببببية اندیشبببب و افسببببون بببببه   
مهببببببيگبببببباه  مانببببببد مُببببببردَري ازو  

هنببب  و بببباهوش هوشبببن  رنببب  آن شبببد  
چهبببببر نمایبببببدت آشبببببکارا نيبببببز نبببببه  

(1/21: 1299)فردوسي،   

 کبرده اسبت اشاره (کاربردي) ارتباطي هايگونه به گرامتن گفتمان براي ولت چنينهم 
 :شودمي بنديزیر تقسيم صورت به که

 مخاط ؛ و راوي ارتباط: گفتماني ارتباط -1
   روایت؛ و راوي ارتباط: تفسيري فراروایي گفتمان -3
 .(1711261ولت،) داستان و راوي ارتباط: توضيحي گفتمان -2
 است الزم بپردازیم، راوي گفتمان ارتباطي هايگونه تبيين و تشریح به کهاین از پيش 

 اشباره هبم ترپيش که طورهمان. شود داده راوي و عيانتزا نویسندة دربارة کوتاه توضيحي
 هبم را دو ایبن تفباوت. اسبت انتزاعي اينویسنده و ملموس اينویسنده به قائل ولت شد،
 از ايپوسته ملموس، نویسندة. داندمي ضروري عملي تحليل براي هم و روایي نظریّة براي
 نویسبندة. اسبت نویسبنده واقعبي مبن  و عميبق من  انتزاعي نویسندة و تربيروني من  یک

 فاعبل عنبوان ببه بوضبوح و مسبتقيم طبور ببه خبود، ادببي اثبر درون توانبدنمي انتزاعي
 خيبالي راوي ایبدللوییکي گفتمبان پشبت در توانبدمبي تنها او. کند مداخله پردازگفتمان
 نبه و پبردازدنظر مياظهار  به که است راوي این صورت در این. شود پنهان داستاني دنياي
است،  انتزاعي نویسندة ایدللویي همان ادبي اثر ایدللویي است معتقد او. انتزاعي نویسندة

 مسبؤول انتزاعبي نویسندة. گویدرا بازمي قصار کلمات و راوي اندرزها. ملموس نویسندة نه
(. 19-11: 1261ولبت،) است قهرمانان و راوي گفتمان طریق از اثر ایدللوییکي معناي انتقال

. کنبدمي توجيه را روایي گفتمان شيوة دیگر، موضوعي از بيش ارتباطي گفتمان یا دکارکر
 دهنبدةنشبان ایبن و اسبت خواننبده و مخاطب  اصبلي، هدف ،شاهنامه روایي گفتمان در
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 تغييبر بباره یبک ببه داسبتان دیبد زاویة اگر. است خواننده گاهجاي منديارزش و اهمّيّت
 به نسبت را خود توجّه سویک از خواهدمي آید،مي يرونب داستان صحنه از راوي و کندمي

 نقطبة بهتبرین و حبوادث پایان در خواهدمي دیگر سوي از و کند زدگوش خواننده حضور
 ببه آمباده و مسبتعد کبام در را خبود اخالقبي پنبد و نتيجه وقت، مؤثّرترین در و داستان
 مخاط  و راوي ارتباط یعني ،«ارتباطي گفتمان» دربارة نيز ولت. بچکاند مخاط  دریافت
 ارتبباط یبا بگذارد تأثير او روي یا بتواند تا گویدمي سخن خود مخاط  با راوي» گوید:مي
 حضبور و توجّه خواننده، با مستقيم مخاطبة چنينهم .(91همبان: ) «کند حفظ او با را خود

 از متمبایز عباملي مقبام در راوي حضبور سبویبک از کنبد،مؤکّد مي و برجسته را مخاط 
 گفتبار آميزش دیگر سوي از و (طنز حتّا و) گذاريفاصله آمدنپدید و داستان هايشخصيّت
 ببا خواننبده قبوي ارتباط سب  فقط نه هاآن تجربي هايشيوه یا هاشخصيّت زبان با راوي
 قبادر خود ذهن در و کندمي دليهم احساس هاشخصيّت با خواننده بلکه شود،مي داستان
 .(131: 1217نياز، بي)شود مي هاآن زسازيبا به

 و کوشببش راوي جببادو، زن و سببودابه سبباختنچبباره توصببي، و سببياوش داسببتان در 
 پایبان تبا را خواننبده و کشبدمبي بتصبویر سبياوش کبردنبدنام براي را سودابه هايگريحيله
 خواننبده گبو،راست بريپيام چون و کشدمي دست روایت از بعد. کندمي راههم خود با داستان
 خواننبده ببه دادروي ایبن مورد در را خود فکري برداشت و کندمي نمایيراه درست مسير به را

 «اخالقبي حبال زمبان» حبال، زمبان در را راوي هبايگبویيکلّي مارتين واالس. کندمي بازگو
 .(6111219مارتين،)نامد مي

روزگببببار آگنببببد زهببببر کببببه يمجببببا بببببه  
اينبببببه بسبببببنده آفبببببرینش ببببببا تبببببو  

سبببببپهر گبببببردان کبببببردار چنينسبببببت  
نمبببببونره یکبببببي زد داسبببببتان ببببببرین  
پدیببببد آمببببد شایسببببته فرزنببببد چببببو  

 

خواسبببببتار مکبببببننوشبببببه  خيبببببره ازو   
اينبببببه پرورنبببببده گبببببر تيبببببز مشبببببو  
چهبببر تبببو ابببب همبببي گشبببادن نخواهبببد  
خبببون مهبببر از نيسبببت فبببزون مهبببري کبببه  
بریببببببد ببایببببببد دل زنببببببان مهببببببر ز  

(3/326: 1299دوسي، )فر  

 و انتزاعي نویسندة همان ای راوينویسنده و کندمي تغيير دید زاویة ي،فراروای گونه این در
 حضبور ببر دیگبر سبوي از و اببراز را خبود وجبود سبویي از ناگهباني، حضور با اغل  پنهان

 در جبز راوي و گوینبده و گزارنبده مقبام در شباعر شباهنامه کنبد. درمبي تأکيد خوانندگان
 ايصبحنه در گاه اگر و است ناپدید داستان اشخاص شتپ در غالباً و ندارد کاري آرایيصحنه
 انبدوه، افسبوس، شبگفتي، یبک اببراز حد ّ در کوتاه بسيار او حضور شود،مي ظاهر داستان از

 شباعر سبوي از داسبتان اشبخاص گبرفتنجدّي معني به خود این که است اندرز یا سرزنش
 .(112: 1211مطلق، خالقي) افزایدمي داستان اشخاص هویّت اصالت بر رواین از و است

 شود، گفتمبانيمي تعبير هم تفسيري فراروایي  گفتمان به آن از که «فراروایي کارکرد» 
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 و کنبدمبي اعبالم آن از خبارج و روایبت درون را خود حضور راوي آن، واسطة به که است
 از ايپباره درببارة توضبيحاتي تبا بردمي بکار راوي که است گفتماني« توضيحي گفتمان»

 کبارکرد و عباطفي انتزاعي، کبارکرد و تعميمي کارکرد انواع به و دهد ارائه داستاني عناصر
 .شودمي تقسيم وجهي
 کبارکرد در اسبت. داسبتان و راوي ارتبباط گفتمبان توضبيحي گفتبيم، که طورهمان 

 قالب  در را خبود انتزاعي و عمومي هاياندیشه راوي توضيحي، گفتمان انتزاعي و تعميمي
 داسبتان جریبان در .(71-71: 1261ولبت،) دهبدمبي بازتباب کوتباه حکمي سخنان یا المق

 در راوي افتبد،مبي چاه در ضحّاک و ابليس دسيسة به ضحّاک پدر پدرش، وقتي و ضحّاک
 :دهدمي بازتاب کوتاه سخني و حکمت قال  در را خود اندیشة انتزاعي، گفتماني
داسبببتانهبببم گشبببت پبببدر خبببون ببببه  
شبببير نبببرّه ودشببب گبببر ببببد فرزنبببد کبببه  
دیگرسبببببت سبببببخن نهبببببانش در مگبببببر  

 

داسببببتان ایببببن مببببن شببببنيدم دانببببا ز   
دليببببر نباشببببد هببببم پببببدر خببببون بببببه  

مادرسببببببببت بببببببببا راز را پژوهنببببببببده  
(1/81: 1299)فردوسببببي،                               

 

 راوي آن، اسبباس بببر کببه اسببت گفتمبباني توضببيحي، گفتمببان« عبباطفي کببارکرد» و 
 دهدر  مي بسيار البتّه. کندمي بيان انگيزد،برمي او در داستان که را عواطفي و احساسات

 شدنکشته داستان در .(71-71همبان: )کنند  پوشانيهم و تأیيد را دیگریک گفتمان، دو که
 :کندمي بيان گونه این را خود دروني عواط، راوي تور، دست به ایرج

سببببهي سببببرو پبببباي، از آمببببد فببببرود  
رغببببببوانا ةچهببببببر آن از خببببببون دوان  

کنببببببببار در بپببببببببروردیش جهانببببببببا  
کيسببببت دوسببببت تببببرا نببببدانم نهبببباني  

 تببو نيببز اي بببه خيببره خببرف گشببته مببرد
گنبببه خيرخيبببرچبببو شببباهان کشبببي بي  

 

شاهنشببببببهي کمرگبببببباه آن گسسببببببت   
جببببببوان شببببببهریار نببببببامور آن شببببببد  

زینهببببار جببببان بببببه نببببدادي پببببس آن وز  
گریسبببببت ببایبببببد آشبببببکارت ببببببدین  

 ز بهببببببر جهببببببان دل پببببببر از داغ و درد
گيرگاره انبببببببدازهتماز ایبببببببن دو سببببببب  
(1/131: 1299فردوسي، )  

 دهبدمبي قرار مخاط  را او و گرداندمي دهر و جهان به داستان از را خود توجّه کانون راوي
 نظبر در داسبتان جهبان گونبه این. کندمي نکوهش را جهاندارشده، جریحه عواط، دليل به و

   .است رسدست در دادننتاوا و قضاوت براي جهان گویي و شودمي زنده خواننده
 چبهآن از خبود اطمينبان ميبزان بيان به راوي توضيحي، گفتمان« وجهي کارکرد» در 
 ابتبداي در فردوسبي و نيسبت کم شاهنامه در نيز نمونه این که پردازدمي کند،مي روایت
   که: خوانده فرا نکته این به را خواننده سخن

انمبببببد فسبببببانه و دروغ را ایبببببن تبببببو  
خببببرد بببببا خبببورد انببببدر هچبببب هبببر از او  

 

مببببدان زمانبببه روشبببن سبببانیبببک ببببه   
ببببببرد معنبببببي رمبببببز ره ببببببر دگبببببر  

(1/13)همان:   
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 ببه ،(شبخص سبوم)کبل  دانباي از ناگباه ببه روایبت کانون سياوش، مرگ داستان در 

 :  کندمي واگویه خود با بار این امّا کند،مي تغيير مخاط 
آفتبببباب گشببببت دور بببببن سببببرو از چببببو  
برگذشببت انزمبب چنببدین کببه خببوابي چببه  
تهبببيتخبببت شببباهي  شبببد شببباه از چبببو  
همبببي بتبببابم سبببو هبببر راسبببت و چببب   
آیبببدش پبببيش نيبببک کنبببد ببببد یکبببي  
نسبببپرد زمبببين نيکبببي ببببه جبببز یکبببي  
بهببببم جببببان بببببا تيمببببار ایبببب  مببببدار  

خببببروش آمببببد بببببر سببببياوش خببببان ز  
 

خببببواب بببببه آمببببد انببببدر شببببهریار سببببر   
نگشبببببت هرگبببببز بيبببببدار و نجنبيبببببد  

سبببهي سبببرو مبببه ببببادا خورشبببيد مبببه  
همبببببي نيبببببابم گيتبببببي پببببباي و سببببر  
آیبببدش خبببویش بخبببت و بنبببده جهبببان  
پژمببببببرد فببببببرو نژنببببببدي از همببببببي  
دیم را دل و جببببان مکببببن گيتببببي بببببه  

جببببوش بببببه آمببببد گرسببببيوز ز جهبببباني  
(216-3/211همان: )  

 ببر افبزون داسبتان، سبيّال عواطب، در راوي دخالبت و متن درون در گویيتک چنين 
. کنبدمي چندان دو مخاط  براي را داستان پذیريباور و گذاريتاثير مشترک، حس ّ ایجاد
 داسبتان اشبخاص هویّبت ببه داسبتان جریبان در شباعر کوتباه دخالت چنين یک درواق 
  .(112: 1211مطلق، خالقي)سازد مي مؤثّرتر و ترزنده را واقعه دهد ومي تربيش استقالل
 پردازاننظریّه آن، ارزیابي و روایت جریان در راوي توسط آن بيان تعری، ایدللویي، در 

 از جنبببه ایببن کلّببي، بيبان در»اسببت  معتقببد کنببانریمون. انبدداشببته عرضببه را مطبالبي
 اببزار برخبي روي از و پبردازدمبي سبازهاکبانون کلّبي نگرش و بينيجهان به سازيکانون
 ایبدللویي کبهایبن امّبا کنبد،مي بررسي متن در را ایدللویي بيان چگونگي شناختي،زبان

 یبا متني هنجارهاي را ایدللویي 1،آسپنسکي او، از نقل به. «دارد السؤ جاي خود چيست،
 حاصبل هبايادراک اساس بر که داندمي داستاني جهان نگرش کلّي نظام بهتر، تعبيري به
 .(11: 1612)ریمون کنان، گيرد مي قرار ارزیابي مورد وقای  و هاشخصيّت آن، از

 تبرینمهبم از یکبي به فردوسي بلستان،زا به رستم بازگشتن و سهراب مرگ روایت در 
 و گذاشبت بایبد و اسبت گبذران دنيبا. است کرده اشاره خود فکري هايایدللویي و باورها
 : است نگشوده را آن راز کسي تاکنون که است مهري به سر راز مرگ. گذشت

سببببخن نيکببببو بهببببرام گفببببت چنببببين  
دراز خببببواهي مانببببدهمببببي ایببببدر نببببه  
پبببببدر نوببببببت روز یبببببک داد تبببببو ببببببه  
پدیبببببد دیبببببنيا رازش و اسبببببت نبببببينچ  

چشبببببم آب پبببببر داستانسبببببت یکبببببي  
 

مکبببببن آشبببببنایي مردگبببببان ببببببا کبببببه   
مسببببباز درنگبببببي و بببببباش بسبببببيجيده  
پسببببر آیببببد نوبببببت تببببرا گببببر سببببزد  
؟کليبببد جبببوي چبببه خيبببره ببببه نيبببابي  
خشببببم بببببه آیببببد رسببببتم از نببببازک دل  

 

 

 
1 . Boris uspensky 
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 و ایبدعق مجمبوع آن همبة شامل را ایدللویي و کندمي ارائه آن از ترکلّي تعریفي فالر 
 درک کبلّ یبک طبور ببه را جهبان هباآن به ارجاع با جامعه یا فرد که داندمي هایيارزش
 بيبان ابزار و نيست ایدللویي بدون ايجمله یا متن هي  فالر، نظر بر بنا. بيندمي و کندمي

 تثبيت ارائه، که است زبان طریق از متن در ایدللویي. نيست زبان جز چيزي نيز ایدللویي
 و آن مبتن بررسبي ببه باید روایتي در ایدللویي ارزیابي براي بنابراین. شودمي آفرینيباز و
 (.111: 1218 بيباد،)یاببد مبي انتقال متن طریق از که بپردازیم ارزشي هايسيستم گونهآن
 فردوسبي کبه است شده اشاره نکته این به «شاهنامه در روایت کانون» مقالة در چنينهم
 آغباز از پبس کند، امّبامي آغاز راوينویسنده دید از ماجرا بيان با را ودخ هايداستان اکثر

 جهبان و آوردمبي روي غيرثاببت و شبوندهدگرگون کانون به گوناگون هايبهانه به داستان
 پایبان در. دهبدمبي راوي شکل و قهرمانان نگاه از استفاده با تناوب، به را خویش داستاني
 مخاط  یا خواننده روي بر کانون دید، زاویة کامل تغيير با ي،پردازصحنه اتمام از پس نيز

 بيبان رفتباري هبايکبنش ایبدللویي جنببه بکوتاهي، جمله دو یک در و شودمي متمرکز
 رفتبار کبنش، یبک مبورد در (راوينویسبنده) انتزاعي نویسندة ایدللویي هايجنبه. شودمي

 از پبس راوي شبده،بررسبي گونة در درواق . است انساني صفت یک یا اجتماعي یا اخالقي
 دارد تمایبل داسبتان قهرمان و اوّل شخصيّت زندگي فناشدن مرگ، مظلومانه، شدنکشته
 دعوت درديهم به را او و بگذارد ميان در داستان خوانندة با را خود دروني عواط، و اندوه
 دنيباي کبه زهایيسباکبانون و درونبي سازهايکانون (.17 ،37: 1261آباد،مهدي غفوري)کند 

 و شبوندمبي درگيبر وقبای  ببا احساسبي نظر از کنند،مي سازيکانون درون از را داستاني
 در درونبي هبايفراینبد زیبرا کننبد،مبي ارائه داستاني دنياي و قضایا از سوگيرانه تصویري
 سبویي و سمت روایتش عبارتي به یا هایششنيده و هاگفته از سازکانون گزارش به نهایت
 را سبازهاکبانون ایبدللوییکي نظر .کندمي القا خواننده به را ویژه ذهنيّتي و دهدمي صخا
 یبابيدسبت ببراي امّبا کبرد، اسبتنباط داسبتاني دنياي در هاآن کردار و اعمال از توانمي

 سبازهاکبانون کبه بپبردازیم هبایيلحظبه بررسي به است بهتر هاآن ایدللویي به مستقيم
 قبرار خواننبده اختيبار در خود وگوهايگفت در واسطهبي و آشکارا را خود هايبينيجهان
 ببا نيسبت، ایدللویي از عاري ايجمله هي  جاکهآن از که کندمي پيشنهاد فالر.  دهندمي

 ببه هباآن تعهّبد ميزان به توانيممي هاآن هايگفته در بکاررفته وجهي ساختارهاي بررسي
 نبام فبالر کبه وجهي ابزار. ببریمپي شرایط و اوضاع دربارة هاآن هايقضاوت و هایشانگفته
 وجهبي، قيبدهاي شایسبتن؛ بایستن، توانستن، مانند وجهي، از افعال است عبارت برد،مي
 ببد؛ بخبت از متأسّفانه، همانند کننده،ارزیابي و قيدهاي صفات یقيناً؛ حتماً، احتماالً، چون
 لحبا  ببه کبه عام هايجمله و زدننستن، حدسدا مثل ارزیابي، و بينيپيش دانش، افعال
 و هباالمثلضرب یاد را به –اکنون با  خواننده که شودمي بيان ساختارهایي قال  در نحوي
 .(111-112: 1218 بياد،) اندازدمي علمي حقایق یا
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 کبه شباهنامه در (انتزاعبي نویسبندة) راوي ایدللوییکي و ذهني موضوعات و مفاهيم اهم ّ 
 :است زیر موارد بپردازد، وگوگفت به خواننده با دربارة آن اردد تمایل
 دنيا؛ به بستندل نکوهش -1
   دنيا؛ و دهر پروريسفله و وفایي بي نکوهش -3
   آز؛ نکوهش -2
 انسانيّت؛ داشتن و نيکي به فراخواندن -8
 دنيا؛ به اعتماديبي تقویّت -1
 مخاط ؛ تنذیر و تنبيه هشدار، -9

 ؛(نيست شاد خردمند)شادي  و دمنديخر منافات -7

 .(است هميشگي مرگ سایة) است ناگشودني و ناشناخته ترسناک، مرگ، -1
 گفتمبان ناگاه به راوي ،ضحّاک دست به شدنشکشته و جمشيد روزگار شدنتباه روایت در 
 برانگيبزتأمّل و آرام گفتماني به را خود جاي درگيري و کنش .آغازدمي خواننده با را خود روایي
 موقعيّبت تشبخّص و العبادگيخارق این روایت، ناگهاني گسست و راوي بارةیک حضور. دهدمي
 را روایبت گبویي نيست. متصوّر آن براي حدّي که نمایداي بازميگونه زیباترین و رساترین به را
 .(71: 1216 توکّلي،)گوید مي سخن مخاط  با و بردمي یاد از سرهیک

دراز گانيزنببببببد همببببببي بایببببببد چببببببه  
نببببوش و شببببهد بببببا پرورانببببدت همببببي  
مهبببر گسبببترد کبببه گبببویي چبببو یکایبببک  
بببببدوي نببببازي و باشببببي شبببباد بببببدو  
آورد بببببببرون بببببببازي نغببببببز یکببببببي  

 

راز گشببببباندنت نخواهبببببد گيتبببببي چبببببو   
گببببوش بببببه درنيببببا نرمببببت يآوا جببببز  

چهببببر بببببد نيببببز بببببه نمببببودن نخواهببببد  
ببببببببروي برگشبببببببایي دل راز همبببببببه  
آورد خبببببون درد از انبببببدر دلبببببت ببببببه  

(1/13: 9912فردوسي، )  

  ةمقالبب در. اسببت متفبباوت راوي نظرهبباينقطببه از مخاطبب  دریافببت و درک ميببزان 
 اشباره و است خوانده راوي بدون کانون را روایي گفتمان این ،«شاهنامه در روایت کانون»
 را خواننبده کبه اسبت برخوردار درخششي چنان از شاهنامه هايموضوع از ايپاره کندمي
 توجّبهجلب   موضبوع، ایبن از هبدف دهبد.نمي ارجاع داستان از خارج دادي درر  هي  به

 درک  و اسبت سبيّال کامال روایت گونه این در روایت کانون .است موضوع خود به خواننده
 ایجباد سبب  راوي ببدون کبانون. دارد بسبيار تفاوت دیگر خوانندة تا ايخواننده از مطل 
 درونبي، احبوال توصبي، عبادي، غيبر  بيبان  شبيوة طریبق از و شبودمي داستان در تعليق
 کردنوصل و قط  و هاعلّت نکردنتصریح یا حوادث بيان علّت انداختنتأخير به وگوهاگفت
 شباعر کبه هبایيقسبمت تبربيش در. بردمي فرو تردید و انتظار در را خواننده دادها،ر  جریان
 اجتمباعي و عرفاني، اخالقبي هايندیشها بيان به و شودمي خارج داستان روایت از پردازداستان
 ببدون بيبان واقب  نيسبتيم. در روروببه نویسنده راوي کانون با ظاهر به هرچند پردازد،مي خود
 خبویش هباياندیشبه بيبان ببه فردوسبي کبه مبواقعي در شده است گفته .است کانوني نقطة
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 ببدون بيبان درواقب  ،هسبتيم ورروببه نویسندهيراو کانون با ظاهر به کهاین رغم به پردازد،مي
 و زیببایي در روایبت، خطّبي نظبم در او هبايدخالت و راوي ناگهاني حضور. است کانوني نقطة

 .(171-199 :1261 عفورآباد، مهدي)دارد  خاص گاهجاي داستان جذابيّت
 خوانيم:مي فرود داستان در 

زرد کببببرد رخسببببارگان و ایببببن بگفببببت  
مَسبببت چبببر  ایبببن مانَبببد گبببريببببازي ببببه  

تيبببب  بببببه زمبببباني خنجببببر بببببه زمبببباني  
 زمببببباني ببببببه دسبببببت یکبببببي ناسبببببزا
 زمبببباني دهببببد گببببن  و تخببببت و کبببباله

هسبببت کبببه را کسبببي بایبببد دخبببورهمبببي  
مببببرد خردمنببببد نببببزادي خببببود اگببببر  
زیسببببت ناکببببام و کببببوري بببببه بببببزاد و  

اوي ببببببببالين خاکسبببببببت سبببببببرانجام  
شبببببدند زد سبببببر ببببببر پرسبببببتندگان  

 

درد و تيمبببببار ببببببه روانبببببش برآمبببببد   
دسبببت ادهفتببب ببببه ببببرآرد ببببازي کبببه  

بببببه ببببباد و زمبببباني بببببه ميبببب  زمبببباني  
 زمببببباني خبببببود آرد ز سبببببختي رهبببببا
 زمبببباني غببببم و خببببواري و بنببببد و چبببباه

دسبببتتنببب  شبببدم تبببا دلتنببب  مبببنم  
سبببرد و گبببرم چنبببين گيتبببي ز ندیبببدي  

 ببببببر آن زیسبببببتن زار بایبببببد گریسبببببت
اوي آیبببببببببين و راي و دل آن دریببببببببب   

زدنبببد ببببر زمبببين ببببر خویشبببتن همبببه  
(17-2/19: 1299فردوسي، )  

 هبر یبا و باشد انسان یک عنوان به راوي خود مورد خطاب، فرد رود،مي هم تمالاح این
 ادّعبا جااین در کند. نویسنده تجربه را داستان گرانکنش سرنوشت ممکن است که انساني
 و هباانسبان تحليبل ببا راوي ها،روایت از بسياري در. دارد حضور مکان این در که کندمي
 در راوي حضبور دالیل از یکي گفت توانمي .(118: 1216توکّلي، ) نمایاندمي را خود وقای ،
 هباي ارزش حقایق  تأیيد  در راوي است، زیرا سازياعتماد ، بحثشاهنامه هايداستان پایان
 .  کندمي کوشش و تأکيد داستان، موضوع  در نهفته

 گيرينتيجه
 از ایبدللوییک هايدیدگاه انبي براي خواننده، با مستقيم و مؤثّر ارتباطي گفتمان ایجاد
 در هباگونبه سبایر کنبار در فردوسبي روایي هايشيوه از کيی (انتزاعي نویسندة) راوي سوي
 پایبان در تبر، ببيششاهنامهروایي در  است. این نوع گفتمان شاهنامه هايداستان گزارش
 ارائه خود با یا خواننده با مخاطبه در راوي، زبان از و داستان اصلي فضاي از خارج و روایت
 حبس ّ القباي در روایبي، اندازچشم این اتّخاذ. کندمي ایجاد زماني ايفاصله راوي. شودمي

 قبرار تصبویر قباب در برجسبته طبور به را حضور خواننده و است مؤثّر داستان باورپذیري
 را روایبي گفتمبان عباطفي و ارتبباطي کبارکرد توانمي شدهترسيم فضاي این در. دهدمي
 حرکبت و نمایشبي جنببة از داسبتان. کرد مالحظه حال به گذشته از زمان تغيير با یژهبو
 ایبدللویي، عواطب،، انتقبال در دیبد، زاویبه نبوع ایبن شبناختيروایت کردروي. ایستدمي
 حباالت .اسبت خواننبده با راوي مستقيم عاطفي درگيري و حسّ ایجاد و ذهني هايحالت
 و مستقيم ارتباط دادها،روي و هاکنش فرجام با نویسنده، ایدللوییکي هايدیدگاه و ذهني
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 و پبردازدگبران مبيکنش رفتار و اعمال قضاوت و نقد به نویسنده نوعي، به و دارد منطقي
 کبه کنبدمبي اتّخباذ را برداشبتي همان نيز خواننده و داردمي ابراز را خود فکري باورهاي
 تمبام در روایبي گونبة این تکرار بسامد. پذیردمي را او قضاوت و است داشته ابراز نویسنده
 پایبان در تبرببيش روایبي شبيوة ایبن انتخباب. نيسبت سبانیبک شباهنامه هبايداستان
 انسبان به قهرمانان ویژگي و شخصيّت و باال عاطفي بار حامل که دهدر  مي هایيداستان
 درونبي ارتبباط دهنبدةنشبان ذهني و دروني حاالت این ابراز صراحت. تر استنزدیک واال

. دهبدمبي نشبان را آنان به اعتقاد و منديعالقه ميزان و داستان هايشخصيّت با نویسنده
 :شمرد بر گونه این توانمي را روایي گفتمان این معنوي مقاصد و بالغي اغرا 

 راوي؛ ذهن در مخاط  گاهجاي منديارزش و اهمّيّت -1

 پذیري؛دریافت حسط افزایش و (راوي) خود حضور بر تأکيد -3

   اعتمادسازي؛ -2
 مخاط ؛ بر داستان تربيش تاثيرگذاري و عميق باورپذیري -8

   مخاط ؛ به ذهني حاالت و عواط، انتقال -1
 مخاط . در درگيري و حس ایجاد -9
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 مناب 
 ترجمة ،ادبي اصطالحات توصيفي فرهن  (.1217هرفم. ) گالت هاوارد و جفري مایر ،آبرامز -

 نما.راه: تهران مرآبادي، سبزیان سعيد

 ، ترجمبةروزمبره زنبدگي و عاميانبه، رسبانه فرهنب  در روایبت .(1211)آسبا.  ، آرتبوربرگر -

 سروش. ليراوي، تهران: محمّدرضا

 افراز. :، تهرانشناسيروایت و نویسيداستان بر درآمدي. (1217اهلل. )، فتحنيازبي -

، ادببي هايپژوهش نامةفصل، «روایت در يسازکانون» .(1218) ، مریم و فاطمه نعمتي.بياد -

 .111-12، صص 7ة شمار

 مروارید. ، تهران:(مولوي شعر در روایت بوطيقاي)دریا  هاياشارت از. (1216)توکّلي، حميدرضا.  -

 افکار. :، تهراندیرینه هايسخن .(1211) مطلق، جالل.خالقي -

 ادبيات و زبان ،«شاهنامه در نپهلواجهان مرگ روایت و راوي» .(1278ابوالفضل. ) خطيبي، -
 .189-122، صص1، 7، 9شمارة ، فارسي

 حرّي، ابوالفضل ترجمة ،«معاصر بوطيقاي: داستاني روایت. »(1217) شلوميت. کنان، ریمون -

 نيلوفر.: تهران

 انسباني علبوم و ادبيبات کبدةدانش نامةپژوهش، «روایتي هايگونه. »(1211)عبّاسي، علي.  -
 .78-11، صص22، شمارة تيشهيد بهش گاهدانش

 ، سبالسبخن بهارسبتان، «شباهنامه در روایبت کانون. »(1261) آباد، فاطمه.مهدي غفوري -

 .178-181، صص31ة هشتم، شمار

خببالقي مطلببق، نيویببورک:  ، بببه کوشببش جبباللشبباهنامه(. 1299، ابوالقاسببم. )دوسببيفر -
BibLiotheca Persica . 

 خرد. مينوي :تهران شهبا، محمّد ، ترجمةهاراوي و هاروایت. (1261)کوري،گرگوري.  -

 ، ترجمبةخبوانش ادببي نامبةفصبل، «ینبت یرارد شناسبيروایبت» .(1219)لوسي.  گيلمت -

 .11-11، صص1دوم، شمارة  مسعودي، سال عليمحمّد

 ، ترجمة علي عبّاسيدید نقطة روایت شناسيگونه باب در ايرساله. (1261)وات یپ.  ،لينت -

 فرهنگي. و علمي :انتهر حجازي، و نصرت

 ، تهران: هرمس.ترجمة محمّد شهبا، روایت هاينظریّه. (1219)واالس.  ،مارتين -

 اسباس ببر سبهراب و رسبتم داسبتان تحليل» (.1261پور. )بهرامي محمّدي، علي و نوشين -

 .191-181، صصگاه گيالن، شمارة پانزدهم، دانشپژوهي ادب، «شناسيروایت هاينظریّه
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ل،  راشببد - بررسببي پيرنبب ، (. »1263زاده هرویببان. )و فاطمببه حسببين محمّدرضببامحصببّ

شناسي ادب ، متن«پردازي، زاویة دید و تصویرپردازي در داستان رستم با دیو سپيدشخصيّت

 .121-131، صص3، شمارة 86فارسي، سال 

-کباوش، «سبياوش فرود داستان شناسيروایت» .(1263)محمّدجعفر و مينا بهنام.  ،احقّيی -

 .28-6، صص39شمارة  چهاردهم، سال گاه یزد،، دانشزبان و ادبيات فارسي نامة


