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چکيده
تعليق کيفيتي است که نويسنده برای واقعيتي که در شرفِ تکوين است ،در داستانِ خود
ميآفريند و خواننده را مشتاق وکنجکاو به ادامة داستان ميکند .ازيننرو ،هنر حنالتي ،اعمنم از
کشمکشهای داستاني ،پيچيدگي ،ابهنا و ...کنه خوانننده را بنه داسنتان ،اشنداسِ داسنتان،
سرنوشتِ آنان و روندِ ماجرا حساسکند ،در حوزة تعليق قرار ميگينرد .اينن امنر ،ننه تنهنا از
کسل شدن و بيحوصلگيِ خواننده ميکاهد ،بلکه سببِ پويايي و تحرّكِ بيشتنرِ رواينت نينز
ميگردد .يکي از داستانهايي که منصرِ تعليق ،نقشي مؤثر در سيرِ خطّي و طنولي آن داشنته
است ،نبردِ رستم و اسفنديار در شاهنامه اسنت .در اينن داسنتانِ طنو،ني ،مننواملي متعندد،
سببسازِ تعليق شده کنه هرکدا به نحوی ،به پوياييِ داستان ،کمک کرده اسنت .در بررسنيِ
صورت گرفته ،بنرامتِ استهالل ،پيشبنينيهای رخ داده ،کشمکشهای درونيِ شدصيننتهنا،
بازگشتهای روايي ،جزئينگری در توصيفات ،طنو،ني شندنِ گفتوگو و انواعِ آن (تنکگنوييِ
دروني و حديثِ نفسگويي و ،)...انواعِ تداميهای لفظي و معنوی (شنيوة داسنتان در داسنتان
و ،)...همگي ،از جمله ترفندهای تعليق ،در اين داستان بوده است کنه ازسنويي ،سنببِ تنداو ِ
داستان و به تعويق انداختنِ پايانِ داستان شده و از سوی ديگر ،اشتياقِ خواننده را بنرای دركِ
چگونگيِ اين روند ،افزايش داده است .در پژوهشِ پيشِ رو ،پنس از آشنايي با مفهو ِ تعلينق و
وينژگيهنای آن ،به تکنيکها و شيوههايي که نقشي مؤثر در ايجاد تعليق در داستان رستم و
اسفنديار داشتهاند ،پرداخته شده است.
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مقدّمه
تعليق به معنای نامعلو بودنِ پيامدِ رویدادهای تعيينکننده يا دودلنيِ شدصنيت ،در
تصميمگيریِ مهم است .اين امر خواننده را به هيجان ميآورد و او را مالقهمنند منيسنازد
که ببيند که چه ثمرة تلخ يا شيريني به بار خواهد آمد (غال حسنينزاده و رجبني.)79 :8977 ،
تعليق ،به وجود آورندة پيچيدگي ،ابها ِ هنری و هر نوع بيخبری از نتيجه است و موجنبِ
انتظار و کششِ خوانننده ،بنرای تعقينبِ رواينت منيشنود (اکبنری و ووالفقناری.)87 :8921 ،
«داستاني که واقعاً داستان باشد ،بايد واجدِ اين ويژگي باشد که شنونده را بنر آن دارد کنه
بدواهد بداند ،بعد چه پيش خواهد آمد و برمکس ،ناقص است؛ اگر کاری کند که خوانننده
ندواهد بداند که بعد چه خواهد شد» (فوسنتر .)99 :8927 ،برخي بر اين باورنند کنه دو ننوع
تعليق وجود دارد .مموميترين نوعِ آن ،هنگامي اتفاق ميافتد که مداطب ،دربارة ايننکنه
چه اتفاقي خواهد افتاد ،در ترديد است (مسنتور .)2 :8972 ،دومنين ننومش ،تعلينق در فنر
است که در آن ،بالتکليفي بدان سبب نيست کنه چنه اتفناق خواهند افتناد ،بنلکنه از آن
روست که آن اتفاق ،چگونه يا چه موقع رُخ خواهد داد .تعليق هنم بنه خوانننده و هنم بنه
ساختارهای روايي ارجاع منيدهند .در واقنع ،تعلينق هنگنامي شنکل خواهند گرفنت کنه
خوانندگان ،برخي از حيطههای فرايندهای شناختي را که مبتني بر کننشِ متقابنل اسنت،
با حيطههايي خاس از ويژگيهای روايت درگير کنند .تعليق از جملة مناصنری اسنت کنه
بامثِ برجسته شدنِ پيرنگِ داستان ميشود و تأخيری را خلق منيکنند کنه خلنقکننندة
کشمکش در داستان است« .اين تأخير ،به واسطة رخدادهايي در داستان خلق ميشود که
بامثِ به تأخير انداختنِ پايانِ آن است» (ريمون کنان .)878 :8979 ،اين امر ،نه تنها از کسنل
شدن و بيحوصلگيِ خواننده ميکاهد ،بلکه سببِ پويايي و تحركِ روايت نينز منيگنردد.
داستان رستم و اسفنديار ،طو،نيترين و از جمله پرکشمکشترين داستانهنای شناهنامه
است .مالوه بر جنگهايي متفاوت که در سير افقي داسنتان رخ دادهانند ،منيتنوان شناهد
حوادث و اتفاقاتي بود که روندی ممنودی داشنتهانند و بنه جنای حرکنت در سنير طنولي
داستان ،روندی مرضي را طي کردهاند و پايان داستان را به تأخير انداختنهانند .همنة اينن
حوادث که به د،يل مدتلف ،خلقکنندة نومي انتظار در خواننده نسنبت بنه رونند مناجرا
هستند ،همگي زير مجمومة منصر تعليق قرار ميگيرنند .بنا مناينت بنه اينن کنه تعلينق،
تأثيری بهسزا در چگونگي سير خطي و طنولي داسنتان و کنارکرد مناصنر داسنتاني دارد،
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بنابراين بررسي تکنيکهای اين منصر و کيفيت تأثيراتي که بنر مناصنر داسنتاني دارد ،از
جملة ضرورياتي است که چرايي به طول انجاميدن داستان را بر خواننده آشکار ميکند.
پيشينة پژوهش :در بابِ داستانِ رستم و اسفنديار ،کتب و مقا،تِ بيشماری به چنا
رسيده است و هر اثر ،از ديدگاهي خاس ،اينن داسنتان را بررسني و تحلينل کنرده اسنت.
اگرچه در اين آثار ،سدن از کشمکش و ديگر معناصرِ داستاني شنده اسنت ،در هنيث اثنری
تاکنون ،به بررسيِ تکنيکهای تعليق و ويژگيهای متعدّدِ آن ،در داستانِ مذکور پرداختنه
نشده است .در بابِ تعليق و کيفيّتِ آن ،ميتوان به کتبي چون :تعليق ،اثرِ ژان پنل سنارتر
(ترجمة محمودِ بهفروزی ،تهران ،نشرِ جامي)8921 :؛ تعليق ،اثنرِ الهنة محمندی (تهنران،
نشرِ ملي)8921 :؛ مبانيِ داستان کوتاه از مصطفي مستور (تهران ،نشر مرکز )8972 :اشاره
کرد .از ميانِ مقا،تي که مبحثِ تعليق را بررسي کردهاند نيز ،ميتنوان بنه مقالنة بررسنيِ
روابطِ زمان و تعليق در روايتِ پادشاه و کنيزك ،اثرِ مشتركِ غال حسين غال حسينزاده و
زهرا رجبي و قدرتاهلل طاهری (فصلنامة پژوهشِ زبان و ادبيناتِ فارسني)8977 ،؛ سناز و
کارِ تعليق در مقاماتِ حميندی ،اثنرِ محسننِ بنتالبِ اکبرآبنادی و ملني صنفاييِ سننگری
(دانشگاهِ گيالن ،مجلة زبان و ادبياتِ فارسي )8928 ،اشاره کرد .با منايت به اين موضنوع
که داستانِ رستم و اِسفنديار ،يکي از داستانهای طو،ني شاهنامه بنه شنمار منيرود ،امنا
تاکنون ،اثری به طورِ مجزا به بررسيِ منصرِ تعليق ،در داستانِ فوقالذکر نپرداخته است.
 -8بحث و بررسي
روايت نقلِ رشتهای از حوادثِ واقعي ،تاريدي يا خيالي است؛ بنه نحنوی کنه ارتبناطي
بينِ آنها وجود داشته باشد .روايت به سوالِ «چه اتفاقي افتاد؟» جواب ميدهد و داسنتان
را نقل ميکند (ميرصادقي .)821 :8971 ،ممدة حوادثي را که در اين تغييرِ وضنعيت موثرنند،
ميتوان مبتني بر پيرنگ دانست .يکي از ويژگيهای پيرننگ ،اينن اسنت کنه بنه واسنطة
ترتيب و نظمي منطقي ،وحدتِ ساختاری را در روايت به وجود ميآورد (زريننکنوب:8979 ،
892؛ جعفری .)21 :8928 ،از جمله مناصری که بامثِ برجسته شدنِ پيرنگِ داستان ميشود،
تأخيری است که به واسطة کشمکش در داستان ايجاد ميشود« .اينن تنأخير ،بنه وسنيلة
رخدادهايي در داستان خلق ميشود که بامثِ تداو ِ داستان و به تأخير انداختنِ پاينان آن
است» (ريمونکنان .)878 :8979 ،اين تأخير ،بنه واسنطة موامنلِ متعنددی در داسنتان روی
ميدهد و «بامث ميشود که خواننده در انتظارِ ادامنة داسنتان و درنتيجنه ،پاينانِ رواينت
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باشد» (پراين .)91: 8978 ،تعليق ميتواند مواملي متفاوت داشته باشد .شيوة آغازِ ،منيتوانند
نقشي بسيار مهم در تعليقِ روايت داشته باشد؛ به گونهای که همراهيِ خوانننده بسنته بنه
گيراييِ آغازِ داستان است.
 -8-8نحوة آغازِ داستان
يکي از تکنيکهای رواييِ مؤثر در قدرتِ نفوو و تأثيرگنذاری ينک داسنتان ،چگنونگيِ
آغاز آن است .در آغازِ داستان ،ميتوان خواننده را از ابتدا با داستان همراه کرد و به تنداو ِ
خواندنِ داستان مشتاق ساخت .اخوت در کتابِ خود ،به نقل از رابرت فونک 8ميآورد« :در
آغازِ داستان ،راوی ،مطالبي را ميآورد که حاکي از مناسباتِ اولية شدصيتهاست و همان
شرايطي را شرح ميدهد که در اصطالحِ پرا  9و تنودوروف 9وضنعيتِ متعنادل (موقعينتِ
پايدار) ناميده ميشود» (اخوت .)997 :8978 ،به امتقادِ برخي از صاحبنظران که معتقند بنه
نظرية خوانندهمحور هستند ،آغازِ داستان ،تأثيری بر خوانننده منيگنذارد کنه بنر فرآينندِ
خواندنِ او مؤثر است .آنها ،اين تنأثير را تنأثيرِ اولينه منينامنند (همنان .)918 :بننابراين از
وظايفِ مهمِ آغازِ داستان ،وظيفة ارتباطيِ آن است .زمينهچينيهای نويسنده ينا شنامر در
بابِ هر آنچه ديدِ خواننده را روشن ميکند و وی (خواننده) را آمادة حوادثي ميسازد که
قنرار است در داستان اتفاق بيفتند ،همان وظيفننة ارتبناطي را بنه مهنده دارنند .يکني از
شيوههای آغازِ داستان ،برامتِ استهالل است« .بنرامتِ استهالل ،شگردی ديگر بنه سنمتِ
زيباييشناسي و استاتيک است» (موسوی )978 :8929 ،و به ننومي بنا موضنوع و درونماينة
اصليِ داستان ،پيوند دارد و گاه ،بازتابِ همگيِ آنهاست .استهالل بنا اشناره بنه سرنوشنتِ
قهرمانانِ داستان در مقدمه ،تحقق ميپذيرد (شميسا)29 :8922 ،؛ برامتِ اسنتهالل خوانننده
را در تعليق و انتظاری مينشاند که چگونه و به چه طريقي ،اين سرانجا حاصل ميشود و
تا پايانِ داستان ،خواننده ،همگا با شامر يا نويسنده ،داستان را به دقت ادامنه منيدهند و
در انتظار رخ دادن فاجعهای ميماند که هننوز چگنونگيعش را نمنيدانند .در آغنازِ داسنتانِ
رستم و اسفنديار نيز ،در ابتدا فردوسي به وصفِ بهار منيپنردازد و بنا ظرافتني تمنا  ،آوازِ
بلبل را به نالههای زار از مرگِ اسفنديار و غرش و رمد را به فريادِ هراسانگيزِ رستم تعبينر
ميکند .در اين زمينهچينيها ،خوانندة اثر ،از روی دادنِ حادثهای تلخ (مرگِ اسفنديار بنه
8.
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دستِ رستم) ،آگاه ميشود .به واقع ،مقدمة داستان و هنرِ فردوسي ،در خلنقِ صنحنههنای
تأثيربرانگيز ،فضايي ميآفريند که خواننده با چند بيتِ آغازينِ داستان ،درگيرِ کنلِ مناجرا
ميشود:
همنننني نالنننند از مننننرگِ اسفنننننننديار،

نننننندارد جنننننز از نالنننننه ،زو يادگنننننار
(فردوسي)929/2 :8971 ،

چنين صحنهای را ميتوان در مقدمة داستانِ رسنتم و سنهراب نينز مشناهده کنرد .در
داستان رستم و اسفنديار ،شامر از همان بيتِ چهار در جوابِ مصرعِ دو ِ بيت که:
مننرا نيسننت فننرّخ ،مننر آن را کننه هسننت

ببدشنننای ،بنننر منننرد تننننگدسنننت
(همان)928 :

خواننده از همين ابتدا ،با اين پرسش مواجه ميشود که چرا در وهلنة اول ،گويننده ،بنا
ناخوشي سدن آغاز ميکند؟ نالة بلبل نيز با اين ناخوشي همراه ميگردد:
بننننه پنننناليز ،بننننننلبل بنالنننند هنننننمي

گننننل ،از نالنننننننة او ،ببالنننند همنننني
(همان)928 :

پرسشهايي که گوينده از خود ميپرسد نيز ،سببِ اشتياقِ بيشترِ خواننده برای ادامنة
داستان ميشود:
چنننو از ابنننر بيننننم ،همننني بننناد و نننننم
کننه داننند کننه بلبننل چننه گوينند همنني؟

ننندانم کننه نننرگس چننرا شنننند دژ ؟
بننه زينرِ گننل اننندر ،چننه موينند همنني؟
(همان)929 :

و با،خره ،پس از  2بيت که خواننده در تعليق قرار گرفته بود ،با،خره ،دليلِ نالة بلبل
را ميگويد ،اما باز هم ،خواننده در تعليقِ ديگری است تا چگونگيِ اين امر را دريابد:
همنننني نالنننند از مننننرگِ اسنفننننننديار

نننندارد جنننننننز از نالنننه ،زو يادگننننار
(همان)929 :

 -9-8زاوية ديد
داستان يا متنِ روايي ،معمو ً،از زوايای مدتلفي رواينت منيشنود و اصنو ً،دو شنيوه
برای روايت مناسب است :يکي شنيوة سنو شندص و ديگنری ،شنيوة اول شندصِ مفنرد
(شميسا .)879 :8972 ،در طريقة اول ،راوی خود را بيرون از صحنة داستان قنرار منيدهند و
همچون ربالنّومي ،ماجراها و وقايعي را که بر اشداسِ داستان ميگذرد ،بنه خوانننده بناز
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ميگويد .در طريقة دو  ،راوی در جلدِ يکي از اشنداسِ داسنتان ،وقنايع و حنوادثي را کنه
خود ،گويي ناظرشان بوده است ،برای خواننده بيان ميکند (ميرصنادقي972 :8971 ،؛ يونسني،
 .)12 :8977از آنجا که زاوية ديد ،تعيينکنندة نقطة ديدِ مداطنب اسنت ،هنر تغيينری در
زاوية ديد ،موجبِ افشای اطالماتِ داستاني يا به تعويق انداختنِ آن ،ايجادِ تننوّعِ بصنری و
معرفيِ محل يا حال و هوايي خاس ميشنود .در واقنع ،هنر ننوع تغيينری در زاوينة ديند،
تغييراتِ ظريفي در وقايعِ داستاني به وجود ميآورد (داگنالس .)817 :8971 ،بنا اينن تغيينر،
مداطب ميتواند موضوعِ تصوير را از نقطة جديدتری نشان دهد (بصنير )77 :8977 ،و بندين
وسيله ،خواننده را به دنبالِ خود بکشد .در داستان رستم و اسنفنديار ،شنامر از ديندِ سنو
شدص و راویِ دانای کل به داستان مينگرد .بنابراين از تما ِ اموری که در داسنتان اتفناق
ميافتد ،آگاه است و از موضعي برتر ،به موضنوع منينگنرد (پورننداف .)897 :8921 ،در اينن
ميان ،به دليل اين که توصيفِ داستان و ادامة آن از زبانِ خودِ شدصيتها روی منيدهند،
گزارشي که به دست داده ميشود ،ناگزير از توصيفات ،روحيات شدصيت است که اين بنه
نوبة خود ،پايان را به تعويق مياندازد .در ابتدای اين داستان ،شنامر در نقنشِ داننای کنل
بيان ميدارد که داستان را از زبانِ بلبل شنيده است که او نيز از گفتههای باستان بنه يناد
دارد .شنيده شدنِ داستان از زبانِ بلبل ،بامثِ اشتياقِ خواننده ،جهنتِ پنيگينری داسنتان
مي شود .به مبارتي ديگر ،اين نوع روايت که داستان را به کنل از نگنرشِ شندصِ ديگنری
نقنل ميکند ،خود ،سرآغازِ تعليق است که سرانجا ِ آن و چگونگيِ آن ،بر خوانننده آشنکار
نيست .ازين روست که مقدمهچينيهای شامر در برامتِ استهالل ،از زبنانِ بلبنل ،خنود از
جملة مواملي است که خواننده را همپای خود ،تا پايانِ داستان هدايت ميکند .همچننين،
آغاز شدنِ داستان با بيانِ باز آمندنِ اسنفنديار بنه حالنتِ مسنتي و ناراحنت بنودنِ وی از
شهريار ،بدونِ هيثگونه توضيحِ قبلي ،در بابِ اسفنديار و يا خاندانِ وی ،اين گونه بنه نظنر
ميرسد که داستان از ميانه آغاز شده و خواننده با کنجکاويي افزونتنر ،داسنتان را دنبنال
ميکند تا ملتِ ناراحتي اسفنديار را دريابد:
ز بلبنننل شنينننننند  ،يکننني داسنننننتان
کننه چننون مسننت ،بنناز آمنند اسننفنديار

کنننه بنننر خننننننواند ،از گفتنننة راسنننتان
دُژع گشتننننننه ،از خننننننانه شننننننهريار
(فردوسي)929/2 :8971 ،

نکتهای ديگر که دربارة زاوية ديد در اين داستان چشمگير است ،بازگشتهنايي اسنت
که به گذشته ميشود .مدالفت کتنايون بنا تصنميم اسنفنديار ،از اينن دسنت اسنت .اينن
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نگرشها که غالباً به تفصيل بيان شده است ،روندی است که داسنتان را از سنيرِ طنولي و
خطي دور ميکند و به نومي پايانِ داستان به تعويق ميافتد .به مننوانِ مانال ،زمناني کنه
اسفنديار در ابتدای داستان از د،وریها و جنگاوریهای خود سدن منيگويند ،توصنيفاتِ
مذکور ،به اطناب ميانجامد:
چننننننين گفننت ،بننا مننادر ،اسنننفنديار

کننه بننا مننننن ،همنني بنند کننند شنننننهريار

مننرا گفننت :چننون کننينِ لهراسننبشننناه

بدننواهي بننه مننننردی ز ارجاسننب شنناه؛

همنننان خنننواهران را بينننننناری ز بنننند،

کنننننني نننا ِ مننا را بننه گينننننتي بنننننلند
(همان)

توصيفات و جمالتِ وصفي نيز ،به نومي ،ايجادکنندة تعليق برای خوانندهاند که وی را
در انتظارِ ادامة اصل روايت ميگذارند .شامر با توصيفاتِ هدفمندی که در ابتدای داسنتان
بيان ميکند ،بنذرِ گنرهافکنيها و حوادثِ بعندیِ داستنان را در طليعنة رواينت منيکنارد.
همچنين ،از آنجا که شامر به منوانِ دانای کل ،از همة امور آگاه است ،توصنيفاتي کنه در
بابِ آدابِ سدن گفتن ،طرزِ نِشستن ،طريقة آمادهسازیِ سِپاه ،طريقة جنگ و  ...منيآورد،
بسيار دقيق است و اين موارد ،هر کدا به خودی خود ،به درازای داستان منيافزايند .اينن
توصيفات ،همگي ،نقشِ توصيفات توضيحي دارند کنه بنه ننومي ،همنه از آن بنا اطنالع و
باخبرند .ازين رو ،اين موارد نقشِ فرمي و مرضي ،در مسيرِ طوليِ داستان دارند .به مننوانِ
نمونه ،زماني که کتايون قصدِ اسفنديار را برای رفتن و به بند کشنيدنِ رسنتم منيشننود،
پيشِ پسر ميآيد و او را بر حذر منيدارد ،امنا در ابتندا ،سندن از توصنيفاتي منيرود کنه
کتاينون ،دربنارة رستم شنيده است (دربنارة شمشينرزنيِ وی ،نبنردِ وی بنا دينوِ سپينند،
رهگمکردنِ خورشيد ،از تينِِ شمشنيرِ او ،کشنتنِ مناهِ هامناوران ،برخاسنتن جهنتِ کنين
خواستنِ سياوش و  .)...اينن سندنان ،خواننننده را در انتظنارِ رخ دادن ينا رخ ننندادنِ آن
واقعهای هولناك ميگذارد .چگونگيِ چنادر زدنِ اسنفنديار در کننارِ رودِ هيرمنند نينز ،بنه
گوننهای است که راوی ،خوانننده را با تماميِ جزئيات ،آشنننا منيکنند .وقتني اسفنننديار
ميخواهد که بهمن را جهتِ فرستادنِ نامه به سوی رستم بفرستد ،چگونگيِ آرايش ينافتن
و رفتنِ بهمن نيز توصيفاتي است که اصلِ ماجرا به تأخير مياندازد .اسفنديار:
بدو گننننفت :اسنبِ سينننه برنشنننين،
بننه ،بنر سنننننننرت ،افسنرِ خُسننننروی

بيننننارای تننننن را بننه دينننبای چننننين
نگننننارش ،هننننمه گوهننننرِ پهنننننلوی...
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بنِنننبننر پننننننج بنا،ی زرّينننسنتا

سننننرافننننراز ،ده موبنننندِ نيننننکنننننا
(همان)

از ديگر مواردِ تعليق در زاوية ديد ،نقنشِ شنامر بنه مننوانِ راویِ مفسنر ،بنرای بينانِ
زمينههای تعليمي است .تمامي اندرزهايي که رسنتم قبنل از شنروعِ کنارزار بنه اسنفنديار
ميگ ويد ،به نومي حکم تعلينق را دارد کنه ننه تنهنا حرکنت رواينت اصنلي را بنه تنأخير
مياندازد ،بلکه خواننده را نيز مشتاقتر برای سرانجا ِ کارزار ميکند.
 -9-8شدصيّتپردازی
شدصيتها به منزلة پايههايي هستند که ساختمانِ يک بنا ،بر روی آنها بنا ميشنود،
زيرا هيث اثرِ ادبي ،بدونِ شدصيت نوشته نشده است و خلقِ چنين اثری نينز امکنانپنذير
نيست (دقيقيان .)87 :8978 ،اين منصر ،نقشِ اساسي در داسنتان دارد و هسنتة مرکنزیِ آن
است و تماميتِ قصه بر آن ميچرخد (مبداللهيان )21 :8971 ،و با کننشهنا و دينالوگهنای
اوست که هم خودش ساخته ميشود و هم روايت پيش ميرود و رخدادهنای متناسنب بنا
فرايندِ داستان ،شکل ميگيرند (بينياز .)12 :8977 ،پيچيدگيِ شدصيّتها و ينا منواملي کنه
سببِ تزلزل در تعادلِ شدصيّت ،در کنشها و واکنشهايش ميگنردد ،منيتوانند منانع از
سپری شدنِ روندِ طبيعيِ داستان شود و درنتيجه ،خواننده را به فکر فرو ببرد و پايان را به
تعويق بياندازد .تمايالتِ ماطفيِ دريافتکننده ،نسبت به (مناالً) شدصنيتهنای داسنتاني،
يعني نگرانيِ همد،نه ،با يک شدصيت ،برای ادراكِ تعليق ضنروری اسنت .اينن نگرانني و
کشمکش را ميتوان در شدصيّتهای داستان نيز مشاهده کرد .يکي از اين شدصنيّتهنا،
اسفنديار است .به منوان نمونه ،اسفنديار بر آن ميشود که دبينری خردمنند را بنه پنيشِ
رستم روانه کند ،اما باز هم ،با خود در کشمکش است و نميداند کننه سنرانجا ِ کنار چنه
ميشود و به همين دليل در ترديد به سر ميبرد و در اينجا ،ننه تنهنا خنودِ اسنفنديار در
حالت تعليق به سر ميبرد ،بلکه مداطب نيز ،به نوبة خود ،در انتظارِ سرانجا ِ کار است:
گننر اينندون کننه آينند بننه نزدينننکِ مننا،

درخشنننان کنننند ،رای تارينننکِ منننا،

خوشنني دهنند دسننت بننند مننننرا،
ّ
بننه

بنننه داننننش ،ببيننننننند گنننننزندِ منننرا

ندننواهم مننن او را ،بننه جننز نيکنننوی،

اگنننر دور دارد ،سنننر از بننند خُننننوی
(فردوسي)988/2 :8971 ،

بررسيِ تکنيک های تعليق در داستاِن رسنتم و اسفنديار

912



اين کشنمکشِ درونيِ اسفنديار ،در زمانِ گفتنِ مضمونِ نامه به بهمن نيز آشکار است.
نمودِ ديگرِ کشمکشهای دروني اسفنديار را ميتوان در ديدارِ اولِ او بنا رسنتم ،بنه نيکني
مشاهده کرد .زماني که رستم ميگويد کنه آرزوی آن را دارد کنه اسنفنديار خاننة او را بنا
قدو ِ خود روشن کند ،همين کشمکشِ دروني يا گفتاری ،سببِ بنه تعوينق افتنادنِ پاينانِ
داستان ميشود .پاسخهای هر دو پهلوان ،در تأييدِ گفتههای ديگری ،خود از مواملِ ديگنر
است .ادامة گفتوگوی اسفنديار با رستم ،اين کشمکش را بهتر به نمايش ميکشد:
گننر اکنننون بيننايم سننننوی خننانِ تننو،

بنننود شننننناد و پينننروز مهمنننانِ تنننو،

تننو گننردن بپيچنني زِ فنننننرمانِ شنناه

منننرا تابنننننشِ روز ،گننننردد سنننياه...

وگننر سننر بپيچنننم زِ فنننرمانِ شننننناه

بنندان گيتنني ،آتننش بننود جننایگنناه.

تننو را آرزو گننر چننننين آمننده اسنننت

يننک امننروز ،بننا منني پسنناييم دسننت

کننه داننند؟ کننه فننردا چننه خواهننند ب ندعن؟

بنننر اينننن داستنننننانهنننا ،نبايننند زدن
(همان)991:

در اينجا ،کشمکشِ درونيِ اسفنديار ،ترس از خروجِ دينِ بهي نيز هست:
وُگنننر سنننر بپنننيچم زِ فرمنننانِ شنننننناه

بنندان گيتنني ،آتنننش بننود جننایگنناه
(همان)997:

اسفنديار ،نافرماني از پادشاه را خروج از دينِ بهي ميداند .در گفتوگوی اسنفنديار بنا
پشوتن نيز ،همين کشمکش به آشکاری ديده ميشود:
چنننننين داد پاسننننننننخ ،ورا نننننا دار،

که گنر منن بپيچنننم سننر از شننهريار،

بنندين گنننيتي اعننندر ،نکننوهش بننننود،

هنننمان ،پينننننشِ يننزدان ،پننژوهش بننود.

دو گيتنني بننه رسننتم ندننواهم فروخنننت

کسي چشم دين را ،به سننوزن ندوخننت
(همان)997:

در اين سير خطي و افقي روايت ،به هنگنا ِ تعليقناتِ رخ داده ،منيتنوان حنوادث و ينا
نقاطي را مشدص کرد که در آن اسفنديار به ممد ،در پني رهنايي از وضنعيت بالتکليفني
است .زماني که رستم با گرزِ گاوپيکر ،به سمت اسفنديار ميآيد و ملّنتِ ندوانندن او را بنه
مهماني جويا ميشود:
خرامننني نيرزيننند ،بنننه مهمنننانِ تنننو

چننننين بنننود تنننا بنننود ،پيمنننانِ تنننو
(همان)229:
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با رجزخواني ،دوباره کارهای بُزرگِ خود را بنه رخِ اسنفنديار منيکشند .اسنفنديار در
جواب به بهانهتراشي روی ميآورد:
چننننين گنننر بننند روز و راهننني دراز،

نکنننرد تنننو را رنجنننه ،تنننندی مسننناز
(همان)189:

و همين مامل بهانهای ميشود برای نکوهشِ رستم .جای دادن رستم در سمتِ چن
و نِکوهشِ نژادِ رستم ،از طرفِ اسفنديار منواردی هسنتند کننه اسفنديننار ،تعمنداً جهنتِ
زمينهسازی برای رسيدن به خواسته و هرچه سريعتنر برطنرف کنردنِ انتظنار خنود بهنره
مي جويد .هر چند به دستِ چ جای دادنِ رستم و ينا نکنوهشِ کنردنِ ننژادِ رسنتم ،بنه
تنهايي در يک داستان نميتواند تعليق بسازد و يا از بينبرندة تعليق باشد ،اما با منايت بنه
سيرِ خطّيِ داستان و کوششهای اسفنديار در جهتِ هدفِ خود ،اينن دو حادثنه در مسنير
ف رمي (مهماني گرفتن) ،بهتنرين دسنتاويز بنرای اسنفنديار هسنتند تنا بتوانند زودتنر بنه
بالتکليفيِ خود پايان دهد .ميتوان بر آن بود که هر چند مهمناني گنرفتن ،مداطنب را در
انتظار چگونگيِ ادامه يافتنِ داستان و پايان آن قرار ميدهد ،اما اسفنديار از همين دو امنر
برای بازگشت به مسيرِ اصلي استفاده ميکند .اين گونه تعليقها را ميتنوان در شدصنيتِ
رستم نيز به کرّات مشاهده کرد .کشمکشِ درونيِ رستم ،زماني آشکار ميگردد که بهمنن،
پيا ِ رستم را به سوی اسفنديار ميبرد و رستم ،زواره و فرامرز را به نزدِ خنود منيخوانند و
آنان را به نزدِ زال ميفرستد تا شهر را آوين ببندند و شرايطِ پذيرايي از فرزندِ شاه را مهينا
سازند .رستم در پيامي که به دستان مينويسد ،ميگويد:
شنننو پنننيشِ او ،گنننر پنننذيرد نوينننند
اگننر نکننويي بيننننننم اننندر سنننرش
وُگننننننر بازگنننننننرداند ناامننيننننند،
تنننو دانننني کنننه آن تابننننداده کمنننند

بننه نيکنني بننود هننننر کسنني را امينند
ز ياقنننننننوت و زر ،آور افسنننننرش
نباشننننند منننرا روز ،بننا او سپينننند
سعنننننرِ ژننندهپيننل ،اننندر آرد بننه بننند
(همان)992:

از آنجا که رستم راضي به بند نميشود و از سوی ديگر ،از آنجا کنه دسنتور بنه بعنند
کردنِ رستم از سوی گشتاسب ،برای اسفنديار ،به ماابة حکمِ يزدان است:
وُگنننر سنننر بپنننيچم زِ فرمنننانِ شننناه

بنندان گيتنني ،آتننش بننود جننایگنناه
(همان)178:
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به پيچيدگي موضوع ميافزايد .از سويي به بند کشيدنِ وی ،به مععنای زيرِ سؤال رعفتنِ
نا و تماميِ افتدارات اوست« .در جهانِ باستان ،ننا  ،دارای ارزش و کنارکردی فراسنويي،
رازآلود و نهانگرايانه بوده است .پيشنينيان ،بنه گوننهای جادواننه و درونسنويانه ،ننا را،
برترين نشانه و نمايندة نامور ميدانستهاند و ميانگاشتهاند که همة هستي آدمني در نننا ِ
وی فرو ميافشرد و ميگنجد» (کزازی )182 :8978 ،و از طرفي ،جنگيدن با اسفنديار (فرزندِ
شاه) نيز به دور از آيين است .بنابراين چه رستم و چه اسفنديار ،هر دو بر سرِ دوراهني بنه
سر مي برند .رستم اگر بجنگد ،با فرزندِ شاه جنگيده است و در صورتِ پينروزی ،بنه دلينلِ
اينکه ،اسفنديار نمايندة دينِ بِهي است ،مرتکبِ گنناه شنده اسنت و در صنورتي هنم کنه
جنگ نکند و تسليم شود ،نا و افتداراتِ او در خطر ميافتند و تمنامي زابلسنتان نينز بنا
خاك يکسان ميشود:
زابلسننننتان آب و خنننناك
ِ
نماننننند بننننه

بلنننندی بنننر و بنننو  ،گنننردد معغننناك
(فردوسي)221/2: 8971،

اسفنديار هم ،چُنين وضعيتي دارد .اگر فرمانِ شاه را کمر بِبندد ،رستم را که پهلنواني
ناماور است ،به دليلي سست ،گرفتار ميکند و با فراموش کردنِ مهرِ نان و نمک ،کينژادیِ
خود را در معرضِ شک و ترديد قرار ميدهد و اگر خواستِ شناه را نادينده بگينرد ،فرمنانِ
يزدان را زير پا گذاشته است و از دينِ بِهي خارج شده است .بننابراين انتدنابِ هنر راهني،
برای هر دو شدصيت پيچيده و سهمناك است.
 -1-8گفتوگو
گفتوگوها ،امروزه يکي از مناصرِ پررنگِ داستان محسوب ميشنود کنه وجنودِ آنهنا،
نقشي بسيار مهم در تأثيرگذاریِ داستان بر مداطب دارد و نويسننده بنه کمنکِ آن ،سنيرِ
داستان را پيش ميبرد (يونسي .)911-918 :8977 ،به مبارتي سنادهتنر« ،صنحبتي را کنه در
ميانِ شدصيتها يا به طورِ گستردهتر و آزادانه در وهن شدصيتِ واحدی در هر اثنرِ ادبني
صورت ميگيرد ،گفتوگو مينامنند» (بناختين .)891 :8979 ،اينن منصنر ،بنر خنالفِ ديگنر
مناصرِ داستاني ،تکبعدی و مستقل نيست و سايرِ ابزار و مناصرِ داستاني را ،تحنتالشنعاعِ
خود قرار ميدهد (صحرايي و همکاران .)28 :8928 ،بنه کمنک اينن منصنر ،اطالمناتِ ،ز در
داستان ارائه ميشود (يونسي .)928: 8977 ،اين منصر ،از جملة مناصنرِ داسنتاني اسنت کنه
فردوسي در شدصيتپردازی ،گسترشِ تعليقِ داستانها و درنتيجه ،ايجادِ هيجانِ بنيشتنر
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در روندِ ماجراها و حوادثِ شاهنامه از آن بهره بنرده اسنت (فنالح .)889 :8972 ،در داسنتانِ
رستم و اسفنديار ،يکي از مواردی که سنببِ بنه تنأخير افتنادن پاينانِ داسنتان منيشنود،
طو،ني شدنِ گفتوگوها است .در داستان رستم و اسفنديار ،منصر گفتوگو به شيوههايي
متفاوت ،سبب ايجاد تعليق شده است که يکي از آنها ،تکگويي دروني است.
 -8-1-8تکگويي دروني
يکي از مهمترين جلوههای گفتوگو در شاهنامه ،تکگويي دروني است .گفتارِ درونني
يا تکگوييِ دروني 8نومي گفتوگو با خود اسنت (ميرصنادقي .)187-187 :8971 ،نويسننده از
اينن ننوع گفنتوگو ،به بنررسيِ شدصيّنتها و نشان دادنِ کشنمکشهنای دروننيِ آنهنا
ميپردازد (سعيدی و شکری .)17 :8921 ،اعساسِ تکگوييِ دعروني ،بننر تعننداميِ معنناني اسنت
(بينيناز .)919 :8977 ،تکگنوييِ درونني منيتوانند تمنا ِ احساسنات و تنداميهنای وهنني
شدصيت را به همانگونه که در وهن راه مييابد ،در خود بازتناب دهند و ينا فقنط افکنار
منطقي و ساختمند او را شامل شود (ايدل .)79 :8971 ،در اين نوع سدن گفتن ،شدصيت،
هنگا ِ صحبت کردنِ با خود ،کشمکشهای وهني ،مواطف و احساساتِ دروننياش را بنروز
ميدهد .خواننده نيز ،با اين نوع گفتوگوی غيرِ مستقيم ،شدصنيت را ارزينابي منيکنند.
يکي از بارزترين حالتهای معلق ماندن در شدصيتِ رستم ،هنگامي اسنت کنه اسنفنديار
ومدة جنگِ فردا را به او ميدهد .رستم خود معترف است که در صورتِ پيروزی و شکسنت،
کاری به نفرين و بد روی خواهد داد:
کننه گننر مننن دهننم دسننننت ،بنننندِ ورا

وگنننننننر سنننر فننننننراز  ،گننننزند وُرا،

دو کارسنننت ،هنننر دو بنننه نفنننرين و بنننند

گزايننندهرسنننمي ،ننننو آينننين و بننند

هننم از بننندِ او ،بنننند شنننننود نننا ِ مننن

بنند آينند زِ گشتننناس  ،انجننننا ِ منننن

وگنننر کشنننته آيننند بنننه دشنننننت نننننبرد

شنننود ننننزد شنننننناهان مننننرا روی زرد

کنننه او ،شنننهرياری جنننوان را بکنشننننت

بنندان کننو سنندن گفننت بننا او درشننت

بننه مننن بننر ،پننس از مننرگ ،نفننرين بننود

همننان نننا ِ مننن نينننننز ،بيدينننن بننود

وگننر مننن شننو کُشننته بننر دسننتِ اوی،

نماننند بننه زاولسِتننننان ،رنننگ و بننوی
(همان)918:

. Interior monologue

1
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 -9-1-8حديث نفسگويي
از جملة انواعِ ديگرِ گُفتوگو در اين داستان ،حديثِ عنفسگويي اسنت .تفناوتِ حنديثِ
نفسگويي با تکگوييِ دروني در آن است که در حديثِ نفس ،شدصنيّت بنا صندای بلنند
صحبت ميکند تا مداطب از نيّات و مقاصدِ او باخبر شود (سنعيدی و شنکری)12 :8921 ،؛ در
حالي که در تکگوييِ دروني ،گفتهها در وهنِ او منيگنذرد (ميرصنادقي )187-187 :8971 ،و
نومي گفتوگو با خود است که با آن ،گذر انديشهها در وهن شدصيت ،توصيف و نمايانده
ميشود (انوشه .)877 :8978 ،زماني که رستم پس از جنگِ روزِ اول در حالِ برگشنت اسنت،
از رود که ميگذرد ،به طريقِ حديثِ نفس به خود ميگويد:
هعمنني گُفننت :کننه ای داور داد و پنناك

گننر از خسننتگيهننا ،شننو مننن هننالك

که خواهند زِ گنردنکشننان ،کنين منن؟

کنننه گننننننيرد دل و راه و آينننينِ منننن؟
(فردوسي)928/2 :8971 ،

و يا حديثِ نفسگوييِ لشکريانِ اسفنديار ،در وصفِ رستم:
همي گفنت لنننشکر کنه ايننن نامنندار،
بر آن کوهنننة زينن ،کُنهِ آهنننن اسنت.
اگر هنمننننبردش بنُنننود ژننندهپينننل،

نماننند بننه کنننننس ،جننز بننه سنننا ِ سِنننوار
همننان ،رخننش ،گننويي کننه آهننرمن اسننت
بننراعفنننشنننناند از تنناركِ پيننننل ،نننننيل
(همان)911:

نکتة جالب توجه ديگر ،در تعليق صورتِ گرفته و اين تکگوييِ درونني ،بنه کنارگيریِ
فعلِ گُفتن است .اين فعل در اين داستان ،بسامدی بسيار با ،را داراست .تکرارِ پيناپيِ اينن
فعل و مبارتهای کوتاه در مصراعها و ابيات ،گويای بسيار بودن حالتِ گزارشي و توصيفي
در روايت است و پيداست که جنبة اطالعرسانيِ گفتوگوها در کنار جنبة داستانيِ آنهنا،
اهميت دارد.
 -9-1-8رجزخواني
رجزخواني نيز ،يکي از گفتارهای ويژة ادبياتِ حماسي است و کالً خودستاييِ پهلواننان
و بيانِ کارها و افتداراتِ آنان است (سرامي .)911 :8971 ،در حقيقت ،رجزخواني ،مفناخرات،
ايدهها ،باورها و آرمانهای بر زبان جاری شدة قهرمان يا پهلوانِ داستان است يا بنه تعبينرِ
ديگر ،بايدها و نبايدهای وِهني مبارزی است که خود را بر لبة شمشنيرِ نيسنتي و هسنتي
ميبيند .يکي از ويژگيهای رجزخواني ،ميتواند بيانِ غيرِ مستقيم و کناييِ مطالنب باشند.
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از آنجا که کنايه ،بليِتر از صراحت است و وهن تالش ميکند تا معنای کنايي را دريابند.
بنابراين اين آرايه در هجو و تحقيرِ ديگران ،بالغتي دو چندان مييابند (فنالح.)897 :8972 ،
همچنين ،از آنجا که رجزخوانيها ،يادآوریِ د،وریهای پهلوانان اسنت و خنود ،از جملنة
موانعِ حرکتِ رو به جلوی حکايت به شمار ميآيد ،اين گونه بيانِ غيرِ مستقيم نيز ،نه تنها
بر ارزشِ بالغيِ کال ميافزايد ،از مواملِ تشديدکنندة تعليق اسنت .در اينن داسنتان نينز،
رستم ،قبل از نبردِ دو با اِسفنديار ،با لحني تمسدرآميز و کننايي ،اسنفنديار را شنيرخوی
خوانده و به مِهمانيِ شکست ،دموت ميکند:
بنندو گفننت رسننتم کننه ای شننيرخننوی

تننو را گننر چنننين آمننده اسننت آرزوی،

تننو را بننر تننگِ رخننش ،منننهمان کنننم

سننننرت را بننه گوپننال ،درمنننان کنننم
(فردوسي)971/2 :8971،

از سوی ديگر ،گاهي اوقات صنعتِ التفات نيز در اين رجزخوانيها ،نقشي مهم را بنازی
ميکند و خود ،بامثِ خلقِ تعليق ميشود .شِکستنِ هنجارها و سننتهنای خطّنيِ روايني،
مشدصة بارزِ صنعتِ التفات است .التفات يکي از شگردها و آرايههنای ادبني اسنت کنه بنا
درهم شکستنِ روالِ معمولِ کال  ،نقشي بسيار مؤثر در معلَّق نگناه داشنتنِ مداطنب دارد.
ملوی مقدّ و اشرفزاده در اثرِ خود ،ميآورند« :آن اسنت کنه گويننده در کنال ِ خنود ،دو
موضوع را بياورد و در ابتدا ،خبری دربارة موضوعِ اول ،بيان کند و سپس ،آن را رهنا کنرده
و خبری پيرامون موضوعِ دو بياورد .آنگاه ،موضنوعِ دو را رهنا کنرده و بنه موضنوعِ اول
بپردازد .زيرا پندارد که مدالفي ،سدنِ او را رد کرده و در آن تعرديد کنند و ينا ملّنت آن را
جويا شود .اين مطلب يادآورِ برخي مباحثِ ملمِ معاني هنمچنون اطنناب هسنتند ،چراکنه
همانطور که ميدانيم اطناب برای مقاصدی خاس به کار گرفته ميشنود .مانننند :ايضناح
بعد از ابها  ،وکرِ خاس بعد از ما  ،تأکيد ،امتراض ،تکميل و تتميم مطلنب» (ملنویمقند و
اعشرفزاده .)78-71 :8977 ،همين اطنابآميز بودنِ التفات و ايضاحِ بعند از ابهنامي کنه در آن
موجود است ،خود ميتواند از موامنلِ تعلينق بنه شنمار آيند .بنه مننوانِ نموننه ،در مينانِ
رجزخوانيهايي که مابينِ رستم و اِسفنديار روی ميدهد ،آنجنا کنه اسنفنديار ،زبنان بنه
تحقير نژاد رستم ميگشايد و در حالي که مداطب وی رستم است (که در مقابل او حضور
دارد) ،در جهت تحقير و سرزنش ،رستم را به گونة سو شندص يناد منيکنند و بنه اينن
شيوه ،او را بياهميت و بيارزش جلوه ميدهد و اين در حالي است که اطنابِ خلق شنده،
روشنيي که پس از ابها خلق شده است ،خود از مواملِ تعليق است:
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خجسنننته بزرگنننان و شنننناهانِ منننن،
ورا بنننر کِشنننننيدند و دادنننند چيننننز
يکنني سننرو بننود ،ناپسننوده سنننرش
ز مننننردی و بننننا ،و ديننننننندارِ اوی،

978



نيننننای مننن و نيننننکخواهننان منننن
فننراوان ،بننر ايننن سننال ،بگنننذشت نيننز
چننو بننا شنناخ شننند ،رسننتم آمنند بننرش
بننه گننردون بننر آمنند ،چنننين ،کننارِ اوی
(فردوسي)912/2 :8971،

 -2-8تدامي
اصطالحِ تداميِ معاني در ادبيات و نيز در روانشناسي کاربرد دارد .تداميِ آزاد متشکل
از زنجيرههای به هم پيوسته از تداميِ معاني است« .تداميِ معاني يعني ارتبناِِ تصنوّرات،
ادراکات و غيره ،طبقِ تشابه ،همزيستي و استقاللِ ملّي» (يونگ« .)911 :8971،اينن قنوانين،
مبارتند از :مشابهت ،مجاورت ،تضاد و ملّت و معلول» (همنان« .)899 :منصرِ تدامي ،براساسِ
اشتراكِ لفظي ،ممل ميکند .گرچه گاهي نيز ،اين اشتراك از نوع معنوی است»(آتشسنودا،
 .)17 :8979ياکوبسن ،تدامي را به پيروی از سوسور ،تلويحاً ،مبتنني بنر تشنابه و مجناورت
دانسننته اس نت کننه قطننبهننای اسننتعاره و مجنناز حاص نلِ آن اسننت» (ياکوبسننن12 :8971،؛
پورنامداريان« .)7 :8971،تشابه کامل يا ناقصِ آواها در فنونِ لفظيِ بديعي ،ماملِ ايجادِ تدامي
است که شامر ،پس از انتداب از مِحورِ جانشيني يا تدامي ،آنرا در مِحورِ همنشنينيِ کنال ،
ترکيب مينمايد» (پورنامداريان .)7 :8971 ،پورنامداريان فنونِ زير را از مقولة تدامي بنر پاينة
مشابهت ميداند:

در سير خطي داستان به دليل تداميهايي که برای شامر روی ميدهد ،پاينانِ داسنتان بنه
تعويق ميافتد و خواننده تا پايانِ داستان ،با قبض و بسنطهنايي روايني مواجنه اسنت .در
حکايتِ مورد نظر ،به صورتِ آشکار تعليق صورت گرفته است .هر چنند تعلينق در معناصنرِ
ديگری چون دعرونمايه و گفتوگوهای انجا شده نيز قابل مشاهده است ،امنا تعلينقهنای
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صورت گرفته ،صرفاً جهتِ تداميهايي است کنه ينکبناره در رونندِ طنولِ داسنتان ،ظناهر
شدهاند .اين تداميها ،صرفاً مشدصِّة جريان سيّال وهن شامر هستند که سببِ وقفهای در
داستان ميشوند .کادن 8از اين روش ،با منوانِ زمانپريشي يناد منيکنند و در تبينينِ آن
ميگويد« :اصطالحي است که در روايتشناسيِ مدرن ،برای اشاره به اختالفِ بنينِ ترتينبِ
وقوعِ رویدادهای داستان و نظمِ آنها ،در طرحِ اثنری که به ما مرضنه منيشنود ،بنه کنار
ميرود» (کوپا .)122 :8972 ،در داستان رستم و اسفنديار ،دو شيوه از تدامي برجسنتهتنر از
مواردِ ديگرند و در اين پژوهش ،تنها به بيانِ اين دو مورد اکتفا شنده اسنت .يکني از اينن
شيوههای تعدامي ،شيوة داستان در داستان است.
 -8-2-8شيوة داستان در داستان
در اين شيوه ،ظهورِ هر داستانِ فرمي ،سببِ قطنعِ موقنت داسنتان قبلني منيشنود و
داستاني جديد آغاز ميشود و داستان دو  ،در بطن داستان اول جنای منيگينرد (نابناکوف،
 .)97 :8917در داستانِ رستم و اسفنديار نيز از اين نوع داستانهای فرمي دينده منيشنود.
ورود داستانِ ارجاسب به داستانِ اصلي خود ،بامثِ به درازا کشنيدن داسنتان و بنه تعوينق
افتادنِ پايانِ آن و درنتيجه ،در انتظار گذاشتنِ خواننده ميشود:
تنننو دانننني کنننه ارجاسنننب ،از بهنننرِ دينننن،
همننني خنننورد آن سننندتسننننوگندها،

بيامننند چننننان بنننا سنننوارانِ چنننننين

چنننو پيمنننود آن اينننزدیپنننندها ...
(فردوسي)922/2 :8971،

مي توان بر آن بود که شيوة داستان در داستان ،به ننومي حرکنت در منرضِ داسنتان
است نه در طولِ آن .اين حرکت ،داستان را درونيتننر منيکنند و بنا نگناهي جزئنيتنر و
باريکتر به حوادثِ که رخ داده است ،ميپردازد .بنابراين پايانِ داستان که در يک حرکنتِ
طولي مستقيم ،ميتواند زودتر آشکار شنود ،بنا حرکنت در منرض کنه شنيوة داسنتان در
داستان ،يکي از انواعِ آن است ،به تعويق ميافتد.

Cudden
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زماني کنه گشتاسنب در ابتندای داسنتان ،در حنالِ پاسنخ دادن بنه اسنفنديار اسنت،
فردوسي برای توضيح هر آن کس که از راه يزدان برگردد ،گريزی به داسنتان بنه آسنمان
رفتن کاووس ميزند و از نافرمانيِ کاووس ،نافرماني رستم را از خود بنه يناد منيآورد .بنه
سدني ديگر ،شيوة بيانِ مفاهيم و مضامين ،گاه از طريقِ تداميِ معاني در ضمنِ تمايلهنا،
حکايتها ،داستانهای درونهای (فرمي) و  ...صورت ميپذيرد .در واقع ،ميتوان گفنت کنه
يکي از مهمترين شيوهها بنرای شکسنت زمنان و سنيرِ خطِّني داسنتان ،روشِ داسنتان در
داستان است .شامر يا نويسنده ،با گُزيدن اين شيوه در نقلِ داستانها ،لحظهای از زمنان را
که در حال گذر از کنار آن است ،نگه ميدارد و گسترش ميدهد .از اين رو ،اگر تعنداميهنا
به نومي بر خالفِ سيرِ خطّيِ داستان فرض شوند ،ميتوان آنهنا را بنه ننومي ،حرکنت در
پهنای کال به شُمار آورد.
 -9-2-8تمايل و تصاوير فرمي
از جمله شيوههايي ديگر کنه تندامي ،نقشي مؤثنر در خلنقِ آنهننا دارد و بنه ننومي،
ميتوانند مسيری فرمي در سيرِ خطي داستان به شُمار آينند ،بنه کنار بنردنِ تماينلهنا و
تصاويرِ مدتلف است« .وضعيّتِ تمايل ،مانندِ موقعيتِ دو خطِّ موازی است که در کنارِ هم،
ادامه مييابند ،ولي هرگز به هم نميپيوندند» (ولک .)817/8: 8972 ،کناربردِ تماينل در اينن
جهت ،تصويری حسي است که برای آنکه امری غيرِحسي را برای مداطب بفهماند .شنک
نيست که جزءجزءِ اين تصوير ،هرگنز يک جنزء از امرِ غيرِ محسوس را مرضنه نمنيکنند،
بلکه کلِّ آن است که از مجموعِ امرِ منظور ،تصويری کلي القا ميکند .اين گوننه تصناوير،
بر طولِ داستانِ ميافزايند و پايان را به تأخير مياندازند:
بنننننننزرگان بننه آتننش ،نننيابننننند راه
هننننننننمان تننابشِ منناه ،نتننوان نهفننت؛

ز درينننا گُننننذر نيسنننننت ،بنننيآشنننننا
نننه روبننه تننوان کننرد بننا شينننر ،جفننت
(فردوسي)991/2 :8971،

نمونة ديگر را ميتوان در زمانِ کشته شدنِ دو فرزندِ اسفنديار مشاهده کرد که:
چنننين گفننت بننا رسننتم اسنننننفنديار:
بريننزيم ،ننناخوب و ناخنننوش بنننننود

کننه :بننر کننينِ طنناووسِ نننر ،خننونِ مننننار،
نننننه آيننننينِ شنننناهانِ سننننرکِش بننننود
(همان)971:
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-1-8پيشگويي
در شاهنامه ،بسياری از وقايعِ بزرگِ تناريدي ،بنه يناریِ موبِندان و ستننارهشناسنان و
پيشگويان و خوابگزاران ،معلو ِ رأیِ پادشاهان و پعهلوانان گرديده است (صفا-921 :8919 ،
 .)912سرامي در کتابِ خود ميآورد :اخترشناسان ،در تقسيمبندی سيگانة مردانِ دربناری
و وابسته به حکومت ،رتبنة دهنم را دارنند و ممتنازتعرين شدصنيتهنای شناهنامه ،يکني
جاماسب و ديگری رستم فرخزاد -سردار يزدگرد -واپسينشاهنشاهِ ساساني است (سنرامي،
 .)799 :8971از مهمترين مواملِ خلقِ تعليق در اين داستان ،پيشبينيِ جاماسنب اسنت .بنا
منايت به اين که داستان ،نسبتاً طو،ني است و از سويي ،پنيشبيننيِ جاماسنب ،از ابيناتِ
آغازين به شُمار ميرود .بنابراين با ابياتي که در توصيفِ پيشگوييِ وی آمنده اسنت ،بنذرِ
اين تعليق ،در دلِ مداطبان تا پايانِ داستان کاشته ميشود؛ ازينرو خوانننده ،مشنتاقتنر،
داستان را پي ميگيرد تا ببيند که آيا پيشگوييِ جاماسب به حقيقت ميپيوندد ينا ننه؟ و
در صورتِ تعحقُّق ،چگونگيِ آن را نيز دريابد .بنابراين
بنندو گفننت :جاماسننب کننه ای شننهريار
وُرا هنننننننوش در زابنِلِستننننننان بنننود.

تنننو اينننن روز را خوارمايننننه مننننندار
بننه دسنننننتِ تعهننم پننورِ دسننتان بننود
(فردوسي)927/2 :8971 ،

به اين طريق ،تعليقي به بزرگيِ يک داستان ،پيشِ روی خواننده قنرار منيگينرد .حتنا
پس از دو بيتِ با ،،بيتي ديگر ميآيد که بر انتظار و اشتياقِ خواننده ميافزايد:
بباشنند همنننننه بُننودني ،بننيگنننننمان

نعجُستعسننننت از او ،مننننردِ دانننننا ،زمننننان
(همان)927:

سيمرغ نيز ،همين پيشگويي را دربارة اسفنديار دارد:
کننه هننر کننس کننه او ،خننونِ اسننفنديار،

برينننننزد ،وُرا بشنننننکرد روزگنننننننننار
(همان)119:
.

زال نيز ،در زمانِ کشته شُدنِ اسفنديار ،همين ماقبتانديشي را دارد:
بننه رُسننتم همنني گفننت زال :ای پسننر

تنننو را بنننيش گنننريعم ،بنننه درد جِنننننگر
(همان)182:
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نتيجهگيری
فردوسي در داستان رستم و اسفنديار ،تکنيکهايي متفاوت از تعليق را به کار گرفتنه
است که با به تعويق افتادن پايان داستان ،موجبات کنجکاوی و انتظنار خوانننده را فنراهم
ساخته است .در بررسي صورت گرفته ،مشاهده شد که شامر در طليعة داسنتان ،ابتندا بنه
وسيلة برامت استهالل ،در هالهای از ابها و به صورتي مجمل ،خوانننده را از اتفاقناتي کنه
خواهد افتاد ،آگاه ميسازد ،اما به دليل مد آشکاری چگنونگي آنهنا ،خوانننده منيبايند
مطلب را پيگيری کند .در اين راستا ،چگونگي سپری شدن زمان و توصيفات دقيق و جزء
به جزء شامر در ميان جنگها ،مهمانيهای پهلوانان ،شرابنوشيها و  ،...از جملنة د،ئلني
هستند که بر انتظار خواننده ميافزايند .آگاهي کامل شامر از تمامي اين موارد و نقبهايي
(فلشبگهايي) که به گذشته زده ميشوند (جهت تندامي شندن سندنان و صنحبتهنای
ماقبل) ،همة اشاره به زاوية ديد شامر به صورت دانای کل دارند که هنمچنون ربالننومي،
ماجرا و وقايعي را که بر اشداس داستان ميگذرد ،باز مينمايد .از ديگر ترفنندهای منصنر
تعلق در اين داستان ،کشمکشهای دروني شدصيتهای داسنتاني در تصنميمگينریهنا و
مد آگاهي از از سرانجا کار است که بارها در داستان ،در وجود شدصنيتهنای مدتلنف
داستان ميتوان مشاهده کرد .ترديدهای اسفنديار به دلينل خنروج از دينن بهني و تنرس
رستم از بند پذيرفتن و به خطر افتادن نا و شهرت وی ،از مهمترين اينن کشنمکشهنای
دروني بودند .طو،ني شدنِ گفتوگوها ،پرسش و پاسخهای متوالي ،ارائه کنردنِ اطالمناتِ
ضِمني حديثِ نفسگوييها و تکگوييهای دروني آنان و رجزخوانيهای هنر دو پهلنوان و
همچنين ،به کارگرفتن شيوة داستان در داسنتان ،تنندامي شنندنِ تعصناوير و تننمايلهنا،
پيشگوييها (به ويژه پيشگوييِ جاماسب در ابتدای داستان) ،حوادثِ غيرِ منتظنره (مانلِ
مُردنِ شتر در ابتدای حرکتِ اسفنديار) و همچنين اِبها و ناشناختگيِ بعضي از اُمور (مانندِ
آتش زده شدن پعرِ سيمرغ ،به وسيلة زال و اممنال سنيمرغ) از ديگنر تعلينقهنای صنورت
گرفته در داستان بودند که با دورکردن خواننده از پايانِ داستان ،حِسّ کنجکاوی و اشتياقِ
وی را ،جهتِ دنبال کردنِ داسنتان برمنيانگيدنت .بنننابراين يکني از منواردی کنه لنذّتِ
داستانهای شاهنامه را دو چندان کرده است ،به کاربرد تعليق و شاخصههنای آن ،در اينن
اثر بوده است.
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 صفا ،وبيح اله .)8919( .حماسهسرايي در ايران (از قديميترين مهدِ تاريدي تا قرن 81هجری) ،تهران :اميرکبير.
 مبداللهيان ،حميد« .)8971( .مواملِ شامرانگي در داستانهای بيژنِ نجدی» ،مجلةملو ِ انسانيِ دانشگاهِ الزهراء ،سالِ  ،82شمارة  21و  ،27صص .882-897
 ملویمقد  ،محمد و رضا اشرفزاده .)8977( .معاني و بيان ،تهران :سمت.صدقي ،مهرداد ،حبيباهلل آيتاللهي و مصنطفي گنودرزی« .)8972( .تغيينراتِ زاوينة
ديد و همبستگيِ آن با دگرگونيهای هنرهای ديداری» ،نشرية هنرهای زيبا ،شنمارة
 ،1صص .2 -81
 غال حسينزاده ،غال حسين ،زهرا رعجبني و قندرتاهلل طناهری« .)8977( .بررسنيِرابطة زمان و تعليق در رواينتِ پادشناه و کنينزك» ،مجلنة پنژوهشِ زبنان و ادبينات
فارسي ،شمارة  ،89صص.72-27
 فردوسي ،ابوالقاسم .)8971( .شاهنامه ،تصنحيح جنالل خنالقي مطلنق( ،زينر نظنراحسان يارشاطر) ،کاليفرنيا :مزدا.
 فالح ،غالمعلي(« .)8972رجزخواني در شاهنامه» ،مجلنة زبنان و ادبينات فارسني،سالِ  ،81شمارة  ،21-22صص .817-891
 فوستر ،ادوارد مورگان .)8927( .جنبههای رُمان ،ترجمنة ابنراهيمِ يونسني ،تهنران:نگاه.
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 کزازی ،ميرجاللالدين .)8978( .نامه باستان  :ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسي،تهران :سمت.
 کوپا ،فاطمه« .)8972( .بنمايههای نِمادين و شِگردهای رواييِ رمانِ ارميا (از سنریداستانهای دفاعِ مقدس» ،نشرية ادبيناتِ پاينداری ،سنالِ دو  ،شنمارة 9و ،1پناييز و
بهار ،دانشگاهِ شهيد باهنرِ کرمان ،صص .172-219
 مستور ،مصطفي .)8972( .مبانيِ داستانِ کوتاه ،تهران :مرکز. موسوی ،مريم (رودابه)« .)8929( .آيينهداری و تفاوتِ آن با برامتِ اسنتهالل بنا تکينة بنرشاهنامة فردوسي» ،فصلنامة سبک شناسيِ نظم و نارِ فارسي (بهارِ ادب) ،سالِ  ، 1شمارة،8
صص .977-929

 ناباکوف ،و،ديمير .)8917( .يا قصهای بگو يا بمير ،ترجمة معهنوش قنويمي ،آديننه،شمارة .97
 ولک ،رنه .)8977( .تاريخ نقد جديد ،ترجمة سعيد ارباب شيراني ،جلد اول ،تهران :نيلوفر. ياکوبسن ،رومن .)8971( .قطبهای استعاره و مجاز ،ترجمة کوروشِ صفوی ،تهران :حوزةهنری.

 يونسي ،ابراهيم .)8977( .هنرِ داستاننويسي ،ترجمة ملي اصغرِ بهرامي و فنرنگيسمزادپور ،تهران - :روشنگران.
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