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چکیده
يكي از م سائل د شوار دربارة حما سههای طبیعي نظیر شاهنامه ،شناخت مبدأ و چگونگي
تدوين و تصنننیا اين نو آثار اسننتح حماسننههای طبیعي در فرآيند غیاب نويسننندی يا
نويسنننند او او یم حماسنننه و در برياو بازدیكربندی های متعدّد تكوين يافتهاندح در اين
روايتها ،متن حما سه به عنواو عر صم غیاب همی شگيِ مؤ ا ،عر صم سیّال بابهباييها،
تداخلها و انتقالهای بینامتني میاو روايتهای متكثّر استح مصنا در اين نو حماسه ،در
اصنننل نقشننني همسننناو با خوانندی دارد و هم وو «خوانندة تاريخي» ،با متوو روايي يا
روايتهای شفاهيِ از دیش درداخته موابه است ،و بر اساس اين روايتها به روايتدردازیِ
مجدد حماسننه درداخته اسننتح همسنناني نقشها و کارکردهای مصنننا حماسننه و خوانندة
تاريخي باعث ميشننود که فرآيند روايتدردازی حماسننم طبیعي را به مثابه نوعي «خوانش»
تلقي کنیمح در اين مقا ه ،سننناز و کارها و فرآيند های رواييِ مؤثر در تكوين روايت های
حما سي را در چارچوب ا صل «توانش روايي» برر سي و تحلیل کردیايمح تحلیل ما مبتني بر
دو فرض اصلي است )1 :نويسندة تاريخي در برياو تكوين روايت حماسههای موسوم به
طبیعي غايب اسننتح  )2خوانش در بازدیكربندیِ روايت حماسننههای طبیعي نقش بنیادين
داردح نتايج تحقیق نشنناو ميدهد اصننل تقابلهای دو انه ،خالصننهسننازی و بازدیكربندی،
نسنننبت مت ننناد داسنننتاو و فتماو ،و هم نین تحوّل و تعرّث ،نقش مؤثری در تكوين
روايتهای حماسي دارندح
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 -1مقدمه

در باب حما سه تق سیمبندیهای مختلفي ارائه شدی ا ستح برخي حما سه را به دنج د ستم ا سطوریای،
دهلواني ،ديني ،تاريخي و کمدی تق سیم کردیاند (خا قيمطلق)9 :1۹91 ،ح حما سه را از منظری ديگر،
به حما سههای بَدوی ،حما سههای تودیای و حما سههای ا شرافي تق سیم کردیاند (هماو)ح غیر از اين،
د ستهبندیهای ديگری نیز ارائه شدی ا ست؛ از بمله تق سیم حما سهها به طبیعي و م صنو ( شفیعي
کدکني)111 :1۹12 ،؛ سنننتي ،ثانوی و متّخّر (شننمیسننا)66 :1۹92 ،؛ و اسنناطیری ،دهلواني ،مبهبي و
عرفاني (هماو)66-61 :ح در اين نو شتار ،حما سههای مورد نظر ما حما سههای مو سوم به طبیعي (يا
اسنناطیری و دهلواني) اسننت که ريشننههای روايي و داسننتانيِ آوها به هزاراو سننال دیش بازمي ردد؛
دوراني که به قول باختین ،بشننتهای مطلق اسننت و از تمام دوریهای زمانيِ بعد از خود بداسننت؛
مطلق و کامل اسننت و يف فاصننلم مطلق ،دنیای حماسننه را از واقعیت معاصننر بدا ميکند (باختین،
 66 :1۹16و )69ح شناخت ري شههای تكوين روايت حما سي ،و اين که حما سه چگونه و تحت چه
فرآيندهايي شكل رفته ،از درسشهای بنیادين در حماسهدژوهي استح محققاو به شیویهای مختلا
هر يف به دنبال يافتن دا سخهايي درخور برای اين در سش بودیاندح بورا معتقد ا ست شعر حما سي
نتیجم تكامل يف قا ب دا ستاني با بینش بادومرکزی به بینش مردممرکزی ا ست و ونههای مديحه و
مرثیه نیز در ساخت ادبيِ شعر حما سي تّثیر بار بودی ا ست (خا قي مطلق)12-1۹ :1۹16 ،ح به نظر
خا قي مطلق ،منشّ بسیاری از حماسهها يف يا چند سرود حماسي است که نخست به قطعات بزر تر
و م ستقل تكامل يافته و سپس از به هم دیو ستن برخي از اين قطعات ،دا ستاني حما سي شكل رفته
است (خا قي مطلق)19 :1۹62 ،؛ چناو که هفتخواو رستم از آمیختن چند قطعم مستقل ساخته شدی
که دربارة کردیهای دهلواو ( ر شا سپ يا ر ستم) وبود دا شته ا ست (هماو)21 :ح برخي محقّقاو با با
تكیه بر تشننابهات سنناختاری ،به دیروی يا تقلید يف روايت از روايت ديگر معتقد شنندیاند؛ چناو که
بهار ،داستاو اسفنديار را متّثر از داستاو يوناني آخیلوس (بهار ،)11-11 :1۹66 ،و داستاو سیاوش را
متّثر از اسننناطیر بینا نهرين ميداند (هماو )61-66 :و حمیدياو نیز با تكیه بر ديد ای رايجِ کهنتر
دانستنِ داستاوهای کیانیاو در حماسههای ايراني نسبت به داستاوهای خانداو رستم ،معتقد است در
داستاو رستم و سهراب از داستاو کشته شدو فرود ا گوبرداری شدی است (حمیدياو-21۹ :1۹16 ،
)211ح تحقیقات مبکور غا باً به ريشههای تاريخيِ روايت حماسي يا منبع روايتگریِ حماسه درداختهاند
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و نتايج برخي از اين تحقیقات نیز غا باً بر فرضیات تاريخي يا متنشناسانه استوار استح تّثیر بافتهای
تاريخي و بروومتني در نقد ،در مواردی ممكن ا ست ما را به ا ستنباطهايي ناقص و نادر ست بر ساند؛
چناو که برخي از اين ديد ای ها از نگاهي ديگر ممكن اسنننت دبيرفتني نباشننندح از اين روی ،نگای
روايتشنننناختي به خودِ روايتِ حماسنننه ميتواند ا گوهای کارآمدی برای تبیین فرآيندهای مؤثر در
تكوينِ روايت حما سي در اختیار ما بگباردح حُ سن روايت شنا سي آو ا ست که بر مؤ فههای روايي و
دروومتني تّکید دارد و ما را از رفتار شدو در سطوح چنداليه ،بابهبا شدی ،در هم آمیخته و متشابه
مصننوو نگه ميدارد و ابزارهايي را برای محقّق فراهم ميآورد که بتواو با رويكردی دديدارشننناسننانه،
فرآيندهای مؤثر در تكوين روايت حماسنننه را واکاوی کردح هرچند برخي کوشنننیدیاند با رويكردی
دديدارشننناختي به روايت حماسننه بنگرند (محمّدی و بهراميدور ،)1۹91 ،اما غا ب تحقیقات در باب
روايتهای حما سي در ايراو ،معطوث به تو صیا وبوی رواييِ حما سه ا ست (از بمله :محمّدی و
ديگراو1۹91 ،؛ بهنام و ياحقي 1۹92 ،و بهنام .)1-16 :1۹91 ،تاکنوو در مورد فرآيندهای رواييِ مؤثر
در تكوين حما سه به عنواو يف «روايت» ،تحقیق منا سبي صورت نگرفته ا ستح در اين مقا ه ،ساز و
کارها و فرآيندهای رواييِ مؤثر در تكوين روايتهای حما سي را در چارچوب ا صل «توانش روايي»
مبتني بر دو فرض اصننلي بررسنني و تحلیل کردیايم )1 :نويسننندة تاريخي در برياو تكوين روايت
حماسننههای موسننوم به طبیعي غايب اسننتح  )2خوانش در بازدیكربندیِ روايت حماسننههای طبیعي
نقش بنیادين داردح
 -2غیاب نویسندة تاریخی و اهمیت «خوانش» در تکوین روایتهای حماسی

آن ه به عنواو حماسننههای طبیعي يا اسنناطیری در اختیار ما هسننت ،در فرآيند غیاب نويسننندی يا
نويسننند او او یم حماسننه تكوين يافته اسننتح يف روايت حماسنني در طول قروها و به دسننت افراد
بي شماری از يف يا چند ملّت تكوين مييابدح از حظم مفروضِ آغاز شكل یریِ يف روايت حماسي
تا قروها بعد که روايت همواری در سننیری سننرشننار از ت ییر و تحوّل حرکت ميکند ،افراد دخیل در
دردازش و تكامل روايت چناو در شمارند که به ن شانم کثرت ،دردازند او روايت حما سي را افراد يف
يا چند مل ّت معرفي ميکنیم ،بهويژی آو که روايت های مختلفي از فرهنگ ها و ملت های مختلا به
شننكلي در هم آمیخته و تفكیفنادبير ميتوانند سنناختار و کا بد يف روايت حماسنني را شننكل دادی
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باشنننندح در روايتهای حماسننني بابهبايي و درآمیختگي روايتهای مختلا و متكثّر امری طبیعي
اسنت ،چناو که در موارد فراواني ،در روايتهای حماسني با تفاوت يا اختالث ااهریِ روسناخت و
ژرثسنناخت موابهیم؛ يعني روايتي که بهااهر مشننتمل بر عناصننر و روايتهای تاريخي اسننت،
ژرثساختي اسطوریای و غیرتاريخي دارد (رک :ما میر و حسیندناهي 1۹91 ،ا ا)116-161 :ح
غیاب نوي سندة تاريخي در روايتهای حما سي ،به معنای غیاب نوي سندة دنهاو يا راوی نیسنتح
روايي بودوِ داستاو حماسه طبیعتاً مستلزم وبود نويسندة دنهاو و راوی استح هرچند روايت شناساو
دو عنصننر نويسننندة تاريخي و خوانندة تاريخي را غا باً خارا از مناسننبات روايي قرار دادیاند (توالو،
 116 :1۹9۹و ريمووکناو ،)119 :1۹16 ،اما در هر حال ،در روايتهای حماسيِ کهن ،غیاب نويسندة
تاريخي ا صوالً امری ابتنابنادبير ا ستح در روايتهای حما سي هر چقدر نوي سندة تاريخي نادیدا و
محو شنندی اسننت ،با عكس ،خوانندة تاريخي نقشنني مهم و تعیینکنندی داردح در واقع ،تكوين روايت
حماسننني تا حدّ زيادی منوط به ح نننور خوانندة تاريخي اسنننتح خوانندة تاريخي نقش مهمّي در
معنادهي روايت دارد؛ به طوری که هوي ّت يافتن متن به عنواو يف روايتِ خاص منوط به ح نننور
خوانندی اسننتح به نظر توالو ،ارتباط میاو وقايع (عناصننر) روايت ،غیرتصننادفي اسننت؛ وی ارتباط
ا ستنتابي بین و ضعیتها در روايت را شرطِ «روايت بودو» دان سته ا ست (توالو)11-19 :1۹9۹ ،ح
توالو ،مخاطب (خوانندی) را مصنندر تشننخیص (يا ايجاد) ارتباط میاو عناصننرِ (وقايع وضننعیتها)
روايت ميداند؛ يعني امتیاز ويژة تعیین نسننبتهای منطقي و علّي میاو عناصننر روايت از آوِ مخاطب
است و در نتیجه ،تعیین روايت بودو يا نبودو ،از سوی مخاطب صورت مي یردح از اين روی ،توالو
معتقد اسننت که نتیجم روايت «از دیش تعیین شنندی» نیسننت ،بلكه «ادراک شنندی» اسننت (هماو)16 :ح
بنابراين ،روايت و روايتمندی طيّ فرآيند «خوانش» نمود مييابدح اين مسننّ ه ،اهمیت «خوانش» را در
برياو تكوين روايت نشننناو ميدهدح درينس ،خوانش را فعا یتي ميداند که شنننامل يف متن ،يف
خوانندی و تعامل میاو متن و خوانندی است؛ به ونهای که وی بتواند دست کم به برخي از درسشهای
مربوط به معنای آو متن داسننخ درسننت بدهدح به عبارت ديگر ،خوانش متن تقريباً عبارت اسننت از
دردازش تدريجيِ دادیهای متني با طرح در سش دربارة آو متن و دا سخ دادو به آوها بر دايم هماو متن
(درينس)111 :1۹91 ،ح ا بته خوانش امری بيقید و بند ،کامالً متكثّر و خودبسندی نیست؛ متن در برخي
موارد محدوديت هايي را بر خوانش اِعمال ميکند و شنننمار خوانش ها را به حداقل ميرسننناند
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(هماو)119 :ح در اين حا ت ،خوانش خالّقانه حاصنل تعامل دويا با متن اسنتح بر اين اسناس ،فرآيند
خوانش از يف سو نا شي از ح ور و عملكرد خوانندی ا ست و از سوی ديگر نا شي از ارفیتهای
با قوة متن برای «خوانايي» اسنننتح خوانايي ،به خوانش دبيریِ متن و چگونگيِ دريافت معنا از متن
اشننناری دارد و با توبّه به تعريا درينس ،اين اصنننطالح به شنننمار عملیات الزم برای دريافت معنا،
دی ید ي ،ونا وني و امكاودبيری آوها بر دايم خودِ آو متن اشاری دارد (هماو)1۹9 :ح از سوی ديگر،
ي
خواناييِ متن روايي ارتباط تنگاتنگي با ساختمندیِ روايت داردح ساختمندی منجر به انسجام رواي ِ
متن و در نتیجه خوانشدبيریِ آو مي شودح بر اين ا ساس ،متن با دا شتن توانشهای با قوة خوانايي و
سنننا ختم ندی ،ام كاو دردازش دادی ها ،تجز يه و تحل یل و دیكرب ندی دادی ها ،مع نادهي و ام كاو
صننورتبندیِ کلّي را برای خوانندی فراهم ميآوردح خوانندی نیز در تعامل با سنناختارهای دی یدة متن،
امكاو هويت يابيِ رواييِ متن را فراهم ميکند تا کارکرد روايي و معنايي روايت را میسنننر سنننازدح
«خوانش» در اين تعامل دويا میاو خوانندی و متن صنننورت مي یردح اين تعريا کلّي از خوانش را
ميتواو به روايت های مختلا تسنننرّی داد اما در موابهه با روايت های حماسننني طبیعي ،خوانش
بهعنواو مقو های عیني با مصنننداا واقعي در تكوين تاريخيِ روايت حماسننني مورد نظر اسنننت ،اما
رويكردهای خوانش در بقیم روايتها ،امری «تفسننیری» اسننتح بر اين اسنناس ،تعامل میاو خوانندی
(مصنننا حماسننه) و متن در فرآيند «خوانش» در روايتهای حماسنني طبیعي ،مقو های متفاوت از
خوانش در رويكردهای خوانندیمحور و د سا ساختار را ستح منتقداو خوانندیمحور معتقدند تف سیر يا
خوانش اثر حاصل تعامل میاو متن و خوانندی است و معنای متن در حین خوانش ،و در تعامل خلّاقانه
میاو متن و خوانندی شننكل مي یردح بعدها بارت بر مبنای اربحیّت نوشننتار ،اصننطالح متن ( )Textرا
بايگزين اثر ( )Workکرد و با طرح ديد ای «مرگ مؤ ا» کوشید با نقض مرکزيتِ سنتيِ مؤ ا ،متن
را به عنواو عرصننم تكثّر ،نامرکزی و تعويق مد ول ،در مرکز توبه قرار دهد ()Barthes, 1977ح فوکو
نیز با طرح در سش «نوي سندی چی ست؟» ،با نگای به مؤ ا به عنواو سوژیای در فتماو (و به تبع آو،
متن) ،در دي آو بود که هیمنم نويسننندی بر متن را به چا ش بكشنند ()Foucault, 1984ح اين ديد ایها
همگي رويكردهايي به «تف سیر و خوانش» متناند و از نو «کیفیت موابهم» منتقد يا خوانندة صرث
ال
(و نه م صنّا حما سه) با متن ه ستند؛ يعني مقو ههايي منتقدانه و تئوريف ه ستند ،به طوری که مث ً
ممكن است طرفداراو رويكردهای سنتي مخا ا اين نظريات باشند و مسّ م هیمنم نويسندی بر متن را
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مطرح کنندح آن ه در اين مقا ه مدّ نظر ماست ،مقو های روايت شناختي است و بر خالث رويكردهای
مبکور ،بنبهای عیني و مصنننداقي واقعي دارد؛ چناو که در اثری چوو لسنننتاو ،سنننعدی به عنواو
نويسننندة تاريخيِ متن حاضننر اسننت و متن روايي در زماني تاريخي و مكاني خاص ،حاصننل طبع و
قريحم سعدی است؛ يعني داستاو و فتماو رواييِ اثر ،هر دو حاصل طبع اوست و حتي نگای بینامتني
به متن لسننتاو نیز نميتواند اثر عیني و مهمّ نويسننندة تاريخي (سننعدی) را نقض کند اما روايتهای
حماسيِ موسوم به طبیعي ،از نو روايتهايي هستند که در آوها برخالث متوني چوو لستاو ،مثنوی
مو وی ،داستاوهای لشیری وححح عنصری متعیّن به نام نويسندة تاريخي که دديدآورندة متن و محتوای
روايت باشد ،وبود ندارد و مصنّفاني چوو فردوسي ،اسدی طوسي ،ايرانشای بن ابيا خیر و ديگراو،
صرفاً در حكم راوياني هستند که متني از دیش موبود را از نثر به نظم درآوردیاند؛ يعني «داستاو» اين
روايتها سننناختم هن اين راوياو نیسنننتح هیمنم متنِ (مكتوب يا شنننفاهي) از دیش موبود در اين
روايتها به حدّی است که ای اثر دخا ت راوی بز در مواردی حاشیهای هم وو کیفیت راويتگری،
ن
چنداو به چشننم نميآيد؛ چناو که نقشنني در سنناختار داسننتاوها ندارند و سنناختار ،از قبل در مت ِ
ازدیشموبود حاضنننر اسنننت و فتماو رواييِ حاکم بر متن نیز به مرور در طول قروها و در برياو
بازدیكربندیهای متعدد به د ست راوياني بي شمار (و نه يف راوی خاص) شكل رفته ا ست؛ مانند
هم ناو که فردوسي در شاهنامه ،خود بر عدم دخا ت در چند و چوو داستاوها تّکید دارد (فردوسي،

،1۹16ا )211 :۹و دژوهش اکبر نحوی دربارة روشهای اربا در شاهنامه نیز بر امانتداری فردوسي
که در نقل دقايق داسننتاوها (و حتي شننیوة روايتگری) از منابع مكتوب تّکید دارد (نحوی)1۹16 ،ح با
اين و صا ،ساز و کار تكوين روايت حما سههايي چوو شاهنامه ،ر شا سبنامه ،بهمننامه ،ايلیاد،
اديسننه و ديگر حماسننههای طبیعي ،متفاوت از فرآيند آفرينش متن در آثاری چوو لسننتاو س نعدی،
دا ستاوهای ل شیری و يا نماي شنامههای شك سپیر ا ست و هم سانيِ نقشها و کارکردهای م ص ّنا
حما سه و خوانندة تاريخي ،به معنای هم سانيِ «نقش خوانش در بازدیكربندیِ روايتهای حما سي» با
«نقش خوانش در تفسیر و ادراک متوو» نیست و مقو م غیاب نويسندة تاريخي در روايتهای حماسي
را نميتواو از نو رويكردهای خوانندیمحور يا خوانش های بینامتني به شنننمار آوردح دیش از اين،
کريستین متس با رويكردی تقريباً مشابه ديد ای ما به برخي روايتهای نمايشي و عامه نگريسته استح
متس به ديد ای ياکوبسنننن اسنننتناد ميکند که يف فتماو هرچند با زاریها يا زنجیریای از زاریها
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ضننرورتاً به يف فاعل زاری (به عنواو مربع زاری) اربا ميدهد ،اما در تعیین مؤ ا نبايد شننتاباو
عمل کرد ،چوو مفهوم تّ یا تنها يكي از فرم هاسنننت ،زمینه ها و حدود آو را نیز فرهنگ تعريا
ميکند و به مقو های بهاني و سنننتردیتر تعلق دارد و به اين د یل بايد از «فرآيند روايي» ياد کرد
()Metz, 1974: 20ح به نظر متس ،هرچند در برخي روايتهای دقیق و حسنننابشننندة بامعم مدرو
غربي ،مؤ ا به عنواو فاعل زاری ها مشنننخص اسنننت ،روايت های ديگری هم وو اسنننطوری ها،
داستاوهای عامیانه و بسیاری فیلمهای رواييِ ديگر نیز وبود دارد که در برياو تو ید يا ساخت هنری
همواری دسننت به دسننت شنندیاند و بسننیاری از نمايشهای راديويي يا تلويزيوني وبود دارند که
به صورت روهي ساخته شدیاند (هماو)ح
مطا عم فرآيند تكوين روايت در حماسنننه های طبیعي به مثابه نو ويژیای از خوانش ،ميتواند
راهكار مناسننبي برای تبیین فرآيند تكوين روايت حماسنني باشنند؛ اين که روايت حماسنني چگونه از
طريق تعامل دويای روايت ،متن و مصنننا (خوانندی) در برياو خوانش تكوين مييابد؟ و اين فرآيند
بر مبنای چه ساز و کارهايي صورت مي یرد؟ برای فهم مقو م «خوانش» و نقش آو در تكوين روايت
حماسه ،بايد از منظر «زباو» به اين مسّ ه نگريستح با توبّه به نقش مؤثّرِ مؤ فههايي چوو متن ،روايت
و خوانندی در فرآيند خوانش ،زباو اهمیت ويژیای مي يابدح زباو ،مصنننا و مواد او یم متن را فراهم
ميآورد و روايتمندی نیز بر مبنای ساز و کارها و نسبتهای زباني صورت مي یردح هم نین موابهم
خوانندی با متن روايي نیز از طريق زباو (و تواناييهای زباني) صورت مي یرد؛ يعني خوانندی از طريق
اسنننتعداد و مهارت زبانياش ،با روايتِ از دیش موبود تعامل مي يابدح بدوو وبود اين امكانات و
تواناييهای زباني ،فرآيند خوانش صننورت نمي یردح بر اين اسنناس ،توانش زباني ،اسننتعدادی او یه و
بنیادين در فرآيند خوانش و تكوين روايتهای حماسي استح مطا عات چامسكي نشاو داد که دانشي
دروني در مورد زباو در انسننناو وبود داردح به نظر او ،توانايي درک فتهها و تو ید عالئمي با تعابیر
معنايي هدفمند ،و به عبارت ديگر ت سلط بر زباو ،مبتني بر دروني کردو نظام قواعدی ا ست که شكل
آوايي بمله و محتوای معنايي و دروني آو را تعیین ميکندح چامسنننكي اين توانايي را توانش زباني و
کاربرد بیروني و واقعيِ آو را کنش زباني نامیدی است (چامسكي)16۹ :1۹92 ،ح وی بعدها اصطالحات
ز باو دروني و ز باو بروني را بايگزين توانش ز باني و کنش ز باني کردح چامسنننكي از بن بم
زي ست شناختيِ توانش زباني (زباو دروني) با عنواو «ع و هني» ياد ميکند که به صورت ژنتیكي
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تعیین رديدی و با فرآيندهای م زی مرتبط است (زاهدی)22 :1۹11 ،ح به نظر او ا ر تجربم مناسبي از
ارتباط و ياد یری وبود داشته باشد ،استعداد زباني از حا ت آغازين خارا شدی ،به حا ت يكنواخت
و ثابت ميرسد و سپس دستخوش ت ییرات ديگری چوو ياد یری واژ او بديد ميشود (چامسكي،
)11 :1۹11ح با توب ّه به ارتباط تنگاتنگ روايت با زباو ،وبود اسنننتعداد زباني در انسننناو نقش
تعیینکنندیای در تكوين و درک روايت داردح فهم خوانندی از روايت و معنای متن ،منوط به درک زبا ِو
متن اسننت و درک اين زباو نیز مبتني بر وبود دانشنني دروني در مورد زباو اسننتح از سننوی ديگر،
روايت ،ارتباط قابل تّملي با نظامهای نحوی دارد ،چناو که ميتواو آو را «دسننتور متن» نامیدح از اين
روی ،فهم سناختار روايت ارتباط تنگاتنگي با توانش زباني (زباو دروني) داردح انسناو با دانش قبلي و
درونيشننندیاش از نظام نحوی زباو ،بهراحتي ميتواند سننناختار روايت و رابطم علّي و معلو ي میاو
عناصنننر روايت را درک کندح اين توانايي ،هنگام موابهه با ونههای دی یدیتر زباو نظیر زباو ادبي،
مبنای درک ادبیت کالم است و استمرار آو ميتواند منجر به ايجاد «توانش ادبي» در برخي افراد شودح
کا ر بر اسننناس آرای چامسنننكي و با توب ّه به رويكردهای نقد مبتني بر واکنش خوانندی ،مفهوم
«توانش ادبي» را مطرح کردح به نظر او ،بوطیقايي که توانش ادبي را تو ضی ميدهد ،بر ر سومي تمرکز
دارد که به سننناختار و معنا امكاو وبود ميدهند ،اين که رمز او يا نظامهای قراردادی چیسنننت که
خوانندی را قادر ميکند ژانرهای ادبي را ب شنا سد؛ طرحها را ت شخیص دهد؛ شخ صیتها را خارا از
بزئیاتي دراکندی خلق کند که متن دیش روی او مي بارد؛ م امین آثار ادبي را بشناسد و نوعي تّويل
نمادين را دنبال کند که به ما ابازی ميدهد اهمیت داستاوها را بسنجیم (کا ر)99 :1۹91 ،ح توانش ادبي
هم نین توبّه خود را روی دانشي متمرکز ميکند که خوانندی در موابهه با متن با آو سر و کار دارد؛
اين که خوانندی هنگام واکنش به متن ،از چه شیویای دیروی ميکند؟ و چه نو فرضیاتي در میاو است
که واکنشها و تّويلهای او را توبیه ميکند؟ (هماو)111 :ح با توبّه به تمرکز مفهوم توانش ادبي بر
موابهم خوانندی با متن روايي ادبي ،اين مبحث با مقو م «خوانش» ارتباط تنگاتنگي داردح کا ر معتقد
اسنت توانش ادبي مشنتمل بر نظامي از قراردادهاسننت که در خوانندی دروني شندی اسنت و دال ت و
معنايي که کالم (متن ادبي) دیدا ميکند بر حسننب فتماو و دال تي اسننت که در حین خوانش اِعمال
ميشنننود (کا ر1۹11 ،ا ا 162 :و )161ح کا ر فرآيند خلق اثر ادبي را نیز مبتني بر ادراکات و تّثیرات
حاصنننل از خوانش ميداندح به نظر او ،انتخاب واژی ها ،بمله ها و نو ارائم متن ،بر مبنای معني و
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تّثیرات شاو صورت مي یرد؛ اين معني و تّثیر مت من شیویهايي برای خوانش ا ست که نميتوانند
تصادفي باشند (هماو)161-166 :ح
ادراک زيباييشننناختي ،يكي از ملزومات مهم در توانش ادبي اسننت (چتمن)۹1 :1۹92 ،ح يكي از
رایهای نماياندو شيء زيبايي شناختي در هن ،درک اين نكته ا ست که موقعیت فیزيكي اثر يا شيء
هنری بر ماهی ّت شنننيء زيباييشنننناختي که در هن حاصنننل شننندی ،تّثیری ندارد؛ يعني ادراک
زيباييشنننناختيِ اثر ،منتز از ماهیّت فیزيكي و متعیّنِ آو در بهاو خارا اسنننت (هماو)ح در خوانش
مجدّدِ روايت حما سي از سوی شاعر يا راوی حما سه نیز وبود فهم ادبي الزمم ادراک زيبا شناختي
استح چنین ادراکي ،زمینه را برای منتز کردو روايت از زمینههای احتما يِ تاريخيِ آو فراهم ميآوردح
روايتهای حماسنننيِ موسنننوم به طبیعي ،در چنین روندی اسنننت که در فرآيند خوانش از سنننوی
خوانند اني که شمّ ادبي دارند (يعني نقاالو ،شاعراو و نويسند او) ،از زمینههای احتما يِ تاريخي شاو
بدا شدیاند ،و در تجربهای زيبايي شناختي و بر مبنای کهنا گوهای هني و اساطیری تكوين يافتهاندح
در اين خوانش نو (بازدیكربندی) ،نام ها و رويدادهای احتماالً تاريخي ديگر ماهی ّت تاريخي ندارند،
بلكه تمام عنا صر و مفاهیم متن حما سه از واژ او و نامهای غیرتاريخي رفته تا شبهتاريخي ،همگي
در ب ستاری بديع و زيبايي شناختي ه ستيِ نويني مييابند و در برياو بازآفرينيِ رواييِ مجدّد از سوی
مُصنّا حماسه ،روايت حماسيِ ديگری با ارايا و دقايق زيباييشناسيِ نو آفريدی ميشود و اين ونه
اسننت که يف روايت حماسنني ،در طول تحوّالت روايي و بازآفرينيهای مجدد ،هیّت و سنناختاری
اسننطوریای و ا گوبنیاد به خود مي یرد و کامالً از وبه متعیّنِ احتماالً تاريخياش (=شننيء فیزيكي در
بهاو خارا) بدا ميشودح در بازدیكربندی روايت حماسي از سوی مصنا در برياو «خوانش» ،متن
رواييِ دیشین مجدداً در داستاو رواييِ بديدی بازدیكربندی مي شود و روايتهای حماسيِ مكتوب يا
شننفاهي در دسننترس ،هماو روايتهای «بازدیكربندیشنندی» در فرآيند خوانش هسننتندح اين فرآيند از
طريق سازوکارهای رواييِ خاصي صورت مي یرد و توانايي شاعر يا نويسندی در بازدیكربندیِ روايت
حما سه ،نا شي از توانش رواييِ او در ايجاد يف روايت فاخر و ادبي ا ست که آمیزیای از توانشهای
زباني و ادبي استح
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 -3توانش روایی

انسننناو با داشنننتن توانش روايي ميتواند روايتگری کند؛ يعني برای بسنننیاری از تجربه ها ،افكار و
انديشنننه هايش قا بي روايي مبتني بر آغاز ،میانه و داياو ايجاد کندح از سنننوی ديگر ،در موابهه با
روايت های موبود ميتواند وبه رواييِ آو ها را تشنننخیص دهد و در مرحلهای دی یدیتر يعني در
مرح لم خوانش ،به بازدیكرب ندی روا يت ها در قا ب روا يت هايي فاخر و ادبي بپردازدح در بر ياو
بازدیكربندیِ روايت حما سي در فرآيند خوانش ،روايت بديد زوماً با روايت دی شین اينهماني نداردح
ت
هرچند دیرنگ دی شین حفظ مي شود اما ارايا رواييِ متن و حتّي دال تهای دنهاو و آ شكارِ رواي ِ
متن نیز دچار ت ییراتي ميشود و اين عالوی بر تّثیرات ابتنابنادبيرِ تاريخي و ابتماعيِ دورة شاعر يا
نويسندی استح ا بته اين ت ییرات زوماً به معنای دخل و تصرث در داستاو نیست و به وبوی اريا و
ي
نامح سوسِ روايتگری مربوط مي شودح مجمو اين فرآيندهای مؤثّر از بمله شاکلههای توانش رواي ِ
شاعر يا نويسندی هستندح بازدیكربندیِ مجدّد روايت حماسه در فرآيند خوانش ،مبتني بر ساز و کارهای
خاصي است؛ اين ساز و کارها مختص روايتهای حماسي نیستند و ميتوانند مؤ فههای بنیاديني در
تكوين ديگر روايتها نیز باشننند اما با توبه به اين که در اين مقا ه تمرکز ما بر روايتهای حماسنني
است ،اين مؤ فهها را با توبه به روايتهای حماسي مطرح ميکنیمح
 -1-3اصل تقابلهای دوگانه

ايجاد تقابلهای دو انه میاو امور ،از فرآيندهای اصليِ « شناخت» در هن انساو استح در اين فرآيند،
هن ان ساو با ايجاد تقابلهای مختلا ،هر يف از سويههای تقابل را بر ا ساس رابطم متقابل با ديگری
مي شنا سد (چند ر)111 :1۹16 ،ح « ساختار» در ساختار رايي ،نظامي انتزاعي ا ست که حا صل ارتباط
میاو ابزا و عناصر سازندة آو است ،اين ارتباط نیز مبتني بر تقابلهای دو انه و مت اد استح از میاو
ساختار راياو ،ویاستروس بیش از همه در مطا عات خود از اصل تقابلهای دو انه بهری بردی استح
از نظر وی ،اندي شیدو بر ا ساس «ا ضداد منطقي» از مهمترين کارکردهای هني در همم ان ساوها ست
(بیتس و دالگ)6۹ :1۹19 ،ح در روايت شنا سي نیز تقابلهای دو انه از ا صول بنیادين در شكل یری
روايت ا ستح روايتها معموالً بر اساس يف تقابل بنیادين شكل مي یرند؛ چناو که تقابل ثابت مت یّر
به عنواو يكي از تقابلهای دايهای در تكوين روايت مطرح اسنننت (عباسننني)61-62 :1۹9۹ ،ح تقابل
ثابت مت یّر مبتني بر تقابل میاو دو وضنننعیت ثبات (يا تعادل) و وضنننعیت عدم ثبات (يا عدم تعادل)
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استح اين تقابل دو انه ،محرّکم نخستین در شرو حرکت و توا ي عناصر و کنشهای روايت است؛
يعني عناصر روايت (کنشها ،شخصیتها وححح) در بهت انتقال از وضعیتي به وضعیت ديگر حرکت
ميکنندح اين حرکت مبتني بر ايجاد توا ي زماني و علّي و معلو ي میاو عناصننر روايت اسننت (هماو:
)61-61ح با انتقال از وضعیتي به وضعیت ديگر ،حرکتي در روايت صورت مي یردح بايد توبّه داشت
که اين حرکت امری فينفسننه نیسننت ،بلكه «حرکت» در روايت نتیجم ايجاد دیوندهای علّي و توا ي
زماني ا ستح ساختار منطقيِ ادراک ان ساو نیز روايت را بر مبنای ايجاد ن سبتهای علّي و ايجاد توا ي
زماني شكل ميدهدح اين دو عامل ،ضرورتاً به ايجاد حرکت میاو دو يا چند عن صر منجر ميشنوندح
ايجاد انتقال از وضعیتي به وضعیت ديگر (= حرکت) ،منجر به حرکت در اليم معناييِ روايت مي شود
و بدين ترتیب ،معنا در روايت شننكل مي یردح انتقال از وضننعیتي به وضننعیت ديگر ،مبتني بر ت ییر
وضعیت نخست استح اين ت ییر در اثر ايجاد عدم تعادل در بهاو متعادلِ داستاو روی ميدهدح مبنای
متافیزيكيِ تقابلهای دو انه مبتني بر اربحیّت و برتری يكي از دو سوی تقابل بر ديگری استح با با
توبّه به رويكرد خاصّ دنیای دا ستانيِ حما سه ،حرکت رواييِ دا ستاو در بهت باز شت به تعادل
آغازين و مّنوس در دنیای حماسنننه اسنننتح اين حرکت مبتني بر دیش فرضِ وبود تقابل نیروهای
تخريب ر و ساماودهندی در روايت حماسي استح در اين انتقال ،کنشگر يا کنشگراني خاص در مرکز
روايت قرار مي یرند و اين امر منجر به اهور قهرماو در روايت داسننتاو ميشننودح وبود قهرماو ،به
صورت متقابل ،وبود ضدقهرماو را نیز سبب مي شودح تقابل قهرماو ضدقهرماو ،تقابل ديگری را نیز
به وبود ميآورد و آو ،تقابل ياريگر قهرماو با ياريگر ضنندقهرماو اسننتح با توبّه به اين که روايت
حماسي شرح نبرد قهرماناو يف ملّت با دشمناو آو ملّت است ،در روايتهای حماسي ايراني ،تقابل
ايراو انیراو از ديگر تقابلهای بنیادين ا ستح بدين ترتیب ،با دیش رفتن روايت دا ستاو ،و نیز با توبّه
به زمینههای فرهنگي و ابتماعيِ خا صّ ي که روايت حما سي ميتواند دا شته با شد ،شاعر يا نوي سندة
حماسننه (= خوانندی) در حین خوانش ،تقابلهای ديگری را ميتواند به صننورت دیشفرض در هن
دا شته با شد؛ مثل تقابل سفر باز شت؛ ا سارت آزادی وححح؛ برای مثال در دا ستاو سیاوش ،از حظم
حرکت سیاوش در رأس سپاهي برای نبرد با تورانیاو تا مرگ او و کینخواهي ايرانیاو ،به عنواو يف
ساختار کامل دا ستاني (فردو سي ،1۹16 ،ا ،)2۹9-۹1۹ :2در ابتدای دا ستاو با نافرماني سیاوش از
کیكاوس و نقض تقابل ايراو توراو در دنیای حماسههای ايراني ،نظم معمول در دنیای روايت حماسه
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به هم ميريزد و روايت داستاو از حا ت ثبات خود خارا ميشود (ثابت مت یر)ح اين کنش زمینم انتقال
از وضنننعیت او یه به ثانويه را فراهم ميآورد و درنتیجه «حرکت» در روايت داسنننتاو روی ميدهد و
ترتیب علّي و معلو ي عناصننر روايت و توا ي میاو آوها ،در بهت سنناختار روايي داسننتاو ،شننكل و
سمت و سوی خاصّي به خود مي یرد و اين بسترساز شكل یری معنا در ساختار داستاو ميشودح در
انتقال از و ضعیت او یه به ثانويه ،يف شخ صیت ( سیاوش) در مرکز رواييِ دا ستاو قرار مي یرد و با
توبه به نقش بنیادين تقابلهای دو انه در سنناختارشننناختيِ روايت ،شننخصننیت ديگری به عنواو
ضدقهرماو (افراسیاب) مطرح مي شودح ساير شخصیتها نیز با توبه به نو ارتباطاتشاو با قهرماو و
ضدقهرماو در روند دا ستاو ،به عنواو ياريگر قهرماو ياريگر ضدقهرماو نمودار مي شوندح هم نین با
توبه به نقش مهمّ تقابل ايراو انیراو در حماسنننههای ايراني ،تقابل ايراو توراو به عنواو محرّکي در
دیش نبُرد داسننتاو ،منجر به اهور نقشها و رخدادهای ديگری در روايت داسننتاو ميشننود و تمام اين
عناصر روايي و داستاني ،همگي در ساختاری مشخص ،کلیّت متن رواييِ «داستاو سیاوش» را شكل
ميدهندح
 -2-3خالصهسازی و بازپیکربندی

خال صه سازی دا ستاو و فهم آو در چارچوبي کلّي ،از ساز و کارهای مهم در فرآيند خوانش ا ستح
خالصنهسننازی به دنبال فشننردی کردو داسننتاو در يف کلیّت واحد اسننتح اين فرآيند که از مصنناديق
متعارثسازیِ متن است ،با منسجم کردو و کلیّتبخشي به متن روايي ،دیرنگ و طرح کلّي متن روايي
را مشخص ميکند و زمینم معنادهي آو را مهیّا ميسازدح خوانندی در موابهه با يف متن روايي ،دیش از
شرو خواندو ،بر اساس سابقم هني خود انتظار دارد با دیرنگي خاص موابه شودح حتي به صورت
دیشفرض ،کلیّتي از يف دیرنگ را نیز در هن دارد؛ يعني انتظار دارد با روايتي موابه شننود که دارای
و ضعیتهای آغازين ،میانه و داياني با شدح وبود دیشفرض او یه در هن خوانندی ،به فهم متن روايي
از سننوی وی کمف شنناياني ميکندح اين دیشفرض در واقع ،فهم او یه از داسننتاو دیش از ورود به آو
استح با ورود خوانندی به داستاو ،فهم اثر تا حدّ قابل توبّهي از تعامل میاو «فهم بديدِ به دست آمدی»
و «فهم مفروض او یه» حا صل مي شود؛ برای مثال ،فهم تعلیق در اثر ،تا حدّ زيادی نا شي از م ايرت
سیر روايي دا ستاو با روايتِ دیشفرض نزد خوانندی ا ست؛ به عبارت ديگر« ،تعلیق» مقو های صرف ًا
موبود در متن نیست ،بلكه حاصل فرآيند تعامل خوانندی با متن روايي استح موابهه با متن بر اساس
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دیشفرضِ کلیّتبخ شي و دیرنگ سازی ،به تقابل همی شگي میاو هنیت ا گوبنیاد و هنیت دانشمدار
نیز مربوط ميشننودح هنیت ا گوبنیاد که هنیت عام نزد اغلب انسنناوهاسننت ،در صننورتبندی يا
محاکات رخدادها ،سنننخناو يا نوشنننتههايي که ميبیند يا ميشننننود و يا ميخواند ،غا باً آوها را در
سنناختارهايي کلّي صننورتبندی ميکند و در روايتگریِ اين تجربیات ادراکشنندی ،معموالً آوها را به
صنننورت ا گوهايي کلّي و مدوّر روايتدردازی ميکند ،امّا در هنیت دانشمدار که نزد انسننناوهای
فرهیخته و دانشمدار وبود دارد ،صنننورتبندی روايي ،حداقل در ااهر امر ،غا باً شنننكلي کلّي و
ا گوبنیاد ندارد و به چوو و چراهای علّي و معلو ي و منطقي نیز توبه مي شودح روايتدردازی حماسه
با توبّه به صب م بمعي و ب سیار کهنش ،مح صول هنیت ا گوبنیاد ا ستح با وبود آو که روايتهای
حماسنني مؤ ا مشننخصنني ندارند و شننكل یریِ آوها در فرآيندی س نیّال در طول قروهای متمادی
صورت رفته ،امّا روايت حماسي در هر ملّتي از منسجمترين روايتهاست و ت ییرات شگفتانگیز
روسننناخت ها و انتقال روايت ها از فرهنگي (و سنننرزمیني) به فرهنگ (و سنننرزمین) ديگر ،و نیز
بازدیكربندیهای مختلا از سوی راوياو متعدّد نیز خلل چنداني در ژرث ساخت بنیادين روايتهای
حماسي ايجاد نكردی است؛ چناو که در اين روايتها ما با تكرار ا گوهای نوعي موابهیم و در فرآيند
خوانش و بازدیكربندی روايت از سوی م صنّا حما سه نیز فهم روايت و بازدیكربندیِ آو در روايتي
نوين ،هم ناو بر مبنای هماو ا گوهای بنیادينِ تعريا شدی در ژانر حما سه صورت رفته ا ستح اين
امر ناشنني از عملكرد انسننجامبخشِ موقعیتهای نمونهوار در ژرثسنناخت اين روايتهاسننت و در
نتیجه ،منجر به شكل یری ا گوها و دیرنگهايي بنیادين در روايت حما سهها شدی ا ستح عنا صر و
موقعیت های نمونهوار به د یل تكرار رواييِ فراواو در طول قرو ها ،به کمینه هايي تقلیل نادبير ت بديل
شنندیاندح توماشننفسننكي اين کمینهها را بُنمايه ( )motifنامیدی اسننت؛ يعني واحدی م ننموني و
تقلیلنادبير که در آثار مختلا به اهور ميرسنند (توماشننفسننكي)116 :1۹11 ،ح دراپ در رويكردی
ديگر ،اين عناصر را کارکرد ( )functionيا خويشكاری نامیدی استح از نظر دراپ ،کارکرد ،عمل و کار
يف شخصیت از نقطهنظر اهمیتش در دیشبُرد قصه است (دراپ :1۹61 ،هشت)ح نبرد ،سفر ،بستجو،
عشنننق ،تو د ،مرگ و بز اينها از بمله موقعیتهای نمونهوار در روايتهای مختلا اسنننتح اين
عناصر بنیادين ،از عوامل اصليِ شكل یری دیرنگ منسجم و «نوعي» در روايتهای حماسي است و
از اين طريق ،دیرنگ روايت حماسي کارکردی انسجامبخش مييابدح ريكور از منظری ديگر ،با تكیه بر
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تعريا ار سطو ،که تراژدی را محاکات از کنشهای ان ساني دان سته (ار سطو ،)۹6-۹6 :1۹1۹ ،معتقد
اسننت تكوين روايت در ابتدا مبتني بر محاکات از کنشهای انسنناني و ارتباط با کنشهای انسناني نیز
مبتني بر دیشانگاری ا ستح راوی و مخاطباو با مفاهیمي چوو عامل ،هدث ،و سیله ،و ضعیت ،ياری،
خ صومت ،موفقیت ،ناکامي و بز اينها آ شنا ه ستند و فهم هني و رواييِ کنشهای بیروني از طريق
اين دیشانگاریها صننورت مي یرد (ريكور)116 :1۹1۹ ،ح اين دیشانگاریها ،کمترين حدّ بملم روايي
يعني بمالت کنشنني را تشننكیل ميدهندح به اين ترتیب ،ارتباط دیشانگاری ،نخسننتین هسننتم روايت
يعني زاریهای کنشننني را شنننكل ميدهدح دیشانگاریها يا هماو موقعیتهای نمونهوار ،در اثر تكرار
رواييِ زيادی که در روايتهای مختلا داشننتهاند ،به صننورت کنشهای رواييِ بنیادين و تقلیلنادبير
درآمدیاندح اين دیشانگاریها با ت شكیل بملههای کن شي در متن روايي ،يف شبكم مفهوميِ کن شي را
شكل ميدهند (هماو )116 :که خود ،هستم کنشيِ زاریهای روايي را ميسازدح
ان سجام موبود در ساختار روايتهای حماسي ،به کارکرد بنیادين دیرنگ در اين روايتها مربوط
ي
ميشنننودح ا گوهای مبتني بر موقعیتهای نمونهوار (دیشانگاریهای هني) در روايتهای حماسننن ِ
دیشننین ،در برياو دیرنگسننازی در فرآيند خوانش ،غا باً به طور خودکار تكرار ميشننوند و بیشننتر
دیرنگهای ت شكیل شدی در روايتهای بديد بر مبنای دیرنگهای موبود در روايتهای کهن شكل
مي یرند؛ چناو که ا گوهايي مانند آشناسازی قهرماني (رک :ا یادی ،)1۹61 ،از ژرث ساختهای بنیادين در
روايتهای حماسي است و حتي ت ییر روساخت داستاو در اثر آمیزش ژانرها نیز نتوانسته نقش اين ا گوها

در تكوين ساختار روايي داستاوها را نقض کند؛ برای مثال ميتواو به داستاو بیژو و منیژی اشاری کرد که
ص
با وبود در هم آمیختن عناصر و بنمايههايي از داستاوهای حماسي و مابرابوييهای عاشقانم خا ّ
رمانسها در برياو خوانشها و بازدیكربندیها در دوریهای مختلا ،ژرثساخت داستاو هم ناو بر
ا گوی آشناسازی قهرماني مبتني است (ما میر و حسیندناهي1۹91 ،ب )129 :و شبیه اين ساختار را
در داستاوهای ديگری چوو سمف عیار ،هماینامه و سندبادنامه (هماو )116-121 :نیز ميتواو يافت
که روسنناخت آوها نیز همانند داسننتاو بیژو و منیژی حاصننل در هم آمیختن ونههای روايي مختلا
استح تمام اين داستاوها هرچند تحت فرآيند خوانش در دوریهای متمادی نسل به نسل روايت شدی
و انتقال يافتهاند ،ساختارهای بنیادين هم ناو در آوها حفظ شدی استح
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آن ه در مورد دیرنگ م شهود ا ست ،بر ساخته بودو و ا ستقالل ساختاریِ آو از «روندِ» موبود در
کنشها و رويدادهای تاريخي اسننتح روند يا احتماالً نظم موبود در رويدادهای تاريخي ،مثل نظم و
سنناختار موبود در دیرنگ ،امری انديشننیدی و حسننابشنندی از سننوی فرد نیسننتح از نگرش انسنناني
(فردی) ،نظم و روند موبود در رويدادها و کنشهای تاريخي غافلگیرکنندی و فراتر از دیشبیني های
هني و ادراکي است ،امّا دیرنگ سازی ،فرآيندی فرهنگي است؛ ونهای بههنجار کردو «امری طبیعي»
که فاقد نظم منطقي ا ستح از اين روی ،توانش رواييِ خوانندی (=م صنا حما سه) در فهم يا ساخت
دیرنگ را ميتواو يف توانايي فرهنگي دان ست که از د ستاوردهای ب شر در برياو تكوين تواناييهای
شننناختي و هني اوسننتح ا گوی اصننليِ دیرنگسننازی ،انتقال از ناهماهنگي و بينظميِ غیرعلّي به
هماهنگي و ان سجام دروني ا ستح ريكور با توبّه به آرای ار سطو در بوطیقا ،دیرنگ را دارای کارکرد
هماهنگکنندی و ان سجامبخش ميداندح به نظر او ،ساختن دیرنگ ،بیروو ک شیدو امر فهمدبير از دروو
امر اتفاقي ،امر کلّي از دروو امر خاص ،و امر ضنننروری يا محتمل از دروو امر تبعي اسنننت (ريكور،
)11 :1۹1۹ح فهم معنای متن و حتّي تفسنننیر و تّويل آو از سنننوی خوانندی را ميتواو برآيندی از
دیرنگ سازی به شمار آوردح اين م سّ ه نقش مهمّي در تكوين و تحوّل روايتهای حما سي دا شته و
تحوّل روايتها نیز بر مبنای تحوّل دیرنگها و ساختارها صورت رفته ا ستح ا گوها و ساختارهای
بنیادين در روايتهای حماسي ،در برياو خوانش از سوی مصنا حماسه د ر وو نميشود ،امّا اين
به معنای هم سانيِ کامل در رو ساختِ بازدیكربندیهای م صنفاو مختلا از يف روايت واحد نی ستح
خالصه سازی فرآيندی نسبي است و از خوانندیای به خوانندة ديگر ميتواند متفاوت باشدح از سوی
ديگر ،خال صه سازی در فرهنگهای مختلا ممكن ا ست در رو ساختهای متنوعي صورت بگیردح
هرچند در فرآيند بازدیكربندیِ روايت ،در اغلب موارد دیرنگي با ابتدا ،میانه و انتهای خاص شنننكل
مي یرد ،امّا در کنار عنا صر ا صليِ روايت ،عنا صر ديگری نیز وارد متن روايي مي شودح اين عناصنر
برآيند زمینههای فردی و ابتماعيِ مصنننا حماسننه اسننت که آوها را وارد متن روايي ميکندح بر اين
ا ساس ،شكل یری و تكامل روايت حما سي در ايراو ارتباط تنگاتنگي با تحوّالت فكری و فرهنگي
در بامعم ايراو داشته استح در واقع ،شاعر هر قدر هم به اصل داستاو حماسي وفادار باشد ،هم ناو
از مؤ فههای بیروني و فرهنگي تّثیردبير استح با توبّه به تحوّالت تاريخي و فرهنگي در بامعم ايراو
و نقش فعّال مصنننا حماسننه در بازدیكربندیِ روايت ،روايتهای حماسنني از حدود قرو شننشننم،
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بهتدريج روسننناخت اسنننطوریایِ خود را از دسنننت دادیاند؛ فتماو ادبي يا هماو سننننّتِ حاکم بر
حما سهدردازی ،بايي برای حما سه سرايي طبیعي باقي نگبا شت و درعوض ،حما سه سرايي تاريخي
رواا يافتح
در مجمو ِ اين تحوالت فتماني« ،خوانش» نق شي ا سا سي داردح م صنا حما سه (=خوانندی) با
خالقیّتهای اکتسننابشنندی از زمینم بسننطيافتم فرهنگ ،به بازدیكربندیِ متن روايي ميدردازد و بنا بر
مقت نننای فرهنگي و فتمانيِ حاکم بر بامعه ،روايت حماسننني در روسننناخت ها و احیاناً در
ژرثسنناختهای مختلا نمود مييابدح در حماسننههای موسننوم به طبیعي ،هرچند ژرثسنناخت و
روساخت بنیادينِ روايت باستاو غا باً حفظ ميشود ،در اثر عواملي چوو تحوّالت تاريخي ،فرهنگي و
ايدئو وژيف ،در کنار زاری های روايي و فتمانيِ فراواني که از روايت باسنننتاو به روايت نو وارد
مي شود ،عناصری بر رفته از زمینههای فردی و ابتماعيِ نويسندی-راوی نیز به متن روايي رای مييابد
و اين عالوی بر ت ییر ماهی ّت متن رواييِ قبلي به يف متن رواييِ فاخر و ادبي اسنننتح اين و نه
تّثیر باریها در مورد تمام روايتهای حماسننني از روايتهای باسنننتاني رفته تا روايتهای متّخّر
روی دادی و اصنننوالً الزمم بازدیكربندی روايت در فرآيند خوانش اسنننتح چنین کاری زوماً به معنای
ی
دخل و تصرث مصنّا در اصل داستاو نیست و اصل وفاداری به منبع يا منابع اصلي در روايتدرداز ِ
اغلب آثار حماسننيِ طبیعي را نقض نميکندح تّثیر باریهای مبکور بیشننتر به تّثیرات بزئي اما قابل
تّ مل در شنننیوة زارش زاری های روايي و فت ماني ،نفو برخي دیشفرض ها و بب هه یری های
ايدئو وژيف ،تّثیر شرايط و تحوالت تاريخي ،سیاسي و ابتماعي و شرايط فردیِ خودِ نويسندی-راوی
مربوط مي شودح بر اين اساس ميتواو فت تمام روايتهای حماسي را ميتواو از دو بُعدِ روساخت
و ژرثسنناخت ،هر کدام به شننكلي متفاوت بررسنني کرد؛ چناو که روايتهای بازدیكربندیشنندی در
دوریهای متّخّرِ حماسننهسننرايي در ايراو (قروهای چهارم و دنجم به بعد) ،در مقايسننه با شننكلهای
کهنشنناو در دوراو باسننتاو ،هم ناو ژرثسنناختهای واحدی را حفظ کردیاند اما ممكن اسننت
ريختهای متفاوتي يافته با شند؛ برای مثال ميتواو به ژرث ساخت واحد اما رو ساختهای متفاوت
در دو اسننطورة فريدوو و تريته اشنناری کرد (رک :رسننتگار فسننايي 111 :1۹69 ،و سننرکاراتي:1۹61 ،
)262ح مجمو اين م سائل ،متن رواييِ حما سه را از رفتار شدو در رکود ا گوبنیاد و ر سوبيافتگي
نجات ميدهد و متن با عرصهای سیّال و خلّاقانه به نام «خوانش» تالقي مييابد و اين يكي از رازهای
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بقای روايت حماسننني در دوریهای مختلا اسنننت؛ روايتهای حماسننني تحت فرآيند خوانش ،از
روسننناخت ها و قا ب های تكراری به در آمدیاند و به مقت نننای فتماو ها و برياو های حاکم،
روساختهای متنوّعي يافتهاندح
 -3-3داستان و گفتمان

داستاو و فتماو ،دو ساز و کار مهم در تكوين روايت ،و از بمله مؤ فههای مهم در فرآيند توانش
روايي استح داستاو ،مجموعم رويدادها و کنشهايي است که در فتماو روايي به روايت در ميآيندح
در اينبا ،مفهوم فتماو فراتر از مفهوم رايج در روايتشنننناسننني (در معني زاریهای نقل شننندی از
شخصیتهای داستاني) است ،بلكه به وبه کالوِ رواييِ داستاو مربوط ميشود و با تقسیمبندی دو انم
داستاو و فتماو چتمن ( )21 :1۹92قابل قیاس استح داستاو و فتماو در شكلدهي و انتقال معنا در
متن روايي نقش مهم و متقابلي دارندح تو ید معنا در متن روايي ،از يف سننو نشننّت رفته از مجموعه
رويدادهای دی شیني است که در داستاو ،از قبل وبود دارد و از سوی ديگر ،شكل یری و انتقال معنا
از رهگبر فتماو صنننورت مي یردح کا ر بر زوم توبّه به اين دو مؤ فه در تكوين معنا در متن روايي
تّکید داردح به نظر کا ر ،اين دو مؤ فه دو منطق متقابل را در برياو تكوين معنا شنننكل ميدهد که
نميتواو آو دو را در قا ب ترکیبي سنناز ار در کنار هم قرار داد ،بلكه هر کدام از طريق کنار باشننتن
ديگری عمل ميکند (کا ر1۹11 ،ب)161 :ح در اين منطقِ مبتني بر ت ننناد ،تكوين معنا در متن روايي
ميتواند حاصننل رويدادها و کنشهای دیشننیني در داسننتاو باشنند يا اين که تحت تّثیر نظام دال تي و
متوا يِ موبود در فتماو روايي ،ميتواند شكل خا صّ ي بر خالث سیر واقعي رويدادها در دا ستاو به
خود بگیردح فتماوهای روايي تحت تّثیر فرآيندهای کلیّتبخشنني چوو بسننترهای فرهنگي ،ژانر و
دیرنگ ،از نظم و توا ي ويژیای برخوردارند و از سننوی ديگر ،خصننلتي نوعي و ا گوبنیاد دارندح از اين
نظر ،فتماو روايي ای هم وو قا بي عمل ميکند که برخي رخدادهای متعلق به داسننتاو را برخالث
سیر واقعي شاو در داستاو ت ییر ميدهد و يا اين که آوها را در توا ي و نسبتي علّي ،منطبق با ساختار
مفروضِ خود ميچیندح کا ر در اين مورد داسنننتاو اُديپ را مثال زدی اسنننت (هماو)16۹-166 :؛ در
رويدادهای داسنننتاوِ اديپ ،رخداد و عنصنننری قطعي دالِّ بر قاتل بودو اديپ در مرگ اليوس وبود
ندارد ،حتّي تنها شاهد مابرا علناً مابرايي را نقل ميکند که بر ا ساس آو اديپ ناهكار نی ست ،امّا از
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آنجا که قبالً دی شگويي شدی که اديپ ددرش را خواهد کُ شت و از آنجا که چوداو فاش ميکند اديپ
د سر اليوس ا ست ،اديپ هم مجاب مي شود که دیرمردی را که قبالً در رای ک شته ،ددر خود او ستح
نتیجه یری اديپ يا خوانند او ،نه بر مدرکي بديد در مورد عملي که در ب شته انجام رفته ،بلكه بر
نیروی معنا ،به هم تنید ي دیشگوييها و مطا بات ناشي از همسازی منطقيِ روايت استوار است؛ زيرا
با توبّه به ژانر دا ستاو که تراژدی ا ست ،ا ر اديپ بر ا ساس چوو و چراهای رويدادهای ب شته ،در
مقابل دیشننگوييِ از دیش انجام رفته در نظام فتماو روايي ،تسننلیم نشننود ،وقار تراژيفِ متن روايي
ضنننربه خواهد خورد ،با با توب ّه به فتماو رواييِ منبعث از ژانر تراژدی ،اديپ خود را ناهكار
ي
ميداند و مجازات ميکند (هماو)ح در اين جا ،به بای آو که قاتل بودو اديپ بر اسننناس توا ي ع ّل ِ
رويدادهای بشته (=داستاو) اثبات شود ،بر اساس نظام معیّن دال تي در فتماو روايي اثبات مي شود
(هماو)ح کا ر معتقد است ميتواو استدالل کرد که هر روايتي بر اساس اين منطق دو انه عمل ميکند؛
تحلیل روايت وابسته به تمايز میاو داستاو و فتماو است و اين تمايز مت من رابطم مبتني بر وابستگي
استح ميتوانیم فتماو را به منز م بازنمايي رويدادهايي قلمداد کنیم که فتماو مستقل از آوهاست و
در آوها دخا تي ندارد ،و يا اين که رويدادهای بازنمايي شدی را مح صول فتماو يا تحت تّثیر فتماو
قلمداد کنیم (هماو)166-161 :ح میزاو و چگونگيِ نمودِ هر يف از دو وبه داسننتاو و فتماو در متن
روايي ،در فرآيند «خوانش» صننورت مي یرد؛ يعني شننكل نهاييِ متن روايي ،و میزاو نمود و تّثیر هر
يف از دو وبه مبکور ،در نتیجم فرآيندها و مؤ فههای مؤثر در تكامل روايت در برياو خوانشها و
بازدیكربندیهای مختلا صورت مي یردح
دا ستاو ر ستم و ا سفنديار از نمونههای تقابل دا ستاو و فتماو در شاهنامه ا ستح در داوریهای
اخالقي غا باً شنننتاسنننپ را فردی نیرنگباز و قدرتدرسنننت معرفي ميکنند ،که فرزند را به مهلكه
ميفر ستد در حا ي که ميداند مرگ او در زابل ستاو و به د ست ر ستم رقم خواهد خوردح اين خوانش
اخالقي ،رايجترين و غا بترين خوانش از داسنننتاو در میاو خوانند او اسنننت ،تا آنجا که در برياو
خوانش و بازدیكربندیِ روايت داستاو نیز همین تفسیر غا ب بودی است؛ هم ناو که فردوسي نیز ای
به داوریهای اخالقيِ خارا از متن رايیدی و در مواردی به نكوهش شننتاسننپ درداخته اسننت مثل
اين که در بخش مربوط به فرستادو اسفنديار به زابلستاو ،فردوسي دربارة شتاسپ مي ويد:
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هننمنني بننر بَنندی بننودش آمننوز ننار
(فردوسي ،1۹16 ،ا)291 :1

در حكايت رستم و اسفنديار ،میاو داستاو و فتماو نسبتي متقابل وبود داردح در اين متن به سبب
دی ید يِ روايت دا ستاو ،واقعیت روايي با خوانشِ رايجِ آو متفاوت ا ستح روايت دا ستاو به صورت
من سجم به طرث غايتي دیش ميرود که از قبل دی شگويي شدی و بر مقت ای دیرنگي تراژيف شكل
رفته استح کنشگری شخصیتهای داستاو نیز در چارچوب دیرنگ داستاو روايت شدی استح در
اين داستاو ،خباثتي که به شتاسپ نسبت دادی مي شود ،ناشي از کنشگری شخصیت شتاسپ در
دیرنگ تعرياشدة داستاو استح آن ه بیش از خباثت يا حرص شتاسپ و مظلومیت اسفنديار اعتبار
دارد ،محورها و خطوطي است که ا گوی رواييِ داستاو تعريا ميکندح در ژرث ساخت داستاو ،طبق
عنصر دیشگويي ،مرگ اسفنديار قطعي است و کنش شخصیت بايد در بهت اين غايت اصلي باشدح
در اينجا ديگر کنشها و عناصر مربوط به خباثت شتاسپ و يا توبیهات و منطقتراشيهای اسفنديار
برای اسارت رستم ،همگي عناصری فرعي در دیرنگ داستاو است که به نظر ميرسد در دوریهای بعد
وارد دا ستاو شدی ا ستح غلبم فتماو روايي اهي چناو ا ست که در وبه رواييِ متن تّثیر و دخا تي
بیش از معاني اخالقيِ منبعث از داسنننتاو دارد؛ چنداو که دیرنگ رواييِ داسنننتاو به خدمت فتماو
ي
درميآيد و به مقت ای فتماو شكل مي یردح از اين روی است که شتاسپ دس از شنیدو دیشگوي ِ
مرگ ا سفنديار در زابل ستاو ،به بای تالش برای مبارزی با سرنو شت يا محافظت از ا سفنديار ،به او
د ستور ميدهد برای د ستگیری ر ستم به مهلكه برود (هماو)۹12-۹1۹ :ح اين رفتار غیرعادی نا شي از
تّثیر و غلبم فتماو بر داستاو در اين متن روايي استح
شنننكل ديگری از تقابل داسنننتاو و فتماو را در ت ییر رخدادهای داسنننتانيِ روايتهای تاريخي
ميتواو ديد؛ طوری که روايت تاريخي به روايت اسطوریای تبديل ميشودح در روايتهای حماسي با
توب ّه به غیاب کامل نويسنننندة تاريخي ،امكاو دخا ت و تّثیر فتماو روايي در نحوة بازنمايي
رويدادهای داسننتاو تا حدّ زيادی محتمل اسننتح اين مسننّ ه در برياو خوانشها و بازدیكربندیهای
متعدّد در دوریهای مختلا به مراتب تشديد شدی است؛ زيرا کهنا گوها و هنیتهای اسطوریای در
حین خوانشها و بازدیكربندی ها تّثیر بار هسنننتندح در بازدیكربندی روايت حماسننني ،رخدادها و
کنشهای شكلدهندی به داستاو که ضرورتاً بايد در فتماو روايي نماياندی شوند ،ای ممكن است بر
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شمارة چهارم

اساس ساختار مفروض در فتماو روايي طرحريزی شوندح اين فرآيند از بمله فرآيندهای اساسي در
تكوين روايتهای بدوو مؤ ا تاريخيِ مشخص نظیر روايتهای حماسي است و مؤيّد ديد ای مِتس
در مورد عملكرد روايتگری بهعنواو فرآيند غیرواقعيسنننازی اسنننت ()Metz, 1974: 21ح ای حتّي
ي
روايتهای تاريخي نیز در اثر غلبم ژرثسننناختهای اسنننطوریای و ا گوبنیاد در سننننتهای رواي ِ
شننفاهي ،بهتدريج سنناختاری اسننطوریای و ا گوبنیاد به خود رفتهاند؛ هم ناو که برخي روايتهای
موسوم به تاريخي در شاهنامه ،در برياو تكوين روايي شاو در دوریهای مختلا ،به تدريج بر اساس
کهنا گوی اژدهاکشي بازدیكربندی شدیاند و برای مثال در داستاو اردشیر و لنار ،رويدادهای داستاو
به اين صورت ا ست که اردواو ا شكاني ،ارد شیر نوادة بابف (حاکم ا سطخر) را اح ار کردح بابف،
ارد شیر را به ری نزد اردواو فر ستادح در آنجا لنار کنیز ويژة اردواو ،د باختم ارد شیر شدح مدّتي بعد
اردشیر و لنار از کاخ فرار کردند و دس از مدّتي تعقیب و ريز ،اردشیر شكرياني را رد خود آورد
و بعدها حكومت اشكانیاو را منقرض کرد (فردوسي ،1۹16 ،ا )16۹-16۹ :6ح هرچند در روساخت
اين داستاو عناصری تاريخي وبود دارد اما فتماو رواييِ آو متّثّر از اسطورة اژدهاکشي استح در اين
ساختار ،لنار دختری است که در قلعم اژدها (=اردواو) اسیر شدی استح اردشیر قهرماني است که به
ق صر اژدها ميرود و دختر را از ا سارت اژدها آزاد ميکندح نبرد ارد شیر با اژدها به صورت نبرد سپای
ارد شیر با سپای اردواو و ا سارت اردواو و ک شته شدو او به فرماو ارد شیر آمدی ا ستح شبیه همین
ساختار روايي را در برخي ديگر از روايتهای شبهتاريخي شاهنامه از بمله دا ستاو ا سكندر و کید
هند (هماو ،ا  ،)21-21 :6داستاو شادور و ما كه (هماو ،)296-299 :داستاو رفتن شادور واألکتاث
به روم (هماو ،)۹۹1-۹۹۹ :داسننتاو رفتن بهرام ور به هند (هماو )116-191 :و داسننتاو رفتن بهرام
چوبین به چین (هماو ،ا 111-11۹ :1؛ کريستن سن )161-166 :1۹1۹ ،ميتواو يافتح ژرث ساخت
اسننطوریایِ موبود در اين روايتهای شننبهتاريخي ،هماو ژرثسنناخت موبود در برخي ديگر از
حما سههای مو سوم به طبیعي ا ست که رو ساخت آوها فاقد عنا صر تاريخي ا ست؛ از بمله دا ستاو
رفتن فريدوو به کاخ ضحاک و آزاد سازی دختراو (خواهراو) بم شید (فردو سي ،1۹16 ،ا -1۹ :1
 ،)61داستاو ازدواا دسراو فريدوو با دختراو سرو يمن (هماو ،)111 :داستاو نبرد سام با اژدها (هماو:
2۹2-2۹6؛ سامنامه ،)۹1-۹2 :1۹92 ،داستاو نبرد شتاسپ با اژدها (فردوسي ،1۹16 ،ا  61-61 :1و
 )21-26و داستاو نبرد فرامرز با کناس ديو و آزاد کردو دختراو (فرامرزنامه)62-61 :1۹12 ،ح
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 -4-3تحوّل و تعرّف (دگرگونی و بازشناخت)

تحوّل و تعرّث ،يكي ديگر از ا گوهای مؤثر و تثبیتشننندی در فرآيندهای خوانش ،دیرنگسنننازی و
بازدیكربندی استح شاعرِ حماسه در برياو «خوانش» و بازدیكربندی روايت ،تمايل دارد در بزنگایهای
خاصّي از داستاو که انتقال از وضعیتي به وضعیت ديگر روی ميدهد ،نوعي غافلگیری و تعلیق ناشي
از تحوّل يكبارة وضعیت و نیز انتقال از بهل به آ اهي ايجاد کندح ارسطو از اين فرآيندها به «تعرّث» و
«تحوّل» تعبیر کردی ا ستح از نظر او ،تحوّل عبارت ا ست از د ر وني و تبديل و ضعیت يا کن شي به
ضد آو؛ که اين د ر وني و تبديل کنش يا وضعیت نیز به حكم ضرورت و يا بر حسب احتمال دیش
ميآيد (ار سطو)1۹ :1۹1۹ ،ح تعرّث يا شنا سايي نیز انتقال از بهل به معرفت ا ست که سبب مي شود
میانم کساني که تقديرشاو سعادت يا شقاوت است ،کار از دوستي به دشمني يا از دشمني به دوستي
بكشننند (هماو)ح تحوّل و تعرّث تّثیر عاطفيِ عمیقي در مخاطب ايجاد ميکند و در ماند اری روايت
حماسنني نقش مؤثری داردح ارسننطو در بیاو تمییزِ روايت مرکب از روايت بسننیط ،روايت مرکب را
روايتي ميداند که ت ییر سرنوشت قهرماو به وسیلم تعرّث يا تحوّل و يا به وسیلم هر دو انجام ميدبيرد
(هماو)12 :ح او بهترين نو تعرّث را آو ميداند که با تحوّل همرای شنننود؛ چناو که در تراژدی اُديپ،
تحوّل سننرنوشننت اديپ با تعرّث اديپ و ژوکاسننت (يوکاسننت) همرای ميشننود (هماو)1۹-16 :ح
آمیختگيِ همزماو تحوّل و تعرّث در تراژدی ،من شّ اح سا سي عمیق در خوانندی مي شود که ار سطو از
آو به کاتارسیس (تزکیه) تعبیر ميکندح
فارغ از بحث و بدلها در مورد تراژيف بودو يا نبودوِ داستاوهای «رستم و سهراب» و «رستم و
اسننفنديار» ،ميتواو حرکت و آمیختگي همزماوِ تحوّل و تعرّث را در اين دو داسننتاو مشنناهدی کردح
د ر وني سرنوشت سهراب و اسفنديار در هماو حظهای صورت مي یرد که به سرنوشت شوم و
مقدّر خود دي ميبرند ،منتها در داسننتاو رسننتم و سننهراب دیشننگويي انجام نگرفته امّا آ اهي يافتن
سهراب از اين که حريا او در آو نبرد سخت ،هماو ددرش بودی ا ست ،د ست کمي از باز شناخت
سرنوشت شومِ مقدّر ندارد؛ بهويژی آو که دیرنگ اين داستاو به طرز منسجم و خیریکنندیای در بهت
عملي شدو فابعم داياني دیكربندی شدی ا ستح در داياو دا ستاو ،از زباو سهراب به اين سرنو شت
مقدّر اشاری ميشود ،که به نوعي قابل مقايسه با دیشگويي آغازين در داستاو رستم و اسفنديار است:
بنندو فننت سننن هراب ک ین بت ّريسننننت

بننه آب دو دينندی نننبنناينند ننريسننننت
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چنننینن بنود و اينن بنودنني کننار بنود
(فننردوسنننني ،1۹16 ،ا :2

 -4نتیجهگیری

)116

به بز حماسههای تاريخي و مبهبي که اغلب آوها به دست شاعراني مشخص و شناختهشدی به نظم
درآمدیاند ،حماسههای موسوم به طبیعي يا اساطیری ،روايتهايي ه ستند که راوياو و دردازند ان شاو
افراد بيشماری از يف يا چند ملّتاند ،که روايتگریِ آوها نیز در طول قروهای متمادی صورت رفته
استح از اين روی ،حماسههای طبیعي همواری در فرآيند غیاب نويسندة تاريخي ،و طيّ فرآيند خوانش
تكوين يافتهاندح در اين روايتها خوانندة تاريخي نقشننني مهم و تعیینکنندی داردح نقش شننناعراو و
نوي سند او متّخّری که حما سههای از دیش موبود را دوباری نو شته يا به نظم درآوردیاند ،هم ساو با
نقش خوانندی در موابهه با متنِ از دیش موبود اسنننت و عمل آفرينش ادبيِ مصننننفاو حماسنننه،
بازدیكربندی روايت دیشین ،و از مصاديق «خوانش» استح
توانايي مُصنّاِ حماسه در روايتدردازی و بازدیكربندیِ آو ،مبتني بر «توانش رواييِ» اوست ،چناو
که در موابهه با روايت های موبود ميتواند وبه رواييِ آو ها را تشنننخیص دهد و در مرحلهای
دیشنننرفتهتر ،به بازدیكربندی روايتها در قا ب روايتهايي ديگر بپردازدح اين توانش روايي نیز خود
مبتني بر فرآيندها و سازوکارهای مختلفي استح يكي از اين فرآيندها ،اصل تقابلهای دو انه است که
با توبه به سنناختار ادراکي انسنناو در شننناخت امور بر اسنناس ايجاد نسننبتهای متقابل ،شننبكهای از
تقابلهای دو انه ،ساختار روايي داستاوها را شكل ميدهند و دیشرفتن روايت داستاو و حرکت معنا
در اليههای آو منوط به ايجاد تقابلهای دو انه در سنناختار روايي متن اسننتح فرآيند ديگر در تكوين
روايت حما سي ،خال صه سازی ا ست که از م صاديق متعارث سازیِ متن ا ستح اين فرآيند در برياو
بازدیكربندی روايت حماسه ،با منسجم کردو و کلیّتبخشي به متن روايي ،دیرنگ و طرح کلّيِ روايت
را اسننتنباط ميکند و زمینم سنناختارمندی و معنادهيِ آو را مهیّا ميسننازدح موابهه با متن بر اسنناس
دیشفرضِ کلیّتبخ شي و دیرنگ سازی ،به تقابل همی شگي میاو هنیت ا گوبنیاد و هنیت دانشمدار
نیز مربوط مي شودح روايتدردازی حما سه با توبّه به صب م بمعي و ب سیار کهنش ،مح صول هنیت
ا گوبنیاد اسننت و در فرآيند خوانش و بازدیكربندی روايت از سننوی مصنننا حماسننه ،فهم روايت و
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بازدیكربندیِ آو در روايتي نوين ،هم ناو بر مبنای هماو ا گوها و دیرنگهای بنیادين صورت مي یرد،
اما با اين وبود ،حتي در صورت وفاداریِ م صنّا حما سه به ا صلِ روايتِ از دیش موبود ،در کنار
کمینههای ا صليِ روايت ،عنا صر و رمز او ديگری نیز وارد متن رواييِ حما سه مي شوندح اين عنا صر
برآيند زمینههای فردی و ابتماعيِ مصنّاِ حماسه است که آوها را به متن روايي وارد ميکندح بر اين
ا ساس ،شكل یری و تكامل روايت حما سي در ايراو ارتباط تنگاتنگي با تحوّالت فكری و فرهنگي
در بامعم ايراو داشته استح
در فرآيندی ديگر ،خوانش و بازدیكربندیِ روايت حماسي تابعي از نسبت مت ادِ داستاو و فتماو
ا ستح در اين منطق مت اد ،تكوين معنا در روايت ميتواند حا صل رويدادها و کنشهای دی شیني در
دا ستاو با شد و يا اين که تحت تّثیر نظام خاصّ موبود در فتماو روايي ،صورت رفته با شدح معنا
ميتواند شكل خا ّصي به خود بگیرد که بر خالث سیر واقعيِ رويدادها در دا ستاو با شد؛ چناو که
برخي روايتهای تاريخي در برياو خوانشها و بازدیكربندیهای متعدد در دوریهای مختلا ،در اثر
غلبم هنیت ا سطوریای و ا گوبنیاد ،بهتدريج ساختاری ا سطوریای يافتهاندح در فرآيندی ديگر ،ای در
برياو بازدیكربندی روايت حما سه ،م صنّاِ حما سه رايش به اين دارد که در بزنگایهای خا ّصي از
دا ستاو که انتقال از و ضعیتي به و ضعیت ديگر صورت مي یرد ،نوعي غافلگیری و تعلیق نا شي از
تحوّل يكبارة وضعیت و نیز انتقال از بهل به آ اهي ايجاد کند؛ به اين صورت که کنش يا وضعیتي به
حكم ضننرورت و يا بر حسننب احتمال ،به کنش يا وضننعیتي ض ندّ آو تبديل ميشننود (= تحوّل)؛ و
درنتیجه ،يكباری انتقا ي از بهل به آ اهي صننورت مي یرد (= تعرّث) که ممكن اسننت دشننمني را به
دوسننتي و يا دوسننتي را به دشننمني تبديل کندح نو و نحوة بهکار یری اين تكنیفها نیز از تمهیداتي
است که در بازدیكربندیها و خوانشهای مجدد روايت حماسي ،در باهای خاصي از روايت داستاو
تعبیه شدی استح
کتابنامه
ارسطوح ()1۹1۹ح فنّ شعرح تربمم عبدا حسین زرينکوبح تهراو :بنگای تربمه و نشر کتابح
ا یادی ،میرچاح ()1۹61ح آيینها و نمادهای آشناسازیح تربمم نصراهلل زنگوييح تهراو :آ هح
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باختین ،میخائیل میخائیلوويچح ()1۹16ح تخیل مكا مهای (بستارهايي درباری رماو)ح تربمم رؤيا دورآ رح
تهراو :نيح
بهار ،مهردادح ()1۹66ح بستاری چند در فرهنگ ايراوح تهراو :فكر روزح
بهنام ،میناح ()1۹91ح «بررسنني تعامل دو نظام روايي و فتماني در داسننتاو رسننتم و اسننفنديار :رويكرد
نشانه -معناشناختي»ح دژوهشهای زباو و ادبیات تطبیقيح سال دومح شمارة 1حصص 1-16ح
بهنام ،مینا و محمّدبعفر ياحقيح ()1۹92ح «روايتشننناسنني داسننتاو فرود سننیاوش»ح کاوشنامهح سننال
چهاردهمح شمارة 26ح صص 9-۹6ح
بیتس ،دانیل و فرد دالگح ()1۹19ح انساوشناسي فرهنگيح تربمم محسن ثالثيح تهراو :علميح
دراپ ،والديمیرح ()1۹61ح ريختشناسي قصههای درياوح تربمم فريدوو بدریایح تهراو :توسح
درينس ،برا دح ()1۹91ح روايتشنناسني (شنكل و کارکرد روايت)ح تربمم محمد شنهباح تهراو :مینوی
خردح
توالو ،مايكلح ()1۹9۹ح روايت شناسي (درآمدی زباو شناختي – انتقادی)ح تربمم فاطمه علوی و فاطمه
نعمتيح تهراو :سمتح
توماشفسكي ،بوريسح ()1۹11ح «داستاو و طرح»ح زيدی مقاالت روايتح مارتین مكوئیالوح تربمم فتاح
محمّدیح تهراو :مینوی خردح صص 116-111ح
چامسكي ،نوامح ()1۹92ح زباو و هنح تربمم کورش صفویح تهراو :هرمسح
نننننننح ()1۹11ح دانش زباني (ماهیّت ،منشّ و کاربرد آو)ح تربمم علي درزیح تهراو :نيح

چتمن ،سیمورح ()1۹92ح «به سوی نظريم روايت»ح تربمم ابوا ف ل حرّیح ب ستارهايي در باب نظريم
روايت و روايتشناسيح تربمم ابوا ف ل حرّیح تهراو :خانم کتابح صص 21-61ح
چند ر ،دانیلح ()1۹16ح مباني نشانهشناسيح تربمم مهدی دارساح تهراو :سورة مهرح
حمیدياو ،سعیدح ()1۹16ح درآمدی بر انديشه و هنر فردوسيح تهراو :ناهیدح
خا قي مطلق ،باللح ()1۹62ح ل رنجهای کهن (بر زيدة مقاالت دربارة شاهنامم فردوسي)ح به کوشش
علي دهباشيح تهراو :مرکزح
خا قي مطلق ،باللح ()1۹91ح «حما سه»ح فردو سي و شاهنامه سراييح به سردر ستي ا سماعیل سعادتح
تهراو :فرهنگستاو زباو و ادب فارسيح صص ۹-26ح
نننننننح ()1۹16ح حماسه (دديدیشناسي تطبیقي شعر دهلواني)ح تهراو :دايرۀا معارث بزرگ اسالميح
رستگار فسايي ،منصورح ()1۹69ح اژدها در اساطیر ايراوح تهراو :توسح
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ريكور ،دلح ()1۹1۹ح زماو و حكايت (دیرنگ و حكايت تاريخي)ح تربمم مهشنننید نونها يح بلد اولح
تهراو :ام نوح
ريموو کناو ،شننلومیتح ()1۹16ح روايت داسننتاني (بوطیقای معاصننر)ح تربمم ابوا ف ننل حرّیح تهراو:
نیلوفرح
زاهدی ،کیواوح ()1۹11ح «زباوشناسي چامسكي»ح دژوهشنامم علوم انسانيح شمارة 11ح صص 1۹-۹6ح
سامنامهح ()1۹92ح تصحی وحید رويانيح تهراو :مرکز دژوهشي میراث مكتوبح
سرکاراتي ،بهمنح ()1۹61ح سايههای شكارشدی ( زيدة مقاالت فارسي)ح تهراو :قطریح
شفیعي کدکني ،محمّدر ضاح ()1۹12ح «انوا ادبي و شعر فار سي»ح خرد و کو ششح دورة چهارمح دفتر
سومح دانشگای شیرازح صص 96-119ح
شمیسا ،سیروسح ()1۹92ح انوا ادبيح ويراست چهارمح تهراو :میتراح

عباسننني ،عليح ()1۹9۹ح روايتشنننناسننني کاربردی (تحلیل زباوشنننناختي روايت :تحلیل کاربردی
موقعیتهای روايي ،عنصر دیرنگ ،و نحو روايي در روايتها)ح تهراو :دانشگای شهید بهشتيح
فرامرزنامهح ()1۹12ح تصحی مجید سرمدیح تهراو :انجمن آثار و مفاخر فرهنگيح
فردو سي ،ابوا قا سمح ()1۹16ح شاهنامهح ت صحی بالل خا قي مطلقح تهراو :مرکز دايرۀ ا معارث بزرگ
اسالميح
کا ر ،باناتاوح ()1۹91ح تئوری ادبيح تربمم حسین شیخاالسالميح تهراو :افقح
ننننننننحح ( 1۹11ا ا)ح بوطیقای ساختگرا (ساختگرايي ،زباوشناسي و مطا عم ادبیات)ح تربمم کورش
صفویح تهراو :مینوی خردح
ننننن نن نح ( 1۹11ب)ح «داستاو و فتماو در تحلیل روايت»ح زيدة مقاالت روايتح مارتین مكوئیالوح
تربمم فتاح محمّدیح صص 161-169ح
کريستنسن ،آرتورح ()1۹1۹ح داستاو بهرام چوبینح تربمم منیژی احدزاد او آهنيح تهراو :طهوریح
ما میر ،تیمور؛ حسیندناهي ،فردينح ( 1۹91ا ا)ح «اسطوری اژدهاکشي و طرح آو در شاهنامم فردوسي»ح
بوستاو ادب (شعردژوهي)ح سال چهارمح شمارة 16ح صص 166-161ح

_____________________________ 1۹91( .ب)ح «برر سي ساختاری دا ستاو بیژو و منیژی»ح متندژوهي
ادبيح سال شانزدهمح شمارة 1۹ح صص 119-1۹2ح
محمّدی ،ابراهیم؛ تیمورياو ،يونس؛ بهنامفر محمّدح ()1۹91ح «همسننننجي روايت بم در اسنننطوری و
حماسه»ح متندژوهي ادبيح سال دانزدهمح شمارة 69ح صص 9-۹1ح
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)ح «تحلیل داسننتاو رسننتم و سننهراب بر اسنناس نظريههای1۹91(  نوشننینح، علي؛ بهراميدور،محمّدی
ح161-161 ح صص11 روايتشناسي»ح ادب دژوهيح سال دنجمح شمارة
)ح «نگاهي به روشهای اربا به منابع در شاهنامه»ح نامم فرهنگ ستاوح دورة هفتمح1۹16(  اکبرح،نحوی
ح۹2-66 ح صص21 شمارة
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