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 های حماسی در تکوین روایت« خوانش»اهمیت 
  1دکتر تیمور مالمیر

  2دکتر فردین حسین پناهی

 چکیده 

سه شوار دربارة حما سائل د شناخت مبدأ و چگونگي شاهنامههای طبیعي نظیر يكي از م  ،

غیاب نويسننندی يا  فرآيندهای طبیعي در آثار اسننتح حماسننهتدوين و تصنننیا اين نو  

 اندح در اينهای متعدّد تكوين يافتهنويسنننند او او یم حماسنننه و در برياو بازدیكربندی

سه به ،هاروايت سیّال بابه متن حما صم  شگيِ مؤ ا، عر صم غیاب همی ها، باييعنواو عر

های متكثّر استح مصنا در اين نو  حماسه، در های بینامتني میاو روايتها و انتقالداخلت

، با متوو روايي يا «خوانندة تاريخي»اصنننل نقشننني همسننناو با خوانندی دارد و هم وو 

 دردازیِها به روايتهای شفاهيِ از دیش درداخته موابه است، و بر اساس اين روايتروايت

های مصنننا حماسننه و خوانندة ها و کارکردته اسننتح همسنناني نقشمجدد حماسننه درداخ

« شخوان»مثابه نوعي  دردازی حماسننم طبیعي را بهروايت فرآيندشننود که باعث مي تاريخي

ها و  کار قا ه، سننناز و  ندتلقي کنیمح در اين م يتفرآي های های رواييِ مؤثر در تكوين روا

صل  سي را در چارچوب ا س« توانش روايي»حما ايمح تحلیل ما مبتني بر ي و تحلیل کردیبرر

های موسوم به ( نويسندة تاريخي در برياو تكوين روايت حماسه1دو فرض اصلي است: 

های طبیعي نقش بنیادين ( خوانش در بازدیكربندیِ روايت حماسننه2طبیعي غايب اسننتح 

دیكربندی، سننازی و بازهای دو انه، خالصننهدهد اصننل تقابلداردح نتايج تحقیق نشنناو مي

نسنننبت مت ننناد داسنننتاو و  فتماو، و هم نین تحوّل و تعرّث، نقش مؤثری در تكوين 

 های حماسي دارندحروايت

 سازی، خوانش، روايتحبازدیكربندی، حماسه، توانش روايي، خالصه ها:واژهکلید
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  مقدمه -1

سیم سه تق سه را به بندیدر باب حما ستح برخي حما شدی ا سطوریهای مختلفي ارائه  ستم ا ای، دنج د

سیم کردی سه را از منظری ديگر، 9: 1۹91، مطلقاند )خا قيدهلواني، ديني، تاريخي و کمدی تق (ح حما

سه سهبه حما سههای تودیهای بَدوی، حما سیم کردیای و حما شرافي تق اند )هماو(ح غیر از اين، های ا

سته سیمبندید ست؛ از بمله تق شدی ا سه های ديگری نیز ارائه  شفیعيحما صنو  )   ها به طبیعي و م

(؛ و اسنناطیری، دهلواني، مبهبي و 66: 1۹92، (؛ سنننتي، ثانوی و متّخّر )شننمیسننا111: 1۹12، کدکني

سه66-61 عرفاني )هماو: شتار، حما سه های(ح در اين نو سوم به طبیعي )يا  هایمورد نظر ما حما مو

 ردد؛ ها به هزاراو سننال دیش بازمياسننتانيِ آوهای روايي و دکه ريشننه اسننتاسنناطیری و دهلواني( 

های زمانيِ بعد از خود بداسننت؛ ای مطلق اسننت و از تمام دوریدوراني که به قول باختین،  بشننته

  ،کند )باختینمطلق و کامل اسننت و يف فاصننلم مطلق، دنیای حماسننه را از واقعیت معاصننر بدا مي

شه69 و 66: 1۹16 شناخت ري سي، و اينهای تكوين روا(ح  سه چگونه و تحت چه  يت حما که حما

ختلا های مدژوهي استح محققاو به شیویهای بنیادين در حماسههايي شكل  رفته، از درسشفرآيند

سخ سش بودیهر يف به دنبال يافتن دا سي هايي درخور برای اين در شعر حما ست  اندح بورا معتقد ا

ستاني با بینش بادومر ست و  ونهکزی به بینش مردمنتیجم تكامل يف قا ب دا ای مديحه و همرکزی ا

سي تّثیر ب شعر حما ساخت ادبيِ  ست )خا قيامرثیه نیز در  (ح به نظر 12-1۹: 1۹16، مطلق ر بودی ا

زر تر ت بها يف يا چند سرود حماسي است که نخست به قطعامطلق، منشّ بسیاری از حماسه خا قي

ستقل تكامل يافته شكل  رفته  سپس از به و و م سي  ستاني حما ستن برخي از اين قطعات، دا هم دیو

خواو رستم از آمیختن چند قطعم مستقل ساخته شدی که هفت چناو (؛19: 1۹62، مطلق است )خا قي

ست )هماو:که دربارة کردی شته ا ستم( وبود دا سپ يا ر شا (ح برخي محقّقاو با با 21 های دهلواو ) ر

که  ند؛ چناوابه دیروی يا تقلید يف روايت از روايت ديگر معتقد شنندیتكیه بر تشننابهات سنناختاری، 

ستاو يوناني آخیلوس )بهار ،بهار سفنديار را متّثر از دا ستاو ا سیاوش را 11-11: 1۹66، دا ستاو  (، و دا

تر حمیدياو نیز با تكیه بر ديد ای رايجِ کهن ( و61-66 داند )هماو:ا نهرين ميمتّثر از اسننناطیر بین

ستنِ داستاود سبت به داستاوهای کیانیاو در حماسهان در  ، معتقد استهای خانداو رستمهای ايراني ن

ستاو  سهرابدا ستم و  ست )حمیدياو ر شدی ا شدو فرود ا گوبرداری  شته  ستاو ک -21۹: 1۹16، از دا

اند رداختهه دهای تاريخيِ روايت حماسي يا منبع روايتگریِ حماسمبکور غا باً به ريشه (ح تحقیقات211
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های ّثیر بافتشناسانه استوار استح تو نتايج برخي از اين تحقیقات نیز غا باً بر فرضیات تاريخي يا متن

ستاريخي و بروو ست ما را به ا ساند؛تنباطمتني در نقد، در مواردی ممكن ا ست بر  هايي ناقص و نادر

ح از اين روی، نگای نباشننند دبيرفتنيها از نگاهي ديگر ممكن اسنننت که برخي از اين ديد ای چناو

ر های مؤثر دفرآيندتواند ا گوهای کارآمدی برای تبیین مي حماسنننه به خودِ روايتِ شنننناختيروايت

سي در اختیار ما بگباردحتكوينِ  سن روايت روايت حما ست که بر مؤ فهحُ سي آو ا و  های رواييشنا

با شدی، در هم آمیخته و متشابه طوح چنداليه، بابهمتني تّکید دارد و ما را از  رفتار شدو در سدروو

آورد که بتواو با رويكردی دديدارشننناسننانه، ابزارهايي را برای محقّق فراهم ميدارد و مي مصننوو نگه

با رويكردی  اندکوشنننیدیهای مؤثر در تكوين روايت حماسنننه را واکاوی کردح هرچند برخي فرآيند

در باب تحقیقات  غا باما  ،(1۹91، دوررند )محمّدی و بهراميدديدارشننناختي به روايت حماسننه بنگ

سي در ايراوروايت ست )از بمله: های حما سه ا صیا وبوی رواييِ حما   و محمّدی، معطوث به تو

های رواييِ مؤثر فرآينددر مورد تاکنوو  .(1-16: 1۹91، و بهنام 1۹92، ؛ بهنام و ياحقي1۹91، ديگراو

سه به ساز و «روايت»عنواو يف  در تكوين حما ستح در اين مقا ه،  صورت نگرفته ا سبي  ، تحقیق منا

صل های رواييِ مؤثر در تكوين روايتفرآيندکارها و  سي را در چارچوب ا «  توانش روايي»های حما

( نويسننندة تاريخي در برياو تكوين روايت 1ايم: بررسنني و تحلیل کردیمبتني بر دو فرض اصننلي 

های طبیعي ( خوانش در بازدیكربندیِ روايت حماسننه2ه طبیعي غايب اسننتح های موسننوم بحماسننه

 نقش بنیادين داردح

 های حماسی در تکوین روایت« خوانش»غیاب نویسندة تاریخی و اهمیت  -2

غیاب نويسننندی يا  فرآيندهای طبیعي يا اسنناطیری در اختیار ما هسننت، در عنواو حماسننه آن ه به

دسننت افراد  ها و بهتكوين يافته اسننتح يف روايت حماسنني در طول قرونويسننند او او یم حماسننه 

 یریِ يف روايت حماسي يابدح از  حظم مفروضِ آغاز شكلشماری از يف يا چند ملّت تكوين ميبي

کند، افراد دخیل در ها بعد که روايت همواری در سننیری سننرشننار از ت ییر و تحوّل حرکت ميتا قرو

شمارندت دردازش و تكامل رواي سي را افراد يف  چناو در شانم کثرت، دردازند او روايت حما که به ن

  های مختلا بهها و ملتهای مختلفي از فرهنگکه روايت ويژی آوکنیم، بهيا چند ملّت معرفي مي

توانند سنناختار و کا بد يف روايت حماسنني را شننكل دادی نادبير ميهم آمیخته و تفكیف شننكلي در
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های مختلا و متكثّر امری طبیعي  روايتبايي و درآمیختگيهای حماسننني بابهوايتباشنننندح در ر

های حماسني با تفاوت يا اختالث ااهریِ روسناخت و که در موارد فراواني، در روايت اسنت، چناو

های تاريخي اسننت، عناصننر و روايت ااهر مشننتمل برسنناخت موابهیم؛ يعني روايتي که بهژرث

 (ح  116-161: ا ا 1۹91، دناهيما میر و حسین ک:ای و غیرتاريخي دارد )راسطوریي ساختژرث

سندة تاريخي در روايت سندة دنهاو يا راوی نیسنتح غیاب نوي سي، به معنای غیاب نوي های حما

ناساو شروايي بودوِ داستاو حماسه طبیعتاً مستلزم وبود نويسندة دنهاو و راوی استح هرچند روايت

، واند )توالويسننندة تاريخي و خوانندة تاريخي را غا باً خارا از مناسننبات روايي قرار دادیدو عنصننر ن

سندة اما در هر حال، در روايت ،(119: 1۹16، کناوو ريموو 116 :1۹9۹ سيِ کهن، غیاب نوي های حما

صوالً امری ابتناب ستح در روايت نادبيرتاريخي ا سندة تاريخي ا سي هر چقدر نوي دا و نادیهای حما

کنندی داردح در واقع، تكوين روايت محو شنندی اسننت، با عكس، خوانندة تاريخي نقشنني مهم و تعیین

مهمّي در حماسننني تا حدّ زيادی منوط به ح نننور خوانندة تاريخي اسنننتح خوانندة تاريخي نقش 

ر طوری که هويّت يافتن متن به عنواو يف روايتِ خاص منوط به ح نننوبه  معنادهي روايت دارد؛

خوانندی اسننتح به نظر توالو، ارتباط میاو وقايع )عناصننر( روايت، غیرتصننادفي اسننت؛ وی ارتباط 

ضعیت ستنتابي بین و شرطِ ا ست )توالو« روايت بودو»ها در روايت را  سته ا (ح 11-19: 1۹9۹، دان

( هاوضننعیت يجاد( ارتباط میاو عناصننرِ )وقايع توالو، مخاطب )خوانندی( را مصنندر تشننخیص )يا ا

های منطقي و علّي میاو عناصننر روايت از آوِ مخاطب داند؛ يعني امتیاز ويژة تعیین نسننبتروايت مي

صورت مي سوی مخاطب  ست و در نتیجه، تعیین روايت بودو يا نبودو، از    یردح از اين روی، توالوا

(ح 16: اسننت )هماو« ادراک شنندی»نیسننت، بلكه « از دیش تعیین شنندی»معتقد اسننت که نتیجم روايت 

ّ ه، اهمیت نمود مي« خوانش» فرآيندبنابراين، روايت و روايتمندی طيّ  ا در ر« خوانش»يابدح اين مسنن

داند که شنننامل يف متن، يف دهدح درينس، خوانش را فعا یتي ميبرياو تكوين روايت نشننناو مي

های برخي از درسشای که وی بتواند دست کم به به  ونه و تعامل میاو متن و خوانندی است؛ خوانندی

به عبارت ديگر، خوانش متن تقريباً عبارت اسننت از  به معنای آو متن داسننخ درسننت بدهدح مربوط

سخ دادو به آودردازش تدريجيِ دادی سش دربارة آو متن و دا ن ها بر دايم هماو متهای متني با طرح در

 كثّر و خودبسندی نیست؛ متن در برخيقید و بند، کامالً مت(ح ا بته خوانش امری بي111 :1۹91، )درينس

يتم حدود مال ميهايي را بر خوانش اِوارد م مار خوانشع ند و شننن قل ميک حدا به  ند ها را  رسنننا
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 فرآيندحاصنل تعامل دويا با متن اسنتح بر اين اسناس،  (ح در اين حا ت، خوانش خالّقانه119: )هماو

ست و شي از ح ور و عملكرد خوانندی ا سو نا شي از ارفیت خوانش از يف  سوی ديگر نا های از 

دبيریِ متن و چگونگيِ دريافت معنا از متن اسنننتح خوانايي، به خوانش« خوانايي»با قوة متن برای 

اشننناری دارد و با توبّه به تعريا درينس، اين اصنننطالح به شنننمار عملیات الزم برای دريافت معنا، 

(ح از سوی ديگر، 1۹9: آو متن اشاری دارد )هماو ها بر دايم خودِدبيری آودی ید ي،  ونا وني و امكاو

يِي مندی منجر به انسجام روامندیِ روايت داردح ساختخواناييِ متن روايي ارتباط تنگاتنگي با ساخت

شتن توانشدبيریِ آو ميخوانش متن و در نتیجه ساس، متن با دا ي و های با قوة خوانايشودح بر اين ا

خت كاو دردازش سنننا ندی، ام ندی دادیدادیم یل و دیكرب يه و تحل كاو ها، تجز نادهي و ام ها، مع

آوردح خوانندی نیز در تعامل با سنناختارهای دی یدة متن، بندیِ کلّي را برای خوانندی فراهم ميصننورت

کند تا کارکرد روايي و معنايي روايت را میسنننر سنننازدح يابيِ رواييِ متن را فراهم ميامكاو هويت

 یردح اين تعريا کلّي از خوانش را تعامل دويا میاو خوانندی و متن صنننورت ميدر اين « خوانش»

  شهای حماسننني طبیعي، خوانهای مختلا تسنننرّی داد اما در موابهه با روايتتواو به روايتمي

اما اسنننت، مورد نظر ای عیني با مصنننداا واقعي در تكوين تاريخيِ روايت حماسننني مقو هعنواو به

اسننتح بر اين اسنناس، تعامل میاو خوانندی « تفسننیری»ها، امری ر بقیم روايترويكردهای خوانش د

ای متفاوت از های حماسنني طبیعي، مقو هدر روايت« خوانش» فرآيند)مصنننا حماسننه( و متن در 

ستح منتقداو خوانندیخوانش در رويكردهای خوانندی ساختار را سا سیر يامحور و د  محور معتقدند تف

مل میاو متن و خوانندی است و معنای متن در حین خوانش، و در تعامل خلّاقانه خوانش اثر حاصل تعا

( را Textت نوشننتار، اصننطالح متن ) یردح بعدها بارت بر مبنای اربحیّمیاو متن و خوانندی شننكل مي

با نقض مرکزيتِ سنتيِ مؤ ا، متن  کوشید« مرگ مؤ ا»( کرد و با طرح ديد ای Workبايگزين اثر )

ح فوکو (Barthes, 1977نواو عرصننم تكثّر، نامرکزی و تعويق مد ول، در مرکز توبه قرار دهد )ع را به

سش  ست؟»نیز با طرح در سندی چی سوژی ، با نگای به مؤ ا به«نوي ع آو، ای در  فتماو )و به تبعنواو 

ها ديد ای(ح اين Foucault, 1984متن(، در دي آو بود که هیمنم نويسننندی بر متن را به چا ش بكشنند )

سیر و خوانش»همگي رويكردهايي به  صرث« کیفیت موابهم»و از نو   اند متن« تف  منتقد يا خوانندة 

صنّ ستند؛ يعني مقو ه)و نه م سه( با متن ه ستند، ا حما که مثاًل  طوریبه هايي منتقدانه و تئوريف ه

ّ م ه را  یمنم نويسندی بر متنممكن است طرفداراو رويكردهای سنتي مخا ا اين نظريات باشند و مس
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ست، مقو ه ست و برای روايتمطرح کنندح آن ه در اين مقا ه مدّ نظر ما خالث رويكردهای  شناختي ا

و عنوا ، سنننعدی به لسنننتاوکه در اثری چوو  چناو ای عیني و مصنننداقي واقعي دارد؛، بنبهمبکور

مكاني خاص، حاصننل طبع و متن روايي در زماني تاريخي و  نويسننندة تاريخيِ متن حاضننر اسننت و

قريحم سعدی است؛ يعني داستاو و  فتماو رواييِ اثر، هر دو حاصل طبع اوست و حتي نگای بینامتني 

های تواند اثر عیني و مهمّ نويسننندة تاريخي )سننعدی( را نقض کند اما روايتبه متن  لسننتاو نیز نمي

ها برخالث متوني چوو  لستاو، مثنوی وهايي هستند که در آحماسيِ موسوم به طبیعي، از نو  روايت

های  لشیری وححح عنصری متعیّن به نام نويسندة تاريخي که دديدآورندة متن و محتوای ، داستاوو ویم

صنّ شد، وبود ندارد و م شای بن ابيروايت با سي، ايران سدی طو سي، ا او، ا خیر و ديگرفاني چوو فردو

اين « اوداست»اند؛ يعني که متني از دیش موبود را از نثر به نظم درآوردی هستندصرفاً در حكم راوياني 

ها سننناختم  هن اين راوياو نیسنننتح هیمنم متنِ )مكتوب يا شنننفاهي( از دیش موبود در اين روايت

راويتگری،  ای هم وو کیفیتحدّی است که  ای اثر دخا ت راوی بز در مواردی حاشیه ها بهروايت

ها ندارند و سنناختار، از قبل در متِن که نقشنني در سنناختار داسننتاو چناو آيد؛ميچنداو به چشننم ن

ها و در برياو موبود حاضنننر اسنننت و  فتماو رواييِ حاکم بر متن نیز به مرور در طول قروازدیش

ست راوياني بيبازدیكربندی ست؛ مانندشمار )های متعدد به د شكل  رفته ا  و نه يف راوی خاص( 

، )فردوسيها تّکید دارد ، خود بر عدم دخا ت در چند و چوو داستاوشاهنامهفردوسي در که  هم ناو

سي  شاهنامههای اربا  در نحوی دربارة روش اکبر دژوهش( و 211 : ۹،ا1۹16 نیز بر امانتداری فردو

(ح با 1۹16، بع مكتوب تّکید دارد )نحویا( از منها )و حتي شننیوة روايتگریاسننتاودر نقل دقايق دکه 

سه ساز و کار تكوين روايت حما صا،  سب، شاهنامههايي چوو اين و شا ، ايلیاد، نامهبهمن، نامه ر

عدی، سنن  لسننتاوآفرينش متن در آثاری چوو  فرآيندهای طبیعي، متفاوت از و ديگر حماسننه اديسننه

ستاو شنامهدا شیری و يا نماي سانيِ نقشهای  ل ست و هم سپیر ا شك صهای   انّ ها و کارکردهای م

سانيِ  سه و خوانندة تاريخي، به معنای هم سينقش خوانش در بازدیكربندیِ روايت»حما با  «های حما

ماسي های حنیست و مقو م غیاب نويسندة تاريخي در روايت« نقش خوانش در تفسیر و ادراک متوو»

ندیرا نمي يا خوانشتواو از نو  رويكردهای خوان به محور  نامتني  مارهای بی دیش از اين، آوردح  شننن

سته استح های نمايشي و عامه نگريکريستین متس با رويكردی تقريباً مشابه ديد ای ما به برخي روايت

ها اریای از  زها يا زنجیریکند که يف  فتماو هرچند با  زاریمتس به ديد ای ياکوبسنننن اسنننتناد مي
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اما در تعیین مؤ ا نبايد شننتاباو  ،دهدضننرورتاً به يف فاعل  زاری )به عنواو مربع  زاری( اربا  مي

ّ یا تنها يكي از فرمعمل کرد، چوو  ها و حدود آو را نیز فرهنگ تعريا زمینه هاسنننت،مفهوم ت

د کر ياد« روايي فرآيند»از تر تعلق دارد و به اين د یل بايد ای بهاني و  سنننتردیکند و به مقو همي

(Metz, 1974: 20 ح به نظر متس، هرچند در برخي)شننندة بامعم مدرو های دقیق و حسنننابروايت

ها، های ديگری هم وو اسنننطوریروايت ،ها مشنننخص اسنننتعنواو فاعل  زاری غربي، مؤ ا به

وبود دارد که در برياو تو ید يا ساخت هنری نیز های رواييِ ديگر های عامیانه و بسیاری فیلمداستاو

وني وبود دارند که راديويي يا تلويزي هایاند و بسننیاری از نمايشهمواری دسننت به دسننت شنندی

 اند )هماو(ح ساخته شدی صورت  روهي به

 تواندای از خوانش، ميمثابه نو  ويژی های طبیعي بهتكوين روايت در حماسنننه فرآيندمطا عم 

 که روايت حماسنني چگونه از تكوين روايت حماسنني باشنند؛ اين فرآيندراهكار مناسننبي برای تبیین 

 رآيندفيابد؟ و اين دويای روايت، متن و مصنننا )خوانندی( در برياو خوانش تكوين ميطريق تعامل 

و نقش آو در تكوين روايت « خوانش» یرد؟ برای فهم مقو م بر مبنای چه ساز و کارهايي صورت مي

ّ ه نگريستح با توبّه به نقش مؤثّرِ مؤ فه« زباو»حماسه، بايد از منظر  وايت ، رهايي چوو متنبه اين مس

يابدح زباو، مصنننا   و مواد او یم متن را فراهم ای ميخوانش، زباو اهمیت ويژی فرآيندو خوانندی در 

سبتمي ساز و کارها و ن صورت ميآورد و روايتمندی نیز بر مبنای   یردح هم نین موابهم های زباني 

صورت ميخوانندی با متن روايي نیز از طريق زباو )و توانايي يق  یرد؛ يعني خوانندی از طرهای زباني( 

يابدح بدوو وبود اين امكانات و اش، با روايتِ از دیش موبود تعامل مياسنننتعداد و مهارت زباني

 یردح بر اين اسنناس، توانش زباني، اسننتعدادی او یه و خوانش صننورت نمي فرآيندهای زباني، توانايي

ح مطا عات چامسكي نشاو داد که دانشي های حماسي استخوانش و تكوين روايت فرآيندبنیادين در 

ر عالئمي با تعابی ها و تو یددروني در مورد زباو در انسننناو وبود داردح به نظر او، توانايي درک  فته

شكل  معنايي هدفمند، ست که  سلط بر زباو، مبتني بر دروني کردو نظام قواعدی ا و به عبارت ديگر ت

کندح چامسنننكي اين توانايي را توانش زباني و را تعیین ميآوايي بمله و محتوای معنايي و دروني آو 

(ح وی بعدها اصطالحات 16۹: 1۹92، کاربرد بیروني و واقعيِ آو را کنش زباني نامیدی است )چامسكي

بم  چامسنننكي از بن باني کردح  باني و کنش ز بايگزين توانش ز باو بروني را  باو دروني و ز ز

ست صورت ژنتیكياد مي« ع و  هني»ني( با عنواو شناختيِ توانش زباني )زباو دروزي ي کند که به 
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ست )زاهدیفرآيندتعیین  رديدی و با  سبي از 22: 1۹11، های م زی مرتبط ا (ح به نظر او ا ر تجربم منا

ارتباط و ياد یری وبود داشته باشد، استعداد زباني از حا ت آغازين خارا شدی، به حا ت يكنواخت 

، كيشود )چامسستخوش ت ییرات ديگری چوو ياد یری واژ او بديد ميسپس د و رسدو ثابت مي

باني در انسننناو نقش 11: 1۹11 عداد ز باو، وبود اسنننت با ز يت  نگ روا گات باط تن به ارت ّه  با توب (ح 

ای در تكوين و درک روايت داردح فهم خوانندی از روايت و معنای متن، منوط به درک زباِو کنندیتعیین

ن زباو نیز مبتني بر وبود دانشنني دروني در مورد زباو اسننتح از سننوی ديگر، متن اسننت و درک اي

ن نامیدح از اي« دسننتور متن» آو را تواوکه مي های نحوی دارد، چناوارتباط قابل تّملي با نظام ،روايت

 وروی، فهم سناختار روايت ارتباط تنگاتنگي با توانش زباني )زباو دروني( داردح انسناو با دانش قبلي 

تواند سننناختار روايت و رابطم علّي و معلو ي میاو راحتي مياش از نظام نحوی زباو، بهشننندینيدرو

تر زباو نظیر زباو ادبي، های دی یدیعناصنننر روايت را درک کندح اين توانايي، هنگام موابهه با  ونه

 ودح در برخي افراد ش« يتوانش ادب»تواند منجر به ايجاد مبنای درک ادبیت کالم است و استمرار آو مي

کا ر بر اسننناس آرای چامسنننكي و با توبّه به رويكردهای نقد مبتني بر واکنش خوانندی، مفهوم 

ضی  مي« توانش ادبي» سوميرا مطرح کردح به نظر او، بوطیقايي که توانش ادبي را تو تمرکز  دهد، بر ر

ی چیسنننت که های قراردادرمز او يا نظامکه  دهند، ايندارد که به سننناختار و معنا امكاو وبود مي

سد؛ طرحخوانندی را قادر مي شنا شخیص دهکند ژانرهای ادبي را ب صیتها را ت شخ خارا از  ها راد؛ 

وعي تّويل د و نبارد؛ م امین آثار ادبي را بشناس مي اود که متن دیش روی بزئیاتي دراکندی خلق کن

(ح توانش ادبي 99: 1۹91، ها را بسنجیم )کا رد اهمیت داستاودهد که به ما ابازی ميا دنبال کننمادين ر

شي متمرکز مي کند که خوانندی در موابهه با متن با آو سر و کار دارد؛ هم نین توبّه خود را روی دان

کند؟ و چه نو  فرضیاتي در میاو است ای دیروی ميکه خوانندی هنگام واکنش به متن، از چه شیوی اين

(ح با توبّه به تمرکز مفهوم توانش ادبي بر 111 کند؟ )هماو:های او را توبیه ميو تّويلها که واکنش

 ارتباط تنگاتنگي داردح کا ر معتقد« خوانش»موابهم خوانندی با متن روايي ادبي، اين مبحث با مقو م 

و  اسنت توانش ادبي مشنتمل بر نظامي از قراردادهاسننت که در خوانندی دروني شندی اسنت و دال ت

کند بر حسننب  فتماو و دال تي اسننت که در حین خوانش اِعمال معنايي که کالم )متن ادبي( دیدا مي

خلق اثر ادبي را نیز مبتني بر ادراکات و تّثیرات  فرآيند(ح کا ر 161 و 162ا ا: 1۹11، شنننود )کا رمي

متن، بر مبنای معني و ها و نو  ارائم ها، بملهداندح به نظر او، انتخاب واژیحاصنننل از خوانش مي
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صورت مي شاو  شیویتّثیرات ست که نمي یرد؛ اين معني و تّثیر مت من  توانند هايي برای خوانش ا

 (ح  161-166 تصادفي باشند )هماو:

(ح يكي از ۹1: 1۹92، شننناختي، يكي از ملزومات مهم در توانش ادبي اسننت )چتمنادراک زيبايي

شيء زيباييرای شيء شناختهای نماياندو  ست که موقعیت فیزيكي اثر يا  ي در  هن، درک اين نكته ا

شنننناختي که در  هن حاصنننل شننندی، تّثیری ندارد؛ يعني ادراک شنننيء زيبايي ماهیّتهنری بر 

فیزيكي و متعیّنِ آو در بهاو خارا اسنننت )هماو(ح در خوانش  ماهیّتمنتز  از  ،شنننناختيِ اثرزيبايي

شاعر يا سوی  سي از  سه نیز  مجدّدِ روايت حما شناختي وبود فهم ادبي الزمم ادراک زيباراوی حما

آوردح های احتما يِ تاريخيِ آو فراهم مي، زمینه را برای منتز  کردو روايت از زمینهيین ادراکچناستح 

خوانش از سنننوی  فرآيندهای حماسنننيِ موسنننوم به طبیعي، در چنین روندی اسنننت که در روايت

شاو های احتما يِ تاريخينقاالو، شاعراو و نويسند او(، از زمینهيعني ) دارند شمّ ادبياني که خوانند 

اندح ا گوهای  هني و اساطیری تكوين يافتهشناختي و بر مبنای کهنای زيبايياند، و در تجربهبدا شدی

تاريخي ندارند،  ماهیّتها و رويدادهای احتماالً تاريخي ديگر در اين خوانش نو )بازدیكربندی(، نام

سه از واژ او و نام صر و مفاهیم متن حما شبهبلكه تمام عنا همگي  تاريخي،های غیرتاريخي  رفته تا 

ستاری بديع و زيبايي ستيِ نويني ميدر ب سوشناختي ه ی يابند و در برياو بازآفرينيِ رواييِ مجدّد از 

 ونه نشود و ايشناسيِ نو آفريدی مييا حماسه، روايت حماسيِ ديگری با ارايا و دقايق زيبايمُصنّ

های مجدد، هیّت و سنناختاری اسننت که يف روايت حماسنني، در طول تحواّلت روايي و بازآفريني

در  اش )=شننيء فیزيكي یرد و کامالً از وبه متعیّنِ احتماالً تاريخيای و ا گوبنیاد به خود مياسننطوری

، متن «خوانش»در برياو  مصنات حماسي از سوی در بازدیكربندی رواي شودحبهاو خارا( بدا مي

يا  های حماسيِ مكتوبشود و روايترواييِ دیشین مجدداً در داستاو رواييِ بديدی بازدیكربندی مي

ز ا فرآيندش هسننتندح اين خوان فرآينددر « شنندیبازدیكربندی»های ، هماو روايتدر دسننترس شننفاهي

رد و توانايي شاعر يا نويسندی در بازدیكربندیِ روايت  یوکارهای رواييِ خاصي صورت ميطريق ساز

ست که آمیزی شي از توانش رواييِ او در ايجاد يف روايت فاخر و ادبي ا سه، نا های ای از توانشحما

 زباني و ادبي استح 
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 توانش روایی  -3

كار و افها، تواند روايتگری کند؛ يعني برای بسنننیاری از تجربهانسننناو با داشنننتن توانش روايي مي

هايش قا بي روايي مبتني بر آغاز، میانه و داياو ايجاد کندح از سنننوی ديگر، در موابهه با انديشنننه

تر يعني در ای دی یدیها را تشنننخیص دهد و در مرحلهتواند وبه رواييِ آوهای موبود ميروايت

يت ندی روا بازدیكرب به  لم خوانش،  يتمرح قا ب روا فاخر و ادبي بپرها در  ياو هايي  دازدح در بر

سي در  شین اين فرآيندبازدیكربندیِ روايت حما ي نداردح همانخوانش، روايت بديد  زوماً با روايت دی

شین حفظ مي شكارِ روايِت شود اما ارايا رواييِ متن و حتّي دال تهرچند دیرنگ دی های دنهاو و آ

اعر يا ادبيرِ تاريخي و ابتماعيِ دورة شنشود و اين عالوی بر تّثیرات ابتنابمتن نیز دچار ت ییراتي مي

نويسندی استح ا بته اين ت ییرات  زوماً به معنای دخل و تصرث در داستاو نیست و به وبوی اريا و 

سوسِ روايتگری مربوط مي شاکلهفرآيندشودح مجمو  اين نامح ای توانش روايِي ههای مؤثّر از بمله 

ارهای خوانش، مبتني بر ساز و ک فرآيندد روايت حماسه در ندح بازدیكربندیِ مجدّشاعر يا نويسندی هست

ستند و ميروايت مختصاين ساز و کارها ؛ خاصي است در  های بنیادينيتوانند مؤ فههای حماسي نی

ماسنني های حکه در اين مقا ه تمرکز ما بر روايت ها نیز باشننند اما با توبه به اينتكوين ديگر روايت

 کنیمح های حماسي مطرح ميبا توبه به روايت ها رااست، اين مؤ فه

 های دوگانه اصل تقابل -3-1

ساو استح در اين « شناخت»های اصليِ فرآيندهای دو انه میاو امور، از ايجاد تقابل ، فرآينددر  هن ان

ساو با ايجاد تقابل سويه هن ان ساس رابطم متقابل با ديگریهای مختلا، هر يف از   های تقابل را بر ا

سد )چند رمي صل ارتباط « ساختار»(ح 111: 1۹16، شنا ست که حا ساختار رايي، نظامي انتزاعي ا در 

ست سازندة آو ا صر  ستح از مهای دوتقابل اين ارتباط نیز مبتني بر ،میاو ابزا و عنا یاو  انه و مت اد ا

های دو انه بهری بردی استح استروس بیش از همه در مطا عات خود از اصل تقابلساختار راياو،  وی

ساس وینظر  از شیدو بر ا ضداد منطقي»، اندي ساواز مهم« ا ست ترين کارکردهای  هني در همم ان ها

سي نیز تقابل(ح در روايت6۹: 1۹19، )بیتس و دالگ شكلشنا صول بنیادين در  ی  یرهای دو انه از ا

ت مت یّر که تقابل ثاب چناو ؛ یرندها معموالً بر اساس يف تقابل بنیادين شكل ميستح روايتروايت ا

 (ح تقابل61-62: 1۹9۹، عباسنننيای در تكوين روايت مطرح اسنننت )های دايهبه عنواو يكي از تقابل

( تعادلدم عثابت مت یّر مبتني بر تقابل میاو دو وضنننعیت ثبات )يا تعادل( و وضنننعیت عدم ثبات )يا 
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ستین در شرو  حرکت و توا ي عناصر و کنش ت؛ های روايت اساستح اين تقابل دو انه، محرّکم نخ

ها وححح( در بهت انتقال از وضعیتي به وضعیت ديگر حرکت ها، شخصیتيعني عناصر روايت )کنش

:  ماوت )هکنندح اين حرکت مبتني بر ايجاد توا ي زماني و علّي و معلو ي میاو عناصننر روايت اسننمي

ه داشت  یردح بايد توبّ(ح با انتقال از وضعیتي به وضعیت ديگر، حرکتي در روايت صورت مي61-61

در روايت نتیجم ايجاد دیوندهای علّي و توا ي « حرکت»نفسننه نیسننت، بلكه که اين حرکت امری في

ساختار منطقيِ  ستح  سبتادراک زماني ا ساو نیز روايت را بر مبنای ايجاد ن ي علّي و ايجاد توا  هایان

شكل مي صر زماني  ضرورتاً به ايجاد حرکت میاو دو يا چند عن شنوندح ميمنجر دهدح اين دو عامل، 

شود حرکت(، منجر به حرکت در اليم معناييِ روايت مي ايجاد انتقال از وضعیتي به وضعیت ديگر )=

ت ییر ر وضننعیت ديگر، مبتني ب  یردح انتقال از وضننعیتي بهو بدين ترتیب، معنا در روايت شننكل مي

نای دهدح مبدر اثر ايجاد عدم تعادل در بهاو متعادلِ داستاو روی مي وضعیت نخست استح اين ت ییر

 با با  حت و برتری يكي از دو سوی تقابل بر ديگری استهای دو انه مبتني بر اربحیّمتافیزيكيِ تقابل

سه، ح ستانيِ حما شت به تعادل توبّه به رويكرد خاصّ دنیای دا ستاو در بهت باز  رکت رواييِ دا

ّنوس در دنیای حماسنننه اسنننتح اين حرکت مبتني بر دیش فرضِ وبود تقابل نیروهای  آغازين و م

رکز خاص در مدهندی در روايت حماسي استح در اين انتقال، کنشگر يا کنشگراني  ر و ساماوتخريب

شننودح وبود قهرماو، به ماو در روايت داسننتاو مياين امر منجر به اهور قهر  یرند وروايت قرار مي

شودح تقابل قهرماو  ضدقهرماو، تقابل ديگری را نیز صورت متقابل، وبود ضدقهرماو را نیز سبب مي

ت که رواي آورد و آو، تقابل ياريگر قهرماو با ياريگر ضنندقهرماو اسننتح با توبّه به اينبه وبود مي

های حماسي ايراني، تقابل با دشمناو آو ملّت است، در روايت حماسي شرح نبرد قهرماناو يف ملّت

ستاو، و نیز با توبّه ايراو  انیراو از ديگر تقابل ستح بدين ترتیب، با دیش رفتن روايت دا های بنیادين ا

سي ميبه زمینه ّصي که روايت حما سندة های فرهنگي و ابتماعيِ خا شاعر يا نوي شد،  شته با تواند دا

فرض در  هن تواند به صننورت دیشهای ديگری را مينندی( در حین خوانش، تقابلخوا حماسننه )=

سارت  آزادی وححح؛ بر شت؛ ا سفر  باز  شد؛ مثل تقابل  شته با سیاوش، از  حظمدا ستاو   ای مثال در دا

سپاهي برای نبرد با تورانیاو تا مرگ او و کین سیاوش در رأس  او يف عنو خواهي ايرانیاو، بهحرکت 

سيساختا ستاني )فردو سیاوش از  (، در2۹9-۹1۹: 2ا ،1۹16، ر کامل دا ستاو با نافرماني  ابتدای دا

های ايراني، نظم معمول در دنیای روايت حماسه کیكاوس و نقض تقابل ايراو توراو در دنیای حماسه
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م انتقال زمینشود )ثابت مت یر(ح اين کنش ريزد و روايت داستاو از حا ت ثبات خود خارا ميبه هم مي

دهد و در روايت داسنننتاو روی مي« حرکت»آورد و درنتیجه از وضنننعیت او یه به ثانويه را فراهم مي

ها، در بهت سنناختار روايي داسننتاو، شننكل و ترتیب علّي و معلو ي عناصننر روايت و توا ي میاو آو

شودح در داستاو مي یری معنا در ساختار  یرد و اين بسترساز شكلسمت و سوی خاّصي به خود مي

ستاو قرار مي سیاوش( در مرکز رواييِ دا صیت ) شخ ضعیت او یه به ثانويه، يف  یرد و با  انتقال از و

عنواو  شننناختيِ روايت، شننخصننیت ديگری بههای دو انه در سنناختارادين تقابلتوبه به نقش بنی

سیاب( مطرح مي صیتضدقهرماو )افرا شخ ساير  شاو با قهرم ها نیز با توبه به نو شودح  او و ارتباطات

ستاو، به ضدقهرماو نمودار مي ضدقهرماو در روند دا شوندح هم نین با عنواو ياريگر قهرماو ياريگر 

 عنواو محرّکي در های ايراني، تقابل ايراو توراو بهتوبه به نقش مهمّ تقابل ايراو انیراو در حماسنننه

شننود و تمام اين ی ديگری در روايت داسننتاو ميها و رخدادهادیشننبُرد داسننتاو، منجر به اهور نقش

كل را ش« داستاو سیاوش»متن رواييِ  کلیّتعناصر روايي و داستاني، همگي در ساختاری مشخص، 

 دهندح مي

 سازی و بازپیکربندی خالصه -3-2

صه ساز و کارهای مهم در خال ستاو و فهم آو در چارچوبي کلّي، از  ستح  فرآيندسازی دا خوانش ا

که از مصنناديق  فرآيندسننازی به دنبال فشننردی کردو داسننتاو در يف کلیّت واحد اسننتح اين هخالصنن

بخشي به متن روايي، دیرنگ و طرح کلّي متن روايي کلیّتسازیِ متن است، با منسجم کردو و متعارث

 دیش از سازدح خوانندی در موابهه با يف متن روايي،کند و زمینم معنادهي آو را مهیّا ميرا مشخص مي

ورت ص حتي به خاص موابه شودح يانتظار دارد با دیرنگ شرو  خواندو، بر اساس سابقم  هني خود

در  هن دارد؛ يعني انتظار دارد با روايتي موابه شننود که دارای  نیز ي از يف دیرنگ راکلیّت ،فرضدیش

ضعیت شدح وبود دیش هایو  نندی، به فهم متن رواييفرض او یه در  هن خواآغازين، میانه و داياني با

فرض در واقع، فهم او یه از داسننتاو دیش از ورود به آو کندح اين دیشاز سننوی وی کمف شنناياني مي

«  یفهم بديدِ به دست آمد»استح با ورود خوانندی به داستاو، فهم اثر تا حدّ قابل توبّهي از تعامل میاو 

صل مي« فهم مفروض او یه»و  شي از م ايرت شود؛ برای مثال، فهم حا تعلیق در اثر، تا حدّ زيادی نا

ستاو با روايتِ دیش ست؛ به عبارت ديگر، سیر روايي دا صرفًا مقو ه« تعلیق»فرض نزد خوانندی ا ای 

تعامل خوانندی با متن روايي استح موابهه با متن بر اساس  فرآيندموبود در متن نیست، بلكه حاصل 
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شي و دیرنگکلیّتفرضِ دیش شگي میاو  هنیت ا گوبنیاد و  هنیت دانشسازی، بخ مدار به تقابل همی

بندی يا هاسننت، در صننورتشننودح  هنیت ا گوبنیاد که  هنیت عام نزد اغلب انسنناونیز مربوط مي

ها را در خواند، غا باً آوشننننود و يا ميبیند يا ميهايي که ميمحاکات رخدادها، سنننخناو يا نوشنننته

ه ها را بشنندی، معموالً آوکند و در روايتگریِ اين تجربیات ادراکمي بندیسنناختارهايي کلّي صننورت

های مدار که نزد انسننناوکند، امّا در  هنیت دانشدردازی ميصنننورت ا گوهايي کلّي و مدوّر روايت

بندی روايي، حداقل در ااهر امر، غا باً شنننكلي کلّي و مدار وبود دارد، صنننورتفرهیخته و دانش

ه دردازی حماسشودح روايتو به چوو و چراهای علّي و معلو ي و منطقي نیز توبه مي ا گوبنیاد ندارد

ستح با وبود آو صول  هنیت ا گوبنیاد ا سیار کهنش، مح صب م بمعي و ب های تکه رواي با توبّه به 

های متمادی ی سننیّال در طول قروفرآيندها در  یریِ آوحماسنني مؤ ا مشننخصنني ندارند و شننكل

سجمصورت  رفته سي در هر ملّتي از من شگفتترين روايت، امّا روايت حما ست و ت ییرات  انگیز ها

ها از فرهنگي )و سنننرزمیني( به فرهنگ )و سنننرزمین( ديگر، و نیز ها و انتقال روايتروسننناخت

سوی راوياو متعدّد نیز خلل چنداني در ژرثبازدیكربندی های تروايساخت بنیادين های مختلا از 

 فرآيندها ما با تكرار ا گوهای نوعي موابهیم و در که در اين روايت چناو اد نكردی است؛حماسي ايج

صنّ سوی م سه نیز فهم روايت و بازدیكربندیِ آو در روايتي خوانش و بازدیكربندی روايت از  ا حما

ستح انوين، هم ناو بر مبنای هماو ا گوهای بنیادينِ تعريا صورت  رفته ا سه  ن يشدی در ژانر حما

هاسننت و در سنناخت اين روايتوار در ژرثهای نمونهبخشِ موقعیتامر ناشنني از عملكرد انسننجام

شكل سه یری ا گوها و دیرنگنتیجه، منجر به  صر وهايي بنیادين در روايت حما ستح عنا شدی ا  ها 

بديل نادبير تلهايي تقلیها، به کمینهوار به د یل تكرار رواييِ فراواو در طول قروهای نمونهموقعیت

( نامیدی اسننت؛ يعني واحدی م ننموني و motifمايه )ها را بُناندح توماشننفسننكي اين کمینهشنندی

(ح دراپ در رويكردی 116: 1۹11، رسنند )توماشننفسننكينادبير که در آثار مختلا به اهور ميتقلیل

دراپ، کارکرد، عمل و کار يا خويشكاری نامیدی استح از نظر  (functionديگر، اين عناصر را کارکرد )

: هشت(ح نبرد، سفر، بستجو، 1۹61، بُرد قصه است )دراپشنظر اهمیتش در دیشخصیت از نقطه يف

های مختلا اسنننتح اين وار در روايتهای نمونهها از بمله موقعیتعشنننق، تو د، مرگ و بز اين

های حماسي است و روايتدر « نوعي» یری دیرنگ منسجم و عناصر بنیادين، از عوامل اصليِ شكل

ر يابدح ريكور از منظری ديگر، با تكیه ببخش مياز اين طريق، دیرنگ روايت حماسي کارکردی انسجام
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سطو، که تراژدی را محاکات از کنش سته تعريا ار ساني دان سطوهای ان  (، معتقد۹6-۹6: 1۹1۹، )ار

اني نیز های انسننني و ارتباط با کنشهای انسننااسننت تكوين روايت در ابتدا مبتني بر محاکات از کنش

ستانگاری مبتني بر دیش ضعیت، ياری، ا سیله، و ح راوی و مخاطباو با مفاهیمي چوو عامل، هدث، و

صومت، موفقیت، ناکامي و بز اين ستند و فهم  هني و رواييِ کنشخ شنا ه های بیروني از طريق ها آ

ها، کمترين حدّ بملم روايي انگاری(ح اين دیش116: 1۹1۹،  یرد )ريكورها صننورت ميانگاریاين دیش

وايت ر انگاری، نخسننتین هسننتمتباط دیشدهندح به اين ترتیب، اريعني بمالت کنشنني را تشننكیل مي

وار، در اثر تكرار های نمونهها يا هماو موقعیتانگاریدهدح دیشرا شنننكل مي های کنشنننييعني  زاری

نادبير های رواييِ بنیادين و تقلیلصننورت کنش اند، بها داشننتههای مختلرواييِ زيادی که در روايت

شكیل بملهانگاریاندح اين دیشدرآمدی شبكم مفهوميِ کها با ت شي در متن روايي، يف  شي را نهای کن

 سازدحميهای روايي را هستم کنشيِ  زاری ( که خود،116دهند )هماو: شكل مي

ساختار روايت سجام موبود در  سي، به کارکرد بنیادين دیرنگ در اين روايتهای حان ط ها مربوما

های حماسنننِي های  هني( در روايتانگاریوار )دیشهای نمونهشنننودح ا گوهای مبتني بر موقعیتمي

تر شننوند و بیشننطور خودکار تكرار مي خوانش، غا باً به فرآيندسننازی در دیشننین، در برياو دیرنگ

شكیلدیرنگ شكل های موبود در روايتهای بديد بر مبنای دیرنگشدی در روايتهای ت های کهن 

های بنیادين در ساخت(، از ژرث1۹61، ک: ا یادیمانند آشناسازی قهرماني )رکه ا گوهايي  چناو ؛ یرندمي

های حماسي است و حتي ت ییر روساخت داستاو در اثر آمیزش ژانرها نیز نتوانسته نقش اين ا گوها روايت

که  تواو به داستاو بیژو و منیژی اشاری کردها را نقض کند؛ برای مثال ميداستاو تكوين ساختار رواييدر 

های عاشقانم خاّص های حماسي و مابرابوييهايي از داستاومايهبا وبود در هم آمیختن عناصر و بن

ت داستاو هم ناو بر ساخهای مختلا، ژرثها در دوریها و بازدیكربندیها در برياو خوانشرمانس

سازی قهرماني  شنا سینمبتني ا گوی آ ست )ما میر و ح ساختار را 129ب: 1۹91، دناهيا شبیه اين  ( و 

تواو يافت ( نیز مي116-121)هماو:  سندبادنامهو  نامههمای، سمف عیارهای ديگری چوو در داستاو

های روايي مختلا آمیختن  ونهها نیز همانند داسننتاو بیژو و منیژی حاصننل در هم که روسنناخت آو

های متمادی نسل به نسل روايت شدی خوانش در دوری فرآيندها هرچند تحت استح تمام اين داستاو

 ها حفظ شدی استح در آوهم ناو ساختارهای بنیادين  ،اندو انتقال يافته
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ساختاریِ آو از  ستقالل  ساخته بودو و ا ست، بر شهود ا موبود در « روندِ»آن ه در مورد دیرنگ م

ها و رويدادهای تاريخي اسننتح روند يا احتماالً نظم موبود در رويدادهای تاريخي، مثل نظم و کنش

شنندی از سننوی فرد نیسننتح از نگرش انسنناني سنناختار موبود در دیرنگ، امری انديشننیدی و حسنناب

های يبیناز دیشهای تاريخي غافلگیرکنندی و فراتر )فردی(، نظم و روند موبود در رويدادها و کنش

ست ست؛  ونهفرآيندسازی، امّا دیرنگ ، هني و ادراکي ا «  عيامری طبی»هنجار کردو ای بهی فرهنگي ا

ساخت  سه( در فهم يا  صنا حما ستح از اين روی، توانش رواييِ خوانندی )=م که فاقد نظم منطقي ا

شر دردیرنگ را مي ستاوردهای ب ست که از د های برياو تكوين توانايي تواو يف توانايي فرهنگي دان

نظميِ غیرعلّي به سننازی، انتقال از ناهماهنگي و بيشننناختي و  هني اوسننتح ا گوی اصننليِ دیرنگ

سطو در بوطیقا، دیرنگ را دارای کارکرد  ستح ريكور با توبّه به آرای ار سجام دروني ا هماهنگي و ان

سجامهماهنگ ساختن دیربخش ميکنندی و ان شیدو امر فهمداندح به نظر او،  دروو  دبير ازنگ، بیروو ک

ريكور، و امر ضنننروری يا محتمل از دروو امر تبعي اسنننت ) ، امر کلّي از دروو امر خاص،امر اتفاقي

يل 11 :1۹1۹ ندی را مي(ح فهم معنای متن و حتّي تفسنننیر و تّو يندی از تواو برآآو از سنننوی خوان

ّ ه نقش مهمّي  شمارسازی به دیرنگ س شته و در تكوين و تحوّل روايتآوردح اين م سي دا های حما

ستحها نیز بر مبنای تحوّل دیرنگتحوّل روايت صورت  رفته ا ساختارها  ساختارها ها و  ی ا گوها و 

شود، امّا اين های حماسي، در برياو خوانش از سوی مصنا حماسه د ر وو نميبنیادين در روايت

ساختِ بازدیكربندی سانيِ کامل در رو ستح به معنای هم صنفاو مختلا از يف روايت واحد نی های م

صه ست و از خوانندیفرآيندسازی خال سبي ا سویتواای به خوانندة ديگر ميی ن شدح از   ند متفاوت با

صهديگر،  ساختدر فرهنگسازی خال ست در رو صورت بگیردح های مختلا ممكن ا های متنوعي 

بازدیكربندیِ روايت، در اغلب موارد دیرنگي با ابتدا، میانه و انتهای خاص شنننكل  فرآيندهرچند در 

صر ديگری نیز وارد متنمي صليِ روايت، عنا صر ا شودح اين عناصنر روايي مي  یرد، امّا در کنار عنا

کندح بر اين ها را وارد متن روايي ميهای فردی و ابتماعيِ مصنننا حماسننه اسننت که آوبرآيند زمینه

شكل ساس،  سي در ايراو ارتباط تنگاتنگي با تحواّلت فكری و فرهنگي ا  یری و تكامل روايت حما

هم ناو  ،داستاو حماسي وفادار باشد در بامعم ايراو داشته استح در واقع، شاعر هر قدر هم به اصل

های بیروني و فرهنگي تّثیردبير استح با توبّه به تحواّلت تاريخي و فرهنگي در بامعم ايراو از مؤ فه

، های حماسنني از حدود قرو شننشننمروايتو نقش فعّال مصنننا حماسننه در بازدیكربندیِ روايت، 
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 فتماو ادبي يا هماو سننننّتِ حاکم بر  ؛دانایِ خود را از دسنننت دادیتدريج روسننناخت اسنننطوریبه

سه سهحما شت و دردازی، بايي برای حما سهدرعوض، سرايي طبیعي باقي نگبا  سرايي تاريخيحما

 رواا يافتح

سه )=خوانندی( با « خوانش»در مجمو ِ اين تحوالت  فتماني،  صنا حما سي داردح م سا شي ا نق

دازد و بنا بر درگ، به بازدیكربندیِ متن روايي مييافتم فرهنشنندی از زمینم بسننطهای اکتسننابتخالقیّ

خت ماسننني در روسنننا يت ح عه، روا بام حاکم بر  مانيِ  ناً در مقت نننای فرهنگي و  فت یا ها و اح

سنناخت و های موسننوم به طبیعي، هرچند ژرثيابدح در حماسننههای مختلا نمود ميسنناختژرث

اثر عواملي چوو تحواّلت تاريخي، فرهنگي و شود، در روساخت بنیادينِ روايت باستاو غا باً حفظ مي

های روايي و  فتمانيِ فراواني که از روايت باسنننتاو به روايت نو وارد ايدئو وژيف، در کنار  زاری

صری بر رفته از زمینهمي سندیشود، عنا يابد راوی نیز به متن روايي رای مي-های فردی و ابتماعيِ نوي

ّتو اين عالوی بر ت ییر  نه  متن ماهی فاخر و ادبي اسنننتح اين  و يف متن رواييِ  به  رواييِ قبلي 

های متّخّر های باسنننتاني  رفته تا روايتاز روايت های حماسنننيها در مورد تمام روايتتّثیر باری

خوانش اسنننتح چنین کاری  زوماً به معنای  فرآيندروی دادی و اصنننوالً الزمم بازدیكربندی روايت در 

دردازِی صل داستاو نیست و اصل وفاداری به منبع يا منابع اصلي در روايتا در ادخل و تصرث مصنّ

ل های مبکور بیشننتر به تّثیرات بزئي اما قابکندح تّثیر باریاغلب آثار حماسننيِ طبیعي را نقض نمي

مل در شنننیوة  زارش  زاری ماني، نفو  برخي دیشتّ ههفرضهای روايي و  فت های  یریها و بب

راوی -ثیر شرايط و تحوالت تاريخي، سیاسي و ابتماعي و شرايط فردیِ خودِ نويسندیايدئو وژيف، تّ

ساخت تواو را ميهای حماسي تواو  فت تمام روايتشودح بر اين اساس ميمربوط مي از دو بُعدِ رو

ر شنندی دهای بازدیكربندیکه روايت چناو کرد؛ ام به شننكلي متفاوت بررسننيسنناخت، هر کدو ژرث

های های چهارم و دنجم به بعد(، در مقايسننه با شننكلسننرايي در ايراو )قروی متّخّرِ حماسننههادوری

اما ممكن اسننت  اندهای واحدی را حفظ کردیسنناختشنناو در دوراو باسننتاو، هم ناو ژرثکهن

شند؛ برای مثال ميريخت ساختتواو به ژرثهای متفاوتي يافته با ت های متفاوساخت واحد اما رو

:  1۹61، و سننرکاراتي 111: 1۹69، ک: رسننتگار فسنناييورة فريدوو و تريته اشنناری کرد )راسننطدر دو 

سوب262 شدو در رکود ا گوبنیاد و ر سه را از  رفتار  سائل، متن رواييِ حما گي يافت(ح مجمو  اين م

صهنجات مي سیّال و خلّاقانه به نام دهد و متن با عر ای ز رازهيابد و اين يكي اتالقي مي« خوانش»ای 
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خوانش، از  فرآيندهای حماسننني تحت های مختلا اسنننت؛ روايتبقای روايت حماسننني در دوری

های حاکم، ها و برياواند و به مقت نننای  فتماوهای تكراری به در آمدیها و قا بروسننناخت

 اندح های متنوّعي يافتهروساخت

 داستان و گفتمان  -3-3

ش توان فرآيندهای مهم در داستاو و  فتماو، دو ساز و کار مهم در تكوين روايت، و از بمله مؤ فه

ندح آيهايي است که در  فتماو روايي به روايت در ميرويدادها و کنش روايي استح داستاو، مجموعم

ی نقل شننندی از هاشنننناسننني )در معني  زاریبا، مفهوم  فتماو فراتر از مفهوم رايج در روايتدر اين

بندی دو انم شود و با تقسیمهای داستاني( است، بلكه به وبه کالوِ رواييِ داستاو مربوط ميشخصیت

دهي و انتقال معنا در ( قابل قیاس استح داستاو و  فتماو در شكل21: 1۹92داستاو و  فتماو چتمن )

از يف سننو نشننّت  رفته از مجموعه متن روايي نقش مهم و متقابلي دارندح تو ید معنا در متن روايي، 

شكل سوی ديگر،  ستاو، از قبل وبود دارد و از  ست که در دا شیني ا نا  یری و انتقال معرويدادهای دی

 یردح کا ر بر  زوم توبّه به اين دو مؤ فه در تكوين معنا در متن روايي از رهگبر  فتماو صنننورت مي

 ه ک ددها در برياو تكوين معنا شنننكل ميطق متقابل رتّکید داردح به نظر کا ر، اين دو مؤ فه دو من

در قا ب ترکیبي سنناز ار در کنار هم قرار داد، بلكه هر کدام از طريق کنار  باشننتن آو دو را تواو نمي

(ح در اين منطقِ مبتني بر ت ننناد، تكوين معنا در متن روايي 161ب: 1۹11، کند )کا رديگری عمل مي

 که تحت تّثیر نظام دال تي و های دیشننیني در داسننتاو باشنند يا اينکنش تواند حاصننل رويدادها ومي

ّصي برمتوا يِ موبود در  فتماو روايي، مي شكل خا ستاو به  تواند  سیر واقعي رويدادها در دا خالث 

و  بخشنني چوو بسننترهای فرهنگي، ژانرتهای کلیّفرآيندهای روايي تحت تّثیر خود بگیردح  فتماو

ای برخوردارند و از سننوی ديگر، خصننلتي نوعي و ا گوبنیاد دارندح از اين و توا ي ويژیدیرنگ، از نظم 

کند که برخي رخدادهای متعلق به داسننتاو را برخالث نظر،  فتماو روايي  ای هم وو قا بي عمل مي

ستاو ت ییر ميسیر واقعي سبتي علّي، منطبق بکه آو دهد و يا اينشاو در دا ساختار  اها را در توا ي و ن

(؛ در 16۹-166: )هماوچیندح کا ر در اين مورد داسنننتاو اُديپ را مثال زدی اسنننت مفروضِ خود مي

رويدادهای داسنننتاوِ اديپ، رخداد و عنصنننری قطعي دالِّ بر قاتل بودو اديپ در مرگ اليوس وبود 

شاهد مابرا علناً مابرايي را نقل مي ساس آو اديپ  کند که برندارد، حتّي تنها  ست، امّا از  ا ناهكار نی
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شدی که آن شگويي  شت و از آنجا که قبالً دی يپ کند ادجا که چوداو فاش مياديپ ددرش را خواهد کُ

ست، اديپ هم مجاب مي سر اليوس ا ستح د شته، ددر خود او شود که دیرمردی را که قبالً در رای ک

شته انجام  رفته، بلك یری اديپ يا خوانند او، نه بر مدرکي بديد در مورد عملي کنتیجه ه بر ه در  ب

ها و مطا بات ناشي از همسازی منطقيِ روايت استوار است؛ زيرا نیروی معنا، به هم تنید ي دیشگويي

شته، در  ساس چوو و چراهای رويدادهای  ب ست، ا ر اديپ بر ا ستاو که تراژدی ا با توبّه به ژانر دا

ي تماو روايي، تسننلیم نشننود، وقار تراژيفِ متن روايمقابل دیشننگوييِ از دیش انجام  رفته در نظام  ف

ضنننربه خواهد خورد،  با با توبّه به  فتماو رواييِ منبعث از ژانر تراژدی، اديپ خود را  ناهكار 

که قاتل بودو اديپ بر اسننناس توا ي علِّي  جا، به بای آوکند )هماو(ح در اينمجازات ميداند و مي

شود مي تات شود، بر اساس نظام معیّن دال تي در  فتماو روايي اثبارويدادهای  بشته )=داستاو( اثب

کند؛ تواو استدالل کرد که هر روايتي بر اساس اين منطق دو انه عمل ميمي )هماو(ح کا ر معتقد است

ستگي بتحلیل روايت وابسته به تمايز میاو داستاو و  فتماو است و اين تمايز مت من رابطم مبتني بر وا

ستح ستقل از آو کنیم فتماو را به منز م بازنمايي رويدادهايي قلمداد  یمتوانمي ا ست و هکه  فتماو م ا

صول  فتماو يا تحت تّثیر  فتماو که رويدادهای بازنمايي ها دخا تي ندارد، و يا ايندر آو شدی را مح

و و  فتماو در متن (ح میزاو و چگونگيِ نمودِ هر يف از دو وبه داسننتا166-161: هماوقلمداد کنیم )

 یرد؛ يعني شننكل نهاييِ متن روايي، و میزاو نمود و تّثیر هر صننورت مي« خوانش» فرآيندروايي، در 

ها و های مؤثر در تكامل روايت در برياو خوانشها و مؤ فهفرآينديف از دو وبه مبکور، در نتیجم 

  یردح های مختلا صورت ميبازدیكربندی

سفنديار از نمونه ستم و ا ستاو ر ستاو و  فتماو در دا ستح در داوری شاهنامههای تقابل دا ای ها

کنند، که فرزند را به مهلكه درسنننت معرفي ميباز و قدرتاخالقي غا باً  شنننتاسنننپ را فردی نیرنگ

ستد در حا ي که ميمي ستم رقم خواهد خوردح اين خفر ست ر ستاو و به د  وانشداند مرگ او در زابل

ترين خوانش از داسنننتاو در میاو خوانند او اسنننت، تا آنجا که در برياو ترين و غا باخالقي، رايج

نیز  ای  که فردوسي هم ناو او نیز همین تفسیر غا ب بودی است؛خوانش و بازدیكربندیِ روايت داست

اخته اسننت مثل های اخالقيِ خارا از متن  رايیدی و در مواردی به نكوهش  شننتاسننپ دردبه داوری

  ويد: که در بخش مربوط به فرستادو اسفنديار به زابلستاو، فردوسي دربارة  شتاسپ مي اين
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 بَنند انننديشننننه و  ننردش روز ننار

 

 هننمنني بننر بَنندی بننودش آمننوز ننار 

 (291: 1ا ،1۹16، )فردوسي 

تن به سبب مدر حكايت رستم و اسفنديار، میاو داستاو و  فتماو نسبتي متقابل وبود داردح در اين 

ستاو، واقعیت روايي  صورتمتفاوت خوانشِ رايجِ آو  بادی ید يِ روايت دا ستاو به  ستح روايت دا  ا

سجم به طرث غايتي دیش مي شكل من شدی و بر مقت ای دیرنگي تراژيف  شگويي  رود که از قبل دی

صیت شخ شگری  ستح کن ست رفته ا شدی ا ستاو روايت  ستاو نیز در چارچوب دیرنگ دا در  حهای دا

سبت دادی مي سپ ن شتا ستاو، خباثتي که به   سپاين دا شتا صیت   شخ شگری  شي از کن در  شود، نا

شدة داستاو استح آن ه بیش از خباثت يا حرص  شتاسپ و مظلومیت اسفنديار اعتبار دیرنگ تعريا

 قساخت داستاو، طبکندح در ژرثدارد، محورها و خطوطي است که ا گوی رواييِ داستاو تعريا مي

عنصر دیشگويي، مرگ اسفنديار قطعي است و کنش شخصیت بايد در بهت اين غايت اصلي باشدح 

ای اسفنديار هتراشيها و عناصر مربوط به خباثت  شتاسپ و يا توبیهات و منطقکنش جا ديگردر اين

عد ب هایرسد در دوریبرای اسارت رستم، همگي عناصری فرعي در دیرنگ داستاو است که به نظر مي

ست که در وبه رواييِ متن تّثیر و دخا تي  ستح غلبم  فتماو روايي  اهي چناو ا شدی ا ستاو  وارد دا

که دیرنگ رواييِ داسنننتاو به خدمت  فتماو  چنداو ؛بیش از معاني اخالقيِ منبعث از داسنننتاو دارد

دیشگويِي  و یردح از اين روی است که  شتاسپ دس از شنیدآيد و به مقت ای  فتماو شكل ميدرمي

سفنديار، به او  شت يا محافظت از ا سرنو ستاو، به بای تالش برای مبارزی با  سفنديار در زابل مرگ ا

ستور مي ستم به مهلكه برود د ستگیری ر شي از ۹12-۹1۹: )هماودهد برای د (ح اين رفتار غیرعادی نا

 تّثیر و غلبم  فتماو بر داستاو در اين متن روايي استح 

 های تاريخيقابل داسنننتاو و  فتماو را در ت ییر رخدادهای داسنننتانيِ روايتشنننكل ديگری از ت

ا های حماسي بشودح در روايتای تبديل ميکه روايت تاريخي به روايت اسطوری طوری ؛تواو ديدمي

مايي  بازن ماو روايي در نحوة  تّثیر  فت خا ت و  كاو د تاريخي، ام ندة  مل نويسننن کا یاب  به غ ّه  توب

ّ ه در برياو خوانشرويدادهای داسنن های ها و بازدیكربندیتاو تا حدّ زيادی محتمل اسننتح اين مسنن

ای در های اسطوریا گوها و  هنیتهای مختلا به مراتب تشديد شدی است؛ زيرا کهنمتعدّد در دوری

ها تّثیر بار هسنننتندح در بازدیكربندی روايت حماسننني، رخدادها و ها و بازدیكربندیحین خوانش

ضرورتاً بايد در  فتماو روايي نماياندی شوند،  ای ممكن است بر شكل هایکنش دهندی به داستاو که 
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در  های اساسيفرآينداز بمله  فرآيندريزی شوندح اين اساس ساختار مفروض در  فتماو روايي طرح

های حماسي است و مؤيّد ديد ای مِتس های بدوو مؤ ا تاريخيِ مشخص نظیر روايتتكوين روايت

(ح  ای حتّي Metz, 1974: 21سنننازی اسنننت )غیرواقعي فرآيندعنواو در مورد عملكرد روايتگری به

های روايِي در سننننت ا گوبنیادای و های اسنننطوریسننناختهای تاريخي نیز در اثر غلبم ژرثروايت

های که برخي روايت هم ناو ؛اندبه خود  رفته ا گوبنیادای و تدريج سنناختاری اسننطوریشننفاهي، به

های مختلا، به تدريج بر اساس شاو در دوری، در برياو تكوين رواييشاهنامهموسوم به تاريخي در 

استاو ، رويدادهای دیر و  لناراردشبرای مثال در داستاو  اند ووی اژدهاکشي بازدیكربندی شدیا گکهن

سطخر( را اح ار کردح بابف،  شیر نوادة بابف )حاکم ا شكاني، ارد ست که اردواو ا صورت ا به اين 

شیر را ستادح در آن ارد شدح مدّتي بعد به ری نزد اردواو فر شیر  جا  لنار کنیز ويژة اردواو، د باختم ارد

شیر و  لنار از کاخ فرار کردند و دس از مدّتي شكرياني را  رد خود تعقیب و  ريز ارد شیر    وردآ، ارد

(ح هرچند در روساخت 16۹-16۹: 6 ا ،1۹16، و بعدها حكومت اشكانیاو را منقرض کرد )فردوسي

اين داستاو عناصری تاريخي وبود دارد اما  فتماو رواييِ آو متّثّر از اسطورة اژدهاکشي استح در اين 

)=اردواو( اسیر شدی استح اردشیر قهرماني است که به  لعم اژدهاساختار،  لنار دختری است که در ق

صر اژدها مي سارت اژدها آزاد ميق شیر با اژدها بهرود و دختر را از ا سپای  کندح نبرد ارد صورت نبرد 

شبیه همین  ستح  شیر آمدی ا شدو او به فرماو ارد شته  سارت اردواو و ک سپای اردواو و ا شیر با  ارد

شبهساختار روايي را در برخي ديگر از روايت سكندر و کید  شاهنامهتاريخي های  ستاو ا از بمله دا

تاو رفتن شادور  واألکتاث داس ،(296-299او شادور و ما كه )هماو: داست (،21-21: 6 ا ،هماوهند )

( و داسننتاو رفتن بهرام 116-191هماو:  ور به هند )داسننتاو رفتن بهرام  (،۹۹1-۹۹۹هماو: روم )به 

ساخت تواو يافتح ژرث( مي161-166: 1۹1۹، سن؛ کريستن111-11۹: 1 ا ،چوبین به چین )هماو

ت موبود در برخي ديگر از سنناختاريخي، هماو ژرثهای شننبهایِ موبود در اين روايتاسننطوری

سه ساخت آوحما ست که رو سوم به طبیعي ا ستاو های مو ست؛ از بمله دا صر تاريخي ا ها فاقد عنا

سي شید )فردو سازی دختراو )خواهراو( بم ضحاک و آزاد -1۹: 1 ا ،1۹16، رفتن فريدوو به کاخ 

داستاو نبرد سام با اژدها )هماو:  (،111ختراو سرو يمن )هماو: داستاو ازدواا دسراو فريدوو با د (،61

  و 61-61: 1 ا ،1۹16، داستاو نبرد  شتاسپ با اژدها )فردوسي (،۹1-۹2: 1۹92، نامهسام؛ 2۹6-2۹2

 (ح  62-61: 1۹12، فرامرزنامهو داستاو نبرد فرامرز با کناس ديو و آزاد کردو دختراو ) (26-21
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 و تعرّف )دگرگونی و بازشناخت(  تحوّل -3-4

ی و سنننازهای خوانش، دیرنگفرآيندشننندی در تحوّل و تعرّث، يكي ديگر از ا گوهای مؤثر و تثبیت

های و بازدیكربندی روايت، تمايل دارد در بزنگای« خوانش»بازدیكربندی استح شاعرِ حماسه در برياو 

لیق ناشي عدهد، نوعي غافلگیری و تخاّصي از داستاو که انتقال از وضعیتي به وضعیت ديگر روی مي

و « تعرّث»ها به فرآينداز تحوّل يكبارة وضعیت و نیز انتقال از بهل به آ اهي ايجاد کندح ارسطو از اين 

شي به « تحوّل» ضعیت يا کن ست از د ر وني و تبديل و ستح از نظر او، تحوّل عبارت ا تعبیر کردی ا

دیش  يا بر حسب احتمالضد آو؛ که اين د ر وني و تبديل کنش يا وضعیت نیز به حكم ضرورت و 

سطومي سايي1۹: 1۹1۹، آيد )ار شنا ست (ح تعرّث يا  سبب مي نیز انتقال از بهل به معرفت ا ود شکه 

میانم کساني که تقديرشاو سعادت يا شقاوت است، کار از دوستي به دشمني يا از دشمني به دوستي 

کند و در ماند اری روايت د ميبكشننند )هماو(ح تحوّل و تعرّث تّثیر عاطفيِ عمیقي در مخاطب ايجا

حماسنني نقش مؤثری داردح ارسننطو در بیاو تمییزِ روايت مرکب از روايت بسننیط، روايت مرکب را 

دبيرد مي وسیلم هر دو انجام داند که ت ییر سرنوشت قهرماو به وسیلم تعرّث يا تحوّل و يا بهروايتي مي

که در تراژدی اُديپ،  چناو که با تحوّل همرای شنننود؛ داندو مي(ح او بهترين نو  تعرّث را آ12: )هماو

(ح 1۹-16: شننود )هماوميتحوّل سننرنوشننت اديپ با تعرّث اديپ و ژوکاسننت )يوکاسننت( همرای 

سي عمیق در خوانندی مي سا شّ اح سطو از آمیختگيِ همزماو تحوّل و تعرّث در تراژدی، من شود که ار

 کندح آو به کاتارسیس )تزکیه( تعبیر مي

رستم و »و « رستم و سهراب»های ها در مورد تراژيف بودو يا نبودوِ داستاورغ از بحث و بدلفا

تواو حرکت و آمیختگي همزماوِ تحوّل و تعرّث را در اين دو داسننتاو مشنناهدی کردح ، مي«اسننفنديار

سفنديار در هماو  حظه سهراب و ا شت  سرنو صورت ميد ر وني  شوم و ای  شت  سرنو  یرد که به 

برند، منتها در داسننتاو رسننتم و سننهراب دیشننگويي انجام نگرفته امّا آ اهي يافتن ر خود دي ميمقدّ

ست کمي از ب سهراب از اين ست، د سخت، هماو ددرش بودی ا شناخت که حريا او در آو نبرد  از

هت بای در کنندیکه دیرنگ اين داستاو به طرز منسجم و خیری ويژی آوبه سرنوشت شومِ مقدّر ندارد؛

شت  سرنو سهراب به اين  ستاو، از زباو  ستح در داياو دا شدی ا شدو فابعم داياني دیكربندی  عملي 

 نوعي قابل مقايسه با دیشگويي آغازين در داستاو رستم و اسفنديار است:  شود، که بهمقدّر اشاری مي

ّريسننننت بت ین  ک هراب   بنندو  فننت سننن

 

 بننه آب دو دينندی نننبنناينند  ننريسننننت 
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 تن اکنوو چه سننود؟ين خويشننتن خَسننا از

 

 چنننینن بنود و اينن بنودنني کننار بنود 

:  2 ا ،1۹16، )فننردوسنننني                    

116) 
 گیری نتیجه -4

شدی به نظم ها به دست شاعراني مشخص و شناختههای تاريخي و مبهبي که اغلب آوبز حماسهه ب

سهدرآمدی ساطیری، روايتاند، حما سوم به طبیعي يا ا ستند که راوياو و دردازند انيي هاهای مو او شه

های متمادی صورت  رفته ها نیز در طول قرواند، که روايتگریِ آوشماری از يف يا چند ملّتافراد بي

انش خو فرآيندغیاب نويسندة تاريخي، و طيّ  فرآيندهای طبیعي همواری در استح از اين روی، حماسه

کنندی داردح نقش شننناعراو و تاريخي نقشننني مهم و تعیین ها خوانندةاندح در اين روايتتكوين يافته

سه سند او متّخّری که حما شته يا به نظم درآوردینوي ساو با های از دیش موبود را دوباری نو اند، هم

نقش خوانندی در موابهه با متنِ از دیش موبود اسنننت و عمل آفرينش ادبيِ مصننننفاو حماسنننه، 

 استح « خوانش»يق بازدیكربندی روايت دیشین، و از مصاد

  وست، چناوا« توانش رواييِ»دردازی و بازدیكربندیِ آو، مبتني بر اِ حماسه در روايتتوانايي مُصنّ

ند وبه رواييِ آوهای موبود ميکه در موابهه با روايت ای ها را تشنننخیص دهد و در مرحلهتوا

یز خود نپردازدح اين توانش روايي هايي ديگر بها در قا ب روايتتر، به بازدیكربندی روايتدیشنننرفته

ه است که های دو انها، اصل تقابلفرآيندوکارهای مختلفي استح يكي از اين ها و سازفرآيندمبتني بر 

ی از اهای متقابل، شننبكهبا توبه به سنناختار ادراکي انسنناو در شننناخت امور بر اسنناس ايجاد نسننبت

رفتن روايت داستاو و حرکت معنا دهند و دیشكل ميها را شساختار روايي داستاو ،های دو انهتقابل

ن ديگر در تكوي فرآيندهای دو انه در سنناختار روايي متن اسننتح های آو منوط به ايجاد تقابلدر اليه

صه سي، خال صاديق متعارثروايت حما ست که از م ستح اين سازی ا در برياو  فرآيندسازیِ متن ا

ت بخشي به متن روايي، دیرنگ و طرح کلّيِ روايکلیّتکردو و بازدیكربندی روايت حماسه، با منسجم 

سننازدح موابهه با متن بر اسنناس کند و زمینم سنناختارمندی و معنادهيِ آو را مهیّا ميرا اسننتنباط مي

شي و دیرنگکلیّتفرضِ دیش شگي میاو  هنیت بخ مدار نیت دانشو  ه ا گوبنیادسازی، به تقابل همی

صول  هنیت ايتشودح رونیز مربوط مي سیار کهنش، مح صب م بمعي و ب سه با توبّه به  دردازی حما

خوانش و بازدیكربندی روايت از سننوی مصنننا حماسننه، فهم روايت و  فرآينداسننت و در  ا گوبنیاد



    1۹۹                       يحماس یهاتيروا نيدر تكو« خوانش» تیاهم             سال  چهل و نهم                

 یرد، های بنیادين صورت ميبازدیكربندیِ آو در روايتي نوين، هم ناو بر مبنای هماو ا گوها و دیرنگ

صنّدوبو اما با اين صورت وفاداریِ م صلِ روايتِ، حتي در  سه به ا از دیش موبود، در کنار  ا حما

سه ميکمینه صر و رمز او ديگری نیز وارد متن رواييِ حما صليِ روايت، عنا صر های ا شوندح اين عنا

صنّبرآيند زمینه ست که آوهای فردی و ابتماعيِ م سه ا ن کندح بر ايميوارد متن روايي به ها را اِ حما

شكل ساس،  سي در ايراو ارتباط تنگاتنگي با تحواّلت فكری و فرهنگي ا  یری و تكامل روايت حما

 در بامعم ايراو داشته استح 

ی ديگر، خوانش و بازدیكربندیِ روايت حماسي تابعي از نسبت مت ادِ داستاو و  فتماو فرآينددر 

ستح در اين منطق مت اد، تكوين معنا در رواي صل رويدادها و کنشت ميا شیني درتواند حا  های دی

شد و يا اين ستاو با شدح که تحت تّثیر  دا صورت  رفته با عنا منظام خاصّ موبود در  فتماو روايي، 

ّصي به خود بگیرد که برمي شكل خا سیر تواند  شد؛ خالث  ستاو با که  چناو واقعيِ رويدادها در دا

های مختلا، در اثر های متعدد در دوریها و بازدیكربندیانشهای تاريخي در برياو خوبرخي روايت

سطوری سطوری، بها گوبنیادای و غلبم  هنیت ا ساختاری ا ر،  ای در ی ديگفرآينداندح در ای يافتهتدريج 

صنّ سه، م سه  رايش به اين دارد که در بزنگایبرياو بازدیكربندی روايت حما ّصي ااِ حما ز های خا

ستاو که انتقا صورت ميدا ضعیت ديگر  ضعیتي به و شيل از و از   یرد، نوعي غافلگیری و تعلیق نا

تحوّل يكبارة وضعیت و نیز انتقال از بهل به آ اهي ايجاد کند؛ به اين صورت که کنش يا وضعیتي به 

 تحوّل(؛ و شننود )=حكم ضننرورت و يا بر حسننب احتمال، به کنش يا وضننعیتي ضنندّ آو تبديل مي

تعرّث( که ممكن اسننت دشننمني را به   یرد )=انتقا ي از بهل به آ اهي صننورت مي نتیجه، يكباریدر

مهیداتي ها نیز از تکار یری اين تكنیفدوسننتي و يا دوسننتي را به دشننمني تبديل کندح نو  و نحوة به

های مجدد روايت حماسي، در باهای خاصي از روايت داستاو ها و خوانشاست که در بازدیكربندی

 دی استحتعبیه ش

 کتابنامه

 و نشر کتابح  هکوبح تهراو: بنگای تربمح تربمم عبدا حسین زرينشعر فنّ(ح 1۹1۹ح )ارسطو

 ح تربمم نصراهلل زنگوييح تهراو: آ هح نمادهای آشناسازی و هاآيین(ح 1۹61ح )ا یادی، میرچا
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ح تربمم رؤيا دورآ رح رماو(بستارهايي درباری ) ایمكا مه تخیل(ح 1۹16ح )باختین، میخائیل میخائیلوويچ

 تهراو: نيح 

 ح تهراو: فكر روزح ايراو فرهنگ بستاری چند در(ح 1۹66ح )بهار، مهرداد

بررسنني تعامل دو نظام روايي و  فتماني در داسننتاو رسننتم و اسننفنديار: رويكرد (ح »1۹91ح )بهنام، مینا

 ح1-16 حصص1 شمارة محدوسال ح تطبیقي های زباو و ادبیاتدژوهش«ح معناشناختي -نشانه

ح سننال نامهکاوش«ح شننناسنني داسننتاو فرود سننیاوشروايت(ح »1۹92ح )بعفر ياحقيبهنام، مینا و محمّد

 ح 9-۹6 ح صص26چهاردهمح شمارة 

 ح تربمم محسن ثالثيح تهراو: علميحفرهنگي شناسيانساو(ح 1۹19ح )بیتس، دانیل و فرد دالگ

 ایح تهراو: توسحح تربمم فريدوو بدریدرياو هایقصه شناسيريخت(ح 1۹61ح )دراپ، والديمیر

ح تربمم محمد شنهباح تهراو: مینوی شنناسني )شنكل و کارکرد روايت(روايت(ح 1۹91ح )درينس، برا د

 خردح

سي )درآمدی زباوروايت(ح 1۹9۹ح )توالو، مايكل (ح تربمم فاطمه علوی و فاطمه انتقادی –شناختي شنا

 نعمتيح تهراو: سمتح

سكي، بوريس شف ستاو و طرح(ح »1۹11ح )توما ح مارتین مكوئیالوح تربمم فتاح روايت مقاالت  زيدی«ح دا

 ح  116-111 محمّدیح تهراو: مینوی خردح صص

 ح تربمم کورش صفویح تهراو: هرمسح  هن زباو و(ح 1۹92چامسكي، نوامح )

 تهراو: نيح علي درزیح(ح تربمم ، منشّ و کاربرد آوماهیّتزباني ) دانش(ح 1۹11)نننننننح 

سیمور سوی نظري(ح »1۹92ح )چتمن،  ستارهايي در باب نظريم تربمم ابوا ف ل حرّیح «ح روايت مبه  ب

 ح  21-61 کتابح صص ابوا ف ل حرّیح تهراو: خانم مح تربمشناسيروايت و روايت

 مهرح  ح تربمم مهدی دارساح تهراو: سورةشناسينشانه مباني(ح 1۹16ح )چند ر، دانیل

 ح تهراو: ناهیدح درآمدی بر انديشه و هنر فردوسي(ح 1۹16ح )حمیدياو، سعید

کوشش  ح بهفردوسي( مهای کهن )بر زيدة مقاالت دربارة شاهنام ل رنج(ح 1۹62ح )خا قي مطلق، بالل

 علي دهباشيح تهراو: مرکزح 

سه(ح »1۹91ح )خا قي مطلق، بالل شاهنامه«ح حما سي و  ستي سراييفردو سردر سعادتح ح به  سماعیل  ا

 ح۹-26 تهراو: فرهنگستاو زباو و ادب فارسيح صص

 ا معارث بزرگ اسالميحۀح تهراو: داير(شناسي تطبیقي شعر دهلوانيدديدی) حماسه(ح 1۹16)نننننننح 

 ح تهراو: توسح اژدها در اساطیر ايراو(ح 1۹69ح )رستگار فسايي، منصور



    1۹1                       يحماس یهاتيروا نيدر تكو« خوانش» تیاهم             سال  چهل و نهم                

 حبلد اولح تربمم مهشنننید نونها يح حكايت تاريخي(زماو و حكايت )دیرنگ و (ح 1۹1۹ح )ريكور، دل

 تهراو:  ام نوح 

تهراو:  یحتربمم ابوا ف ننل حرّ روايت داسننتاني )بوطیقای معاصننر(ح(ح 1۹16ح )ريموو کناو، شننلومیت

 نیلوفرح 

 ح1۹-۹6 صص ح11 ح شمارةعلوم انساني دژوهشنامم«ح شناسي چامسكيزباو» (ح1۹11ح )زاهدی، کیواو

 (ح تصحی  وحید رويانيح تهراو: مرکز دژوهشي میراث مكتوبح 1۹92ح )نامهسام

 ح تهراو: قطریح های شكارشدی ) زيدة مقاالت فارسي(سايه(ح 1۹61ح )سرکاراتي، بهمن

ضا سي(ح »1۹12ح )شفیعي کدکني، محمّدر شعر فار شش و خرد«ح انوا  ادبي و  چهارمح دفتر  ةح دورکو

 ح 96-119 سومح دانشگای شیرازح صص

 ح ويراست چهارمح تهراو: میتراح ادبي انوا (ح 1۹92ح )شمیسا، سیروس

شنننناختي روايت: تحلیل کاربردی )تحلیل زباو کاربردی شنننناسنننيروايت(ح 1۹9۹ح )عباسننني، علي
 ح تهراو: دانشگای شهید بهشتيح ها(های روايي، عنصر دیرنگ، و نحو روايي در روايتموقعیت

 (ح تصحی  مجید سرمدیح تهراو: انجمن آثار و مفاخر فرهنگيح 1۹12ح )فرامرزنامه

سم سي، ابوا قا صحی  بالل خا قي مطلقح تهراو: مرکز دايرشاهنامه(ح 1۹16ح )فردو ا معارث بزرگ  ۀح ت

 اسالميح 

 االسالميح تهراو: افقح ح تربمم حسین شیختئوری ادبي(ح 1۹91ح )کا ر، باناتاو

رش ح تربمم کوشناسي و مطا عم ادبیات(بوطیقای ساختگرا )ساختگرايي، زباوا ا(ح  1۹11ح )ننننننننح

 صفویح تهراو: مینوی خردح 

ن ن ن ن ن ن ن ح مارتین مكوئیالوح  زيدة مقاالت روايت«ح داستاو و  فتماو در تحلیل روايت»ب(ح  1۹11ح )ن

 ح 161-169 محمّدیح صصتربمم فتاح 

 طهوریح  تهراو: ح تربمم منیژی احدزاد او آهنيحوبینداستاو بهرام چ(ح 1۹1۹ح )سن، آرتورکريستن

«ح  فردوسي شاهنامماسطوری اژدهاکشي و طرح آو در »ا ا(ح  1۹91ح )فردين ،دناهيحسین ما میر، تیمور؛

 ح  166-161 صصح 16 ح سال چهارمح شمارةبوستاو ادب )شعردژوهي(

ساختاری »ب(ح 1۹91) _____________________________ . سي  ستاو بیژو و منیژیبرر دژوهي متن «حدا
 ح 119-1۹2 ح صص1۹ ةشمار سال شانزدهمح حادبي

سننننجي روايت بم در اسنننطوری و هم(ح »1۹91ح )محمّدفر بهنام يونس؛ ،تیمورياو محمّدی، ابراهیم؛

 ح 9-۹1 ح صص69 شمارة سال دانزدهمح حدژوهي ادبيمتن «ححماسه
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های تحلیل داسننتاو رسننتم و سننهراب بر اسنناس نظريه(ح »1۹91ح )نوشننین ،دوربهرامي محمّدی، علي؛

 ح 161-161 ح صص11 شمارةح دنجمسال ح ادب دژوهي«ح شناسيروايت

ستاو منام«ح شاهنامههای اربا  به منابع در نگاهي به روش(ح »1۹16ح )نحوی، اکبر دورة هفتمح ح فرهنگ

   ح۹2-66 ح صص21 ةشمار
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