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سخخانه نه و زبانشخخنایافتپ پیوندی منسخخجم بیپ برون )صخخورت( و درون )ماتوی( ،که تاشخخی ادیبا

سطو،نظر باغیونی  شعر ار صول  ست،در مطالعات هنری و ادبی ایران ،با بهره گیری از ا اختگرا سا

هرهانی ،صخخخورتگرایان روس و شخخخیوه های نو در مطالعات سخخخاختارشخخخناسخخخانه و  چون عبدالقاهر

سی  ستة حما شاهنامه ، ارر بره ست  شته ا سی ، همواره وهود دا شنا سیکِ زبان -روان مند اره کا

از لااظ  فارسی است ح سیاوش، یکی از زیباتریپ غمنامه های شاهنامه ،ایران و ههان استح سیاوش

لی میان انسجاه ساختاری ، هماهنگی صورت ودرونمایه ، وهود انواع کشمکش در داستان ، رابطة ع

ستان تماه عیار است عیپ  ؛در حوادث ، ش صیت پردازی ، لاپ راوی در تناسب با حوادث ، یک دا

نجاه ااینکه ، زبان و واژه ها در خدمت نظم حماسخخخیند ، کارکرد هنری خود را به بهتریپ شخخخک  

ازدح میدهندح ایپ پژوهش، به تعریف رابطة بیپ صخخخورت زبانی و درونمایة داسخخختان سخخخیاوش میپرد

ای مش ص ه تاقیال ، میگوید که ،از نظر ساختاری بیپ درونمایة داستان و صورتِ زبان وبیان ،رابط

طه از طریالِ توصخخخیف الیه های م تلف آوایی ، واژگانی ،ناوی ، مع نایی و برقراراسخخخت ح ایپ راب

 کاربردی ممکپ میباشدح
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 مقدمه : 

ای و  سخخیاوش یکی از داسخختانهای شخخاهنامه اسخخت که اگر نکات فنی آن از ههت بیانی و درونمایه

شهای دا شود ، م اطب را در فهم ماتوا و ارز شان داده  شمند ن صورت رو شی ب شهای نمای ستان ارز

ر درک و دکمک خواهد کردح تاش برای انجاه نقدی بر پایة یافته های زبانی و ادبی که ماقال را 

ای ه هدریافت زیبایی شخخناسخخانة صخخورت زبان و همینطور در فهم معنا و ماتوی یاری دهد، در الی

یپ بررسی، م تلفِ آوایی،ساختواژی، ناوی، معنا شناسی و کاربرد شناسی، ایپ معنا نمایان استح ا

در شک   تاشی است برای تعریف رابطة دقیال بیپ صورت زبانی و درونمایة داستان؛ غمنامة سیاوش

زشخخمندی در آرار ارو فره ظاهر خود و در ناوة بیان ِ راوی باز هم، تراژیک ،نق  و توصخخیف میشخخودح 

یاوش سنقد ، شرا و تفسیر ، تالی  و بررسی ، بصورت کتام و مقاله تا کنون در خصو، داستان 

 اما ماققان، ارری که تاکنون بصخخورت یکجا و منسخخجم داسخختان را با روش نگاشخخته شخخده اسخختح

 ساختارگرایی تالی  کرده باشد ، ماحظه نکرده اند ح 

 پیشینه تحقیق : 

ساختاری ِ " سیاوشتالی   شکاریهای موهود در آن ،عنوان پژوهِش "سوگ نامه  ، بر مبنای خوی

سیِ والدیمیر پراپ شنا ساس نظریة ری ت  ست که آن را بر ا ستح احمد 1فاطمه کوپا  ، انجاه داده ا

، معتقد است که از "عناصر تراژدی در داستان سیاوش  "سمیعی، در متپ س نرانی خود ، با عنوان 

شنامه  ساخت نمای شده نظر  سیاوش ، رعایت  ستان  سی در دا صول تراژدی نوی ای ، همة هوانب و ا

مرحله  " عناصر دراه در برخی از داستانهای شاهنامه "است ح هال خالقی مطلال در مقاله ای با ناه 

ساختار  "به مرحله عناصر دراه را در سه داستان سیاوش ، فرود و رستم واسفندیار بررسی میکندح 

عنوان پژوهشِ ماقال و مهرکی است که معتقد اند برای داستان سیاوش  "سیاوش تراژیک داستان 

شی با عنوانِ،  صر زاده در پژوه سید مامد دادگران و هانا نا ست ح  سیم ا ساختار تراژیک قاب  تر  ،

به نمادهای کامی و ناکامی در ارتباط داستان،  "بکارگیری نمادهای ارتباطی در داستان سیاوش،"

به ویژگیهای  "بررسخخی تغییرات زبانی در داسخختان سخخیاوش "حامی االحمدی،در مقالة ، میپردازندح

ستح در مقالة ساس نظریة  "زبانی آن پرداخته ا شابه، بر ا ساختار روایی م ستان با  سی چهار دا برر

ستانهای سیاوش و سودابه از ادبیات فارسی،کوناله و تیشیرک شیتا "، 2تنوتان تودوروف نبی لو،به دا

سامی،و فدر و هیپولیت از ادبیات غربی میپردازدح از ا بررسِی "دبیات ختنی،یوسف و زلی ا از ادبیات 

سیاوش ستان  ساختاری دا ست که ،به زندگی و مرگ مظلومانة  "روایی و  صاری ا ،عنوان تاقیالِ ان

                                                      
 Vladimir Prope ح1

 Tzvetan Todvoro ح2
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مون و شاهنادة ایرانی میپردازدحدر ایپ نوشتار بر اساس رویکرد، ابتدا به طرا )پیرنگ(و سپس به مض

شودح  شاره می ستان ا ساس نظریات نورتروپ فرای"درونمایة دا سیاوش بر ا ستان  صاویر دا ، 3تالی  ت

ناه مقاله ای اسخخت که ماقال،حاج نوروزی ،به بررسخخی معنایی و کهپ الگوییِ تصخخاویر موهود در "

صرالهی در پژوهشی با ناهِ  سیاوش میپردازدح ن ستان  سیاوش"دا ستان  سی دا شنا سی روان  ، با "برر

بررسی عنصر کشمکش "بهره گیری از نظریه های فروید و یونگ،ش صیت سیاوش را تالی  میکندح 

، مقالة موسوی و زارعی است که با شرا ابیات و ماحظة تقاب  و تضاد،معتقدند "در داستان سیاوش

صیت،روابط علت ش  صانه پردازی،گفتگوهای -که ،پرورش  سازی، ضا معلولی قوی میان حوادث،ف

ع و متناسب با وضعیت موهود،کشمکشهای م تلف و بهره گیری از عناصر داستانی،شاهنامه را متنو

ستح  ستانپردازی قرار داده ا سجم و کارآمد در زمینه دا سیار من صیت پردازی با "مجموعه ای ب ش 

سیاوش، ستان  سی در دا شنا سوی،  "رویکرد روان سندگان،زارعی و مو ست که در آن نوی مقاله ای ا

د ،ایپ عنصر متناسب با موضوع و مطابال با اصول و تکنیکهای داستانپردازی نویپ در گسترة معتقد ان

 داستانهای شاهنامه استح

 روش پژوهش : 

ست ؛ تاش برای انجاه نقدی بر پایة یافت سانه ا شنا سبک  ه های پژوهش پیش ِرو ،نقد و نظری 

سانة  شنا هم معنا و صورت زبان وهمینطور در فزبانی و ادبی که ماقال را در درک و دریافت زیبایی 

به آراء و  ماتوی یاری دهدح ماقال ،اساس بررسی خود را بر دیدگاه ساختگرایان نهاده استح مراهعه

شعر به تنها ستان و یا  ساخت گرایی( در تالی  درونمایة دا صوری)فره گرایی یا  یی کفایت نظریات 

سلف از همله ا صول  سطو برای هر ارنمیکند بلکه هر ماققی باید به ا سطو رهوع کندح ار ر تراژیک ر

معیارهایی را برشخخمرده اسخخت که از ههت نظری در شخخناخت عناصخخر داسخختان سخخیاوش گامی 

 (124-122ساختارگرایانه استح)ارسطو و فپ شعر،زریپ کوم:

 بحث و بررسی : 

پرداز دو ویژگیِ سخخاختار کاه فردوسخخی و همینطور صخخانه آفرینی هایِ راوی اندیشخخمند و خیال

ستح  ضوع ایپ پژوهش ا صف قهرمانان و حوادث میپردازدح او  "طوس ،مو سیاوش، به و سی در  فردو

سمت اعظم بار  ست مینندح ق صیف د ش ا، و قهرمانان به تو صف میکند و گاه از زبان ا گاه ،خود ،و

هرارر ادبی ،بردوش توصخخیف اسخخت و تصخخویرگری خود زیرمجموعة توصخخیف و مقوه آن به شخخمار 

شخخخیوه و کم وکیف توصخخخیف ،ماک عمده ای برای ارزشخخخگذاری ارر ادبی اسخخختححححتوصخخخیف میآیدح

وفضخخاسخخازی در داسخختانهای سخخنتی ،بویژه ارری که به دورانهای کهپ اسخخاطیری و تاری ی تعلال 

                                                      
 Northrop Frye ح3
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دارد،باآنچه در سخخنت داسخختانپردازی غرم دیده میشخخود تفاوتهای بنیادیپ دارد ،که همچون دیگر 

 ( 400)از معنا تاصورت ،حمیدیان:،"رش و ههان بینی خاصی استح عناصر داستان تابع نگ

بررسی صورت ویا ساختار را با بررسی از طریال الیه های م تلف زبانی پی میگیریم و ایپ الیه ها 

 را در داستان سیاوش در تطبیال با درونمایه ها قرار خواهیم داد ح

 تبعیت از خرد :

 کخخنخخون ای سخخخخ خخنخخگخخوی بخخیخخدارمخخغخخن

 

انخخی بخخیخخارای نخخغخخنیخخکخخی داسخخخخختخخ   

(1،م1،ب ش1)شاهنامه خالقی مطلال،هلد  

ستانی نغن را آراسته کندحس نگویی که ،به قول شاعر، بیدار مغن  شاعر ، از س نگو می واهد که دا

صا، میدهد: ستان را در هیجده بیت ،به ایپ درونمایه ها اخت سی ،مقدمة دا ستح فردو درخصو،ِ  ا

س  شناخت درست ِ  س پ و معیار  ست که س پ باید از خرد تبعیت کند حاو در اهمیتِ  پ ،معتقد ا

شیریپ  صورت میدهد ،باید  ستان را  س نی که دا شک  میدهدح  پنج بیت با ایپ معانی ، درونمایه را 

،تازه ونام باشد ح کاه با خرد ب واند و مطابال خرد باشدح کاه خردمندانه خود ،آرامش میآوردحشاعر 

هِ همراه با خرد و آرامش روانِ آدمی برقرار میکندح او سپس به رابطة سن یتی روان شناسانه بیپ کا

معلولی ، بیپ سخخ پ از سخخر بد اندیشخخی و خود خواهی و خودپسخخندی ،اشخخاره میکندح سخخپس -علت

میگوید که آدمی با اندیشه و س پ ناصوام ،خویش را گرفتار میکند و او در نند اه  خرد رسوا و بد 

شدح در ادامه  شناخت عیب خود ناه خواهد  سی می پردازد که :آدمی همواره از  شنا به موضوعی روان

عاهن استح و همة ضعف های آدمی ، و خوی وخصلت او در نظرش زیبا هلوه میکنندح ایپ درونمایه 

را ،شاعر با واژه هایِ س نگو، داستانِ نغن،بیدارمغن،خرد، آراستپ ،آرامش)رامش(،اندیشه وس پححح که 

ند،آفریده است و تهدید هایگاه خرد و دانشِ آدمی را از راه خود پسندی و خود همه خوش آوا هست

پا،  ندی(،چلی ناخوشخخخی رای،گش)خودپسخخخ ناخوش، ندیشخخخة  هایِ ا یب  فاظِ و ترک خواهی ، در ال

ست گویی ایجاد  شی و نادر شة خوم و بداندی س پ و اندی سوا،آهو)عیب(،حححمیداندح او تقابلی بیپ  ر

 ه ها و تکرار آنها ، مفاهیم را با خود حم  میکندحکرده استح صدای ایپ واژ

در دو بیتِ بعدی ،حکیم طوس، یک شیوة کاربردی را برای س پ از گونه ای که مورد نظر اوست، 

پیشنهاد میدهد: س پ را که گفتی ،به دانا بنمایان ،اگر پسندید ،پس ههانیان هم خواهند پسندیدح 

واژه هاییِ به ایپ سادگی و شیوایی ، با الفاظِ داد،آراستپ،دانا، در آن صورت ،اقبال بلند خواهی یافتح 

نمودن، پسخخندیدن، و ترکیب های به های آوردنِ داد،آراسخختپِ سخخ پ، آن را به دانا نشخخان دادن، 

صداهای آرامش ب ش ، گویای  سندِ عالمیان، آم در هوی آمدن) نیک اقبالی(، با  سندیدنِ دانا، پ پ

پ معیارِ آسان و کاربردی، بیانگر روا آراه ِ شاعر است که در اوج پ تگی س پِ خردمندانه است ح ای

 کاه از پس سالیان، هنوز آرامش ب ش استح 
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شدار دهد  ست ،که باید بدان باز گردد و م اطب را ه شاعر به گفتارِ دانا در چهار بیتِ بعد، التفاتِ 

ستانِ او گوش فرا ده سراینده برگردی و به دا یح او میگوید که اگر زندگی ،امان دهد ؛باید به س پ ِ 

و سرایش شاهنامه را ادامه دهم ،ایپ داستانهای کهپ را نو خواهم کرد ح )از همله، سیاوش را(،درخت 

سیاوش را مورد  ستعارة میوه دار،  شاعر از ا شدح  شاند ،که بار آن زینت ب ش باغ با پرباری خواهم ن

ة طوس هنوز هم در ایپ پیری ، به امید کاشخخت نظر اسخختح و آن قصخخة کهپ هم اوسخختح دهقان زاد

 درختی ، زنده استح 

درونمایة سخخه بیت بعدی، پیری شخخاعر، دیدن حوادثِ بسخخیار، و اشخخاره به آز و فنون خواهی آدمی 

شان میدهد؛  سیار ،ن س تِ عمر و حوادث ِ ب سالیانِ  سی، خستگی او را ،از گذشت  ستح لاپ فردو ا

ا رها نمیکندح خوم اسخخخت ،گفتار موبد را به یاد داریم :عمر رفته باز اینکه آز تا آخریپ لاظه ،ما ر

 ن واهد گشت و بهتر که آز را فرو گذاریمح

درونمخخایخخة چهخخار بیخختِ آخر مقخخدمخخه، عبخخارت اسخخخخت از: اهمیخختِ سخخخ پ،خردمنخخدی،نیخخک 

به ما میگوید و  باور خویش را به ههانِ پس از مرگ ،  خویی،نیکوکاری،ونیکو سخخخ نی ح شخخخاعر، 

طور با چند س پ کنایی، روان ما را آرامش میدهدح سکوت را ،فردوسی ،خیلی تاکید نمی کند، همین

س نی ح نیک خلقی را ،و زندگی با خرد را، برای ما  بلکه بر گفتار و س پ اهمیت میدهد ، اما نه هر 

ستح اما بدان  آن درو خو شتی ، کار تو، با او سنددح نیک یا بد ، چون از ایپ ههان گذ اهی کرد ،میپ

 که کشته ای حهمواره نیک باش و نیکوس پ و نره گفتار ،که کس به تو درشتی ن واهد کردح 

 لحن عاطفی سراینده :

لاپ شاعر، عاطفی و خیر خواهانه و از سر لطف و دوستی با م اطب استح برای خواننده استدالل 

ست را معرفی میکند ح او از نگاه خود که حو سالیان دراز میکند؛معیار و هنجار در سیار را طی  ادث ب

ستانی  شیمح دا سر انجاه از ما می واهد که ،در خیر بکو صیف میکند و  ست ،میگوید ح ابتدا تو دیده ا

که در پی خواهد گفت همان است که در ایپ سپ و سال میگویدح ضرباهنگِ کاه شاعر نسبتا کند، 

 و در پی توصیه به ما ستح

موبخخد کخخه یخخک روز طوس  چنیپ گفخخت 

 

 بخخدانخخگخخه کخخه خخخیخخند خخخروش خخخروس 

(19همان،م)  

 تقابل طوس و گیو :

سوار،از در  صبا هنگاه ،طوس و گیو فرزند گودرز و تعدادی  صانة بیرونی ، در اولیپ نما، از یک 

بار شاهی ،برای شکار گور، در حالی که با خود ،باز و یوز شکاری دارند ،خارج میشوندح در نمای بعد 

اد زیادی گور را شخخکار کرده اند ححح راوی ،نماوتصخخویری از بیشخخه ای را از دور ،آنها را میبینیم که تعد

،نشان میدهد که سواران به آن نندیک میشوندح او اشاره میکند که: اینجا به مرز توران نندیک استح 
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طوس در پیش اسخخخت و دیگران از پی او میروندحدر نمای دیگر مواهه شخخخدن آنها با آن خوبر  ،و 

 را با او میشنویم ح  گفتگوی طوس

ست و هم  ستان داردح هم زیبایی و فریبندگی آن زیبا روی ا شی هدی در پیرنگ دا ایپ گفتگو نق

از نژاد او س پ به میان میآیدحشاید اص  و نژاد او باشد که باعث دلباختگی دو پهلوان است و شاید 

گفت و شخخنود ،نوعی "ودح هم همان زیبایی ظاهر باشخخد، برابر سخخ پِ راوی: او خوبر  توصخخیف میشخخ

سکون اختیار  شنود دو نفر ،حالت  سنده از گفت و  سکون نداردو هرگن نباید نوی ست؛حالت  تارک ا

( ایپ گفتگو اطاعاتی در خصو، وضعیت 90،ترهمه موقر :،4) هنر نویسندگی خاع ،زیگلر"کندح

ستان صیت دا ش  سه  سابقة او به ما میدهدحعاوه برآن ایپ گفتگوها  صیت و  را به م اطب  ش 

معرفی میکنندح طوس، گیو و آن کنینکح ایپ نمای تاحدودی طوالنی ، منجر به دعوای لفظیِ طوس 

و گیو است و ایپ نما و دعوای لفظی با وساطت میانجی تماه میشودح طوس و گیو بنای یک تضاد را 

ضادی را صاحبِ کنینک ، میگذارند و کاووس با اقداهِ خود ، مایه های ت سر ت با دو پهلوان بوهود  بر 

 میآورد ،اگر چه، آرار آن را در ایپ داستان نمیبینیمح 

ح همصدایی راوی ،در چهار بیت اول ، ش صیتها، ماهرا، عم  و قصد را با م اطب در میان میگذارد

ن عد هم ،خود، همینطور در، چنیپ و چ هایِ، خیند، خروش و خروس و ب ها و ترکیب دی و در واژه 

ا شخخخادی را، ما  چیر، ن چیرهو، و رفتنِد ، گرفتند ، انداختند و برسخخخاختند، همراه ِب،گیو ، گودرز ن

صله با شود و بافا صیف مرز توران ، کمی کند می سریع، با تو ضرباهنگ  حرکتِ  ،حس میکنیمح ایپ 

استان هستندحدر سواران به سمت ِ بیشه، ادامه مییابدح واژه ها تا اینجا، همه در خدمتِ ریتم سریع د

سوارانِ تور را میآورد سه واژه وترکیب:ترک، خرگاه تاریک و مرز  شاعر ، ،که با توهه به  دو بیتِ بعد، 

صا اینکه، از نگاه پهلوانا صو شه ذهنیتِ م اطب ، انتظار یک مواههه یا برخورد میرود؛ م  ن، یک بی

ره ای داریمح ار حادای از دور پیدا میشودح ساختار ناوی ایپ توصیف همراه با تعلیال است ،و ما انتظ

با طوس گیو، "شخخخاعر میگوید که : ند در پیش  ده ایپ که از ههتِ ناوی ، طوس را مق "همی را

 میآورد ، بعداً مبنای تقده ِ طوس خواهد بود، در ادعایی که داردح 

 القاب مادر سیاوش:

وید که آنها زیبارویی که آنها در بیشخخخه می یابند، مرتبا ناه و القامِ هدید میگیرد: شخخخاعر میگ

،ماهرخی را دیدندح بعداً به فراخور داسخخختان، او ، فریبنده ماه، سخخخروبپ،ترک،پرسخخختندة گرمگوی، 

ماه،کنینک، و بت ، لقب میگیردح ناو عبارات و ترکیب سخخ پ ، و واژه هایِ هر شخخ صخخیت ،نکات 

ال به بسخخیاری به ما میگویدح طوس که بی آزرمتر نشخخان میدهد، لاپ پرسخخشخخی و علت هویانه و ح

هانب دارد ح بیشخخختر میپرسخخخد ،که گویا خود را، از همان آغاز ،صخخخاحب کنینک میداندح او ،از پیش 

                                                      
 Zigeler ح4
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شجو می واند ح وقتی  صاحب ِ کنینک میبیندح گیو، طوس را ،پرخا تاختپ را ،دلی  حقانیت خود در ت

ستفاد ستعارة ماه،بجای او ا سر ببرند، راوی از ا سر عده توافال می واهند کنینک را  ه میکندح راوی از 

حیف و حسرتِ خود را بیان میکند و گویا خود او همان میانجی است که به پیش میآیدح خوبر  قبا 

اشاره کرد که : پدره خنجری آبگون برکشید که سر مرا ببرد و اینجا هم بار دیگر سر او را می واهند 

ص سر را به عنوانِ اقدامی که، هر آن در ق شود ،برای ببرندح راوی ،ایپ بریدنِ  ست حادث  ه ممکپ ا

سوداوه  صه در چند ها کاووس تهدید میکند که  شنایی مبدل میکندح بعداً هم در ق م اطب به امر آ

را باید سخر برید و سخوداوه هم میگوید که سخیاوش را سخر باید برید ح گرسخیوز هم معتقد اسخت که 

سر مپ بریده  سیاوش هم میگوید که : سر باید بریدح خود  صدای واژه ها و سیاوش را  شد ح خواهد 

 ترکیبهایی از ایپ دست ،همیشه تا پایان قصه با م اطب استح 

شان  ست،ن سری ا شتر طوس را ،که حاکی از خیره  سی ِ دو پهلوان ،و بی سا لاپ راوی ،رفتار اح

شاید فردوسی می واهد، ایپ کم وزنی طوس را بیشتر برای وقتی به م اطب بنمایاند که از  میدهد؛ 

شتر در همیپ سوی کاو شودح تمهیدی که با آن ،ما طوس را بی وس برای ماموریتیِ بنرگ انت ام می

 آغاز قصه بشناسیمح 

 چخخوکخخاوس روی کخخنخخیخخنک بخخدیخخد

 

 بخخ خخنخخدیخخد و لخخب را بخخه دنخخدان گخخنیخخد 

(50همان،م)  

 زیرکی کاووس :

شاه توصیف میشود، و ست و نمایی که با زیرکی و حرکت موذیانة   صانة بعدی در قصر کاووس ا

گفتگوی شاه با پهلوانان و بعد هم با کنینک و فرستادن او به شبستانحدر ایپ فضاسازی،شاهد عم  

کاووس و عم  و عکس العم ِ کنینک هستیمحابتدا ،شاعر به رفتار کاووس میپردازد ،به ما ِ دیدِن 

کنینک را  کنینک،کاما تصویری و همراه با خنده ای از سر موذی گری ح دو رفتار: یکی اینکه ،چون

شی ندارد، به کار  س صله، لب را به دندان گنیدحکاووس فعا با کنینک گفتگو و پر دید،ب ندید وبافا

شو  طبعی  ست و هم اندکی با  پهلوانان میپردازد حاما ماتوای ِ گفتار او ،هم ،گویای طرا موذیانة او

و کنینک و احتماال هماعِت  همراه اسخخخت؛ در یک نما ما کاووس را میبینیم و در برابر او دو پهلوان

ناظرح اسختعارة خورشخید را برای کنینک بکار میگیرد؛ دلربایی او را نشخان میدهدح در عشخال و عاقه 

مندی ِ کاوس، لاپِ شخخاعرانگی میبینیمح ضخخمناً ایپ ناوة گفتگو، موقعیتِ برتر او را نشخخان میدهدح 

بعد ،یکسر به کنینک میپردازدح از نژاد هرآنچه شما صید کنید ، برای مپ که مهتره ،شایسته استح 

او وچهرة بسخخخانِ پری او میگویدح کنینک هم در پاسخخخخ ،از نژاد خود ،واز پدر و مادرش میگویدح دو 

را میشنویمح در ادامه کاووس ،همله ای خطام به کنینک دارد، بعد از اینکه  فریدونو  گرسیوزناه ِ

یپ روی ،موی و نژاد ،می واسخخختی ایپ سخخخه عنصخخخر برتریِ او ،پرده از نژادِ خود بر میدارد ،که: با ا
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ضایع کنی؟ ایپ گفتگو را پهلوانان  سلیم خود به ایپ دو نفر)طوس و گیو(، صیتی خویش را ،با ت ش 

ستگی آن  شای سی با علنی کردن آن ،از تفکر و تلقی ِ کاووس میگویدح کاووس،  شنوند ،اما فردو نمی

به شبستان او رود و سرور زنان حره باشدح بافاصله، آن خوبچهره ماه رو را،در ایپ اندازه میبیند ،که 

هم پاسخخخخ میدهد که ، چون ترا دیده ، با می  و عاقه از میان همه ترا گنیدهح راوی، ادامه میدهد 

ستگی و زیبایی در دربار قرار میگیردح ایپ هملة کاربردی  شد و با آرا ستاده  ستان فر شب که: بت به 

حححایپ هم از تدبیر حکیم اسخخت که گفتار و "دگر،ایندی هرچه بایسخخت ،بودح": هم از راوی اسخخت که

 عم  را برای همة زمانها قاب  استفاده کرده استح 

 مبتداسازی:

سازی سطة تکرار  5مبتدا صر واژگانی از ههت ترکیب و ناو و گاه هم به وا از طریال هایگاه یک عن

ست و وهه ک ستح تکرار نوعی تداعی برای م اطب ا سانه داردح گاه تکرار ا شنا اربردی و گاه زیبایی 

تقارن و نظم است حبنظر میرسد که ایپ پریچهرگی ، همان است که بعداً در اوصاف سیاوش میبینیمح 

سیاوش از مادری است که ،نیای او به فریدون و گرسیوز برمیگرددح پیوستة خونی استح ناه گرسیوز 

شنیده ایمح بعداً ایپ ناه در داستان، کاربرد ِ وسیعی ،پیدا میکندح را هم تا اینجا دو بار از زبان کنینک 

شود؛او برای او ناو عباراتِ کاووس ،از قدرت و برتری  شنیده می صدای اوست که  حکایت داردح تنها 

 همه تکلیف مش ص میکندح 

شود ، سرور ماهرویان دربار می شنود کاووس با کنینکی که  شفاهی و دو "گفت و   ویهسگفتگویی 

یپ ااست؛س پ بیپ دو ش صیت رد وبدل میشودحبه صورت پرسش و پاسخ استحاز نظر درونمایه ای 

گفتگوها باید ویژگی خا، داشخخخته باشخخخندح از همله ویژگیهای طبقاتی،اختصخخخاصخخخات نژادی و 

 (361-356)هنر داستان نویسی، یونسی:،"شغلی

 بسخخخخخی بخخرنخخیخخامخخد بخخرایخخپ روزگخخار

 

 کخخه رنخخگ انخخدرآمخخد بخخه خخخره بخخهخخار 

(63مان،مه)  

رنوشت سایپ صانه، عما روایت شاعر است؛ آن ماهر ِ پریچهره، کودکی میناید که طالع گویان 

ست وش غم  شاط همه ،از همله کاووس، به یکباره د شی و ن شوه میبینندح خو اندوه  ووآیندة او را 

ضایی پرا صانه آرایی ، دو حس متفاوت را همنمان خلال میکند؛ ف شاعر در ایپ  شاط و ز نمیگرددح 

یپ داسخختان، اشخخور، به یکباره در ارر خبری، به ماتم و غم ،تبدی  میگرددححکیم ،در بسخخیار هاها در 

 ایپ فضاها را خلال نموده استح 

هار ،و  عاریِ  خره ب یبِ اسخخخت گذشخخخت،از ترک به هلو میبردح دربطپ ایپ  ندکی  مان را ا راوی، ز

باهنگ کاه شاعر و ترکیب واژه های ِ او در یک عبارت ِرنگ اندرآمدن به خره بهار،بهره میگیرد؛ ضر

                                                      
  topicalizationح 5
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تک بیت، اتفاعِ مهمی را نوید میدهدح خبری به کاووسِ کی میرسخخد: ماه فرخنده پیِ او،بر وبارآورده 

سانِ  شاط ب ش و امیدوار کننده ، با خبر مسرت ب ش ِهدا گشتپِ کودکی که ب صانة ن ست؛ ایپ  ا

میگیردح ههان پر از گفتگو و شور میشود در زادنِ  پری است،وچهره اش همچون بت آزری،روشنایی

ایپ کودک ،که تا کنون کسی به زیبایی و هذابیتِ او ،ندیده اندح کاووس )ههاندار( ناه ایپ کودک را 

 سیاوخش نهادح

صری، با یک عبارتِ :  شاط ب شورانگین ،همراه با ن صانة  حدر "بر او چر  گردنده را ب ش کرد"ایپ 

س پ به میان میآید،راوی تعلیال در میآیدح خ شمار که  ست حاز نقشِ اختر سیار هدی و دقیال ا بر ،ب

میگوید که:او همه چین را از نیکی وبدی ، از چون وچندی)قدرو کمی وکیفی(،و از نقش آسمانِ بلند 

 در سرنوشتِ ش صیت ،آگاه استح اما خبر چیست ،که با ایپ مقدمه ی بسیار هدی مقارن است: 

کودک  برآن  فتخخه دیخخدسخخخختخخاره   آشخخخخ

 

 غمی گشخخخخت چون ب خخت او خفتخخه دیخخد 

(70همان،م)  

سرنوشت که به کودک و او  شودح ایپ تیرگی  صویری تیره به کمک واژه ها ایجاد می در ایپ بیت ،ت

پیوند می ورد؛ کودکی که آشخخفته خواهد شخخد و پادشخخاهی که با شخخنیدن ایپ خبر در ماتم میرودح 

با ایپ بیان و ترکیبها ،رنگ تراژیک خود را، برفضایِ  ضرباهنگ داستان کند میشودح نقش سرنوشت

داستان ،چیره میکندح راوی اولیپِ تضاد هدیِ سیاوخش را با قضاوقدر میآرایدحتنها باید به یندان پناه 

 بردح کاری که مداه سیاوخش در داستان انجاه میدهدح 

ی،فر ، ت خخت برابر مفردات و ترکیبهخخایِ ،خره بهخخار،رنخخگ،بر )میوه (خوردن،مخخاه،فرخنخخده پ

کشخخخیدن،کودکی چون پری،چهرة چون بتِ آزری،ههان پراز گفتگو)شخخخور ونشخخخاط(،خودِ آییپِ ناه 

گذاشخختپ، زادن و هدا شخخدن،حححخود ایپ موسخخیقی کلمات و ریتم با نشخخاط داسخختان در ایجاد شخخور 

چین اعم از  برم اطب مورر استح اما بافاصله،چر  گردنده ،در نقشِ فاع ِ بر سرنوشت،دانستپ همه

نیک وبد،ستاره ای که آشفته است،همه درآزار او خواهند کوشیدح ایپ گفتار و روایت ما را به لاظاتِ 

ستان، بیان میکند در تطبیال  سیاوخش خواهد بردح ایپ تنهایی را که حکیم طوس در آغاز دا تنهایی 

 با پایان قصه ،عجیب در طرا و پات ،منسجم و معنا دار استح

 در داستان : نقش تهمتن

حضخخور پیلتپ و پیشخخنهاد تربیتِ سخخیاوش و پذیرفتپِ کاووس بعد از اندیشخخة فراوان، ایپ نما را به  

 پایان میبرد:

 بخخدوگخخفخخت کخخیخخپ کخخودک شخخخخیخخرفخخش

 

 مخخرا پخخرورانخخیخخد بخخایخخد بخخه کخخش 

(73همان،م)  
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ر حال ردی دایپ دو بیت از نظر واژه ها ،آوایی ،ناوی و کاربردی یک مفهوه را منتق  میکنند؛ نب

بیات به اآغاز استح فضاسازی که فردوسی در زادن و بیان سرنوشتِ آن کودک ترسیم میکند با ایپ 

ضوع و رابطة تهمتپ و کاووس را دیگر نم سوابال مو شوندح ارهاع به  یتوان از ههت پیرنگی مربوط می

 یافت استحدر ایپ ابیات کشف کرد،بلکه برابر ک  روایتِ شاهنامه از ماهرای کاووس و تهمتپ، قاب 

گفتگوی تهمتپ با کاووس در پیرنگ داسخخختان نقش هدی داردو با داسخخختان کیپ خواهی مرتبط 

یک گفتگوی خوم باید اطاعات هدید و حس نو به ما بدهد،خواننده را برای حوادث بعد  "اسخخختح

، ( ح از ههت کاربردی155ح) سیری در ساختار داستان ،همالی:،"آماده کند وباعث پیوستگی شود

یان میکند: اینکه، ما میدانیم ایپ اپینود )پاره 6رفتار و گفتگوی تهمتپ با کاووس ،چند مطلب را ب

ستح ارهاع عبارات ههان پهلوان  سهرام ا ستان(بعد از ماهراهای کاووس و همینطور بعد از مرگ  دا

شدحتهمتپ میگوید : ایپ کودک را مپ باید بپرورانمح در پ شیپ، میتواند با شنهاد ِتهمتپ، به وقایع پی ی

صاحیت  ست : یکی اینکه اطرافیان و اه  دربار توان و  ست دو مطلب نهفته ا ستور ا که در واقع د

تربیت سخخخیاوش را ندارند و دیگر هم ،از عبارت ِ پرورانیدن به کش ، برمیآید که سخخخیاوش باید، در 

مایطی با نشخخاط و پراز فضخخایی به دور از حنن و اندوه، به خوشخخی و شخخادی پرورش یابدح او باید در 

ستم، بعد از  شنهاد ر ستحپی ستان ایپ مهم، فراهم ا شود ،که در زاول هنب و هوش و تارک تربیت 

شاه در  سیاوش،و عاقة  ستعارة دل ودیده برای  شاه گران نمیآیدح ا شة طوالنی کاووس ،بردل  اندی

راوی)شاعر( به ایپ شاهنادة مجازِ ههانجویِ گردِ پسندیده،برای ایپ دل ودیده حاکی از می  درونی ِ 

 دوست داشتنی استح 

سی با ستانح فردو ستان میبردحآغازی آراه ب ش در درون دا حفظ ریتم  تهمتپ او را با خود به زاول

ست در ارر خبری  سان ما را از مایطِ اندوهبار کاووس ،که هرآن ممکپ ا صه و ایجاد نو ر ناراحتی بق

 ردح مایط داستان عوض میشودحما بیفناید، سیاوش را به زاولستان میب

پردش دل و دیخخده را تم سخخخخ  بخخه رسخخخخ

 

 هخخهخخانخخجخخویِ گخخردِ پسخخخخخنخخدیخخده را 

(76)همان،م  

ناو بیت اول به ما میگوید که کاوس منفع  است ح گویا او در دل چندان به ایپ امر راضی نیستح 

ست ستم ناتوان ا شاید هم در برابر ر شت بداندح  سرنو شاید ایپ اقداه را گرین از  ضمپ اینکه  اما  ح

سیاوش از دل و  شان میدهدح بجای  ست ن ش صیت را با دایگان که عرف زمانه هم بوده ا ستادن  فر

ست و با  ستان مربوط ا سازدح بیت بعدی به پیرنگ دا ستعاری، زیبایی او را افنون می دیده ،عبارت ا

کاربرد از زبان  ابیات بعد رابطه دارد که ماهرای پرورش سخخخیاوش اسخخخت ح اینجا در ناو و واژه ها و

راوی هایگاه ارهمندی برای سیاوش خلال میشودح موسیقی و صدای کلمات ضمپ حماسی بودن در 

                                                      
 ب ش و یا قطعه ای از داستانEpisode ح6



 

 

 

 

 

 

 197/  داستان سیاوش درونمایه در_رابطة ساختاری ِزبان 

متنی زیبا و دلنشیپ استح اگر چه سیاوش کودک است و هنوز راوی ناه او را هم به ههت ناو کاه 

تنها روایت اسخختح نمیبرد اما هایگاه او نند تهمتپ رفیع تصخخویر میشخخودحآنچه در زاولسخختان میگذرد، 

ازگفتگو و رفتار عینی و مواههه در آغاز خبری نیستحاینجا ما  تربیت سیاوش استحح توالی ماکم 

ابیات و بیان شاعر میتواند تصاویری از هد وههد رستم را در تربیت سیاوش به ما نشان دهد ح زمان 

ست ، ستان نداریم که چقدر به طول انجامیده ا اما از آموزش ها وهمینطور را از ههت فینیکی در دا

حححمیتوانیم زمان را حدس بننیمحتهمتپ ،ابتدا باید،هایگاه "چو یکچند بگذشت و گشت او بلند "عبارتِ

ارهمند برای سیاوش بوهود آوردح از نظر اهتماعی، او شاهناده ای است فرهمند و رستم ایپ هایگاه 

شد تا سیار میک سدحههان پهلوان، رنج ب شنا ست  بلند او را می سیاوش نژاده ا او را تربیت کندح اینکه 

 ،تنها یک بعد از ماهرا استح او باید آموزش ببیند :

 سخخخخواری و تخخیخخر و کخخمخخان و کخخمخخنخخد

 

چنخخد  چون و  کیخخب و چخخه و  عنخخان و ر  

(78همان،م)  

سخخیاوش در ایپ صخخانه ها رشخخد میکندح رشخخد در دانش و خرد و فهمح تنها ظاهر او نیسخخت که 

همه چین کام  اسخختح با کمند به مصخخاف شخخیر میرودح با پرورنده اش خوم  دگرگونه میشخخود، او در

سخخ پ میگوید:باید اکنون پدر، حاصخخ  تاش تو را ببیندح مپ اگرچه هنوی از وهود آن پدره، به تو 

احساس تعلال داره حتو مرا پرورانیده ایح صانة دیگر ، وقتی است که رستم ،سیاوش را آماده گسی  

 به درگاه میکند:

 سخخخخی کخخرد از آن گخخونخخه او را بخخه راهگ

 

 کخخه شخخخخد بر سخخخیخخاوش نظخخاره سخخخپخخاه 

(91همان،م)  

خواهد شخخد؟نکند حکیم طوس او را وابسخخته به "دژه،"چرا اگر رسخختم همراه سخخیاوخش نرود او ،

ستم می واهد از  سیاوش به نبرد ،از ر شاید آنجا که کاووس در هنگاه عنیمت  شان میدهدح  تهمتپ ن

هم موید همیپ معناستح ورودی سیاوش به دربار وآرایش صانه ،گویای عظمت او چشم برندارد باز 

 بیانِ توصیف شاعر استح 

 هخخهخخانخخی بخخه آیخخیخخپ بخخیخخاراسخخخختخخنخخد

 

 چخخو خشخخخخنخخودی نخخامخخور خخخواسخخخختخخنخخد 

(93همان،م)  

 سخخخخیخخاوخخخش را داد و کخخردش امخخیخخد

 

 زخخخخوبخخخی بخخخدادش فخخخراوان نخخخویخخخد 

(127همان،م)  

سی ستم به  سی از عاقة ر سم وآییپ در ایپ ابیات، فردو شکوه دربار ،از ر اوش میگوید،از قدرت و 

پیشخخوازی،از نیایش سخخیاوش،از نواختپ رسخختم توسخخط کاووس،از حس خوشخخایند پدر در مواههه با 

شاهی را،چون هنوز  فرزند،وسرانجاه با ایپ عبارت کلیدی که: همه چین را نثار سیاوش کرد مگر تاجِ 

 در خلال تصاویرِشعری استح موعد آن نرسیده بودح ایپ همان رابطة عمودی
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 نیرنگ سوداوه :

 چخخو سخخخخوداوه روی سخخخخیخخاوش بخخدیخخد

 

میخخد  برد لش  پرانخخدیشخخخخه گشخخخخت و د  

(133همان،م)  

مواهه شخخخدن سخخخوداوه با سخخخیاوش و صخخخانه هایی که فردوسخخخی خلال میکند ،باایجاز تماه ،از 

کندح دو وصف فضاسازیهای حیرت آور شاعر است؛ فردوسی ،ایپ دیدار اول را بسیار طوفانی وصف می

سر او  شه به  سوز و تب وتام را عینی میکندح اندی سوداوه دارد و بعد هم با دو مبالغه ایپ  انتناعی از 

،که پراندیشه شد ودمیدن به دل او،که آتش گرفتح ایپ ایجاز در س پ که در یک بیت تماه هستی 

 سوداوه را خاکستر میکند تنها از حکیم بلند مرتبه میآید:

 گفتی طراز نخ اسخخخختچنخخان شخخخخد کخخه 

 

 و گخخر پخخیخخش آتخخش نخخهخخاده یخخخ اسخخخخت 

(134همان،م)  

راوی سپس گفتگویی را از زبان سودابه میآورد که به سیاوش بگویند ، اگر پنهانی به شبستان رود 

ستم؛ در پی مپ  ستان نی شب ست: مپ مرد  سیاوش هم یک، دو همله ا سخ  ستح پا شگفتی نی مایة 

 ای ندارهحنباشید که با دسیسه و فریب میانه 

 بخخدوگخخفخخت :مخخرد شخخخخبسخخخختخخان نخخیخخم

 

یم  ن بنخخد و دسخخخختخخان  یم ،کخخه بخخا  جو م  

(137همان،م)  

س پ ،معانی گوناگونی را   شی از زنجیرة  سازی،از هرب  سته  سب بافت وبره در ایپ بیت به تنا

میتوان دریافت کردح البته که در یک برداشخخخت همة م اطبان متفال اند که ایپ دو همله ، اعانیة 

سیا صیتی  سیاوش به توران ، تاوان همیپ ش  ستان تا به هنگاه عنیمت ِ  ستحک  پارة اول دا وش ا

اندیشه استحایپ وههِ معناشناسی گفتگو است ،که، سیاوش شبستان و مناسبات را ب وبی میشناسد 

و قرار نیست که تسلیم شودح به ههت کارکردی آغاز یک کشمکش است و قصه را میتواند به پیش 

درون دو شخخ صخخیت میگذرد با ایپ گفتگو آشخخکار اسخختحصخخانه آرایی که برای ایجاد ببردح آنچه در 

عاقه و وسوسة در سیاوش،توسط سوداوه ،آفریده میشود، در نوع ِخود شاهکاری است؛ایپ سوداوه 

 است که با هنرنمایی فردوسی ، هلوه آفرینی میکند:

 سخخخیخخاوش چو انخخدر شخخخبسخخختخخانرسخخخیخخد

 

 یخخکخخی تخخ خخت زریخخپ رخشخخخخنخخده دیخخد 

(185ن،مهما)  

ماشخخخخت ندکی بر گ یاوخش چشخخخم ا  سخخخ

 

نداشخخخخت   از ایشخخخخان یکی چشخخخم ازو بر 

(253همان،م)  

فرو مخخانخخد و پخخاسخخخخخ نخخداد  سخخخخیخخاوش 

 کخخه گخخر بخخر دل پخخاک شخخخخیخخون کخخنخخم

 

 چخخنخخیخخپ آمخخدش بخخر دل پخخاک یخخاد 

 بخخه آیخخد کخخه از دشخخخخمخخنخخان زن کخخنخخم

(261-260همان،م)  
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ضاد را خلال میکند و درق صانة ت سی ،خاقانه و عالمانه  سیاوش، هم به فردو صه میبینیم که ایپ 

توران میرود و هم از بیگانه زن میگیردح صخخانة گفتگوی سخخیاوش با فرسخختادة سخخوداوه و بعد هم 

گفتگوی سوداوه با شاه و نمایی دو نفره از پدر و پسر، که اندیشمندی سیاوش و خیره سریِ کاووس 

نت ام همسخخر با وی سخخ پ را شخخاعر نشخخان میدهدح درهایی که کاووس با سخخیاوش در خصخخو، ا

میگوید،سخخ پ سخخیاوش بیان کنندة افکار و ذهنیات اوسخخت ح ایپ ترس و نگرانی در گفتار سخخیاوش 

 هست :

 نخخبخخایخخد کخخه سخخخخوداوه ایخخپ بشخخخخنخخود

 

 دگخخرگخخونخخه گخخویخخد بخخدیخخپ نخخگخخرود 

(231همان،م)  

ه ترسخخی در بیان و لاپ سخخیاوش پنهان اسخختح واتفاقاً ادامه میدهد که ایپ سخخ پ را نباید سخخوداو

متوهه شود و مپ به شبستان او هرگن کاری ندارهح ایپ درونمایة ترس و ذهپ آشفتة او را در ساختار 

 شعر نشان میدهدح

شان میدهندح  ستفاده از "گاه در شاهنامه گفت و شنودها بیان و گنارش و شکوه صانه ها را ن با ا

صانه در پیوند با  ضعیت  شود و هم و صابتها توصیف میگرددحدر گفتگو هم اطاعاتی رد و بدل می

ایپ توصخخیف ویژگی شخخ صخخیت هم به زیبایی نشخخان داده میشخخودحدر اینجا گفتگو ،ویژگیهای تیپی 

شکار میکندح سی :،"گوینده را آ سی ،یون ستان نوی صیف و گفتگو 356) هنر دا ( نمونه ای از ایپ تو

 در نمایی است که سوداوه سیاوش را در حضور دارد:

پاسخخخخ چو نگشخخخخ به  لبسخخخیخاوش   اد 

 

 پخخریخخچخخهخخره بخخرداشخخخخت از ر  قصخخخخب 

(265همان،)  

شاعر خلال  ست، اما بی تردید یکی از زیباتریپ صانه هایِ غنایی را  اگر چه لاپ س پ حماسی ا

کرده اسخختحصخخنایع و ترکیب سخخ پ و ف امت و همینطور لطافت را با هم یکجا داردح ایپ گفتگویِ 

ن ،بلکه در تصویری فاخرح هوسبازی و خود بینی سوداوه است که خود را عرضه میکندح خیلی نه ارزا

 و خود شیفتگی هم از عبارات به گوش میرسد؛ نمونه ای از هماهنگی شک  و درونمایه ح

ست که کاووس ، هردو  سوداوه ،باز هم یکی از گفتگوهای مهم از ههت کاربردی، آنجا در ماهرای 

چه روی داده است بر مپ بگوییدح راوی را برای پاسخ پیش خود خوانده استح کاووس میگوید که ،آن

میگوید که ،سخخیاوش گفت ،آنچه اتفاع افتاده بودح م اطب انتظار دارد که سخخیاوش بطور کام  تماه 

ست که به شکلی طوالنی ک   سوداوه ا سوداوه را بیان کند،اما بر خاف انتظار ما ،ایپ  ماهرای دروغ 

یپ گفتگو در پیرنگ داستان نقش مهمی داردح یکی از ماهرای خافِ واقع را با اطنام تماه میگویدح ا

ستح دوه اینکه  س پ و زیاده گو ا ستح اینکه پر  سوداوه تیپیک بودن آن ا س نان  ویژگیهای ایپ 

ستح اگر ایپ گفتگو را  سیقی کاه ا سیار هم میگویدح نکتة بعدی، از ههت مو س پ ، دروغ ب فراوان 

ی از لفاظی همراه با سرعت نمود داردح سوداوه شرایط سرعت دهیم به شک ِ دهان بر هم زدن و نوع
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بد عصبی خود را در ایپ گفتگو نشان میدهدح طوالنی بودن ایپ گفتگوست که طرا قصه را به پیش 

میبرد و کاووس را دوباره در تردید می افکندح بعد از ایپ همه اطنام، ایپ پیرنگ داسخختان اسخخت که 

 میگوید:

هریخخار تپ شخخخ خویشخخخ گفخخت بخخا  یپ   چن

 

 کخخه گخخفخختخخار هخخردو نخخیخخایخخد بخخه کخخار 

(3599همان،م)  

 آزمون وَر )افکندن در آتش( :

با سپری شدن لاظاتِ پر برخورد در داستان ، سرانجاه ، راوی ،م اطب را به حساستریپ صانه 

 میبرد که داستان گذشتپِ از آتش است:

 بخخه دسخخخختخخور فخخرمخخود تخخا سخخخخاروان

 

 هخخیخخون آرد از دشخخخخت سخخخخد کخخاروان 

(470همان،م)  

راوی ،ایپ صخخانه را با هنئیات بیشخختری بیان میکندح هر فقره از ابنار و وسخخای  آتش، یکی یکی 

سر  مو بگذارند و دو  شتران  سیار بر ا شود که هینه ب ستور داده می صد کاروان د شک  میگیردح به 

صانة کوه بلند هینه بر هم نهادندح همة مرده ایران برای دیدن ایپ صانه آمده اندح مرده چون ایپ 

خطرناک را میبینند از خداوند می واهند که با را برگرداندحدراینجا حتی فردوسخخخی به هانبداری از 

 سیاوش وارد میشود: 

 چپ ایپ داسخخختخخان سخخخربسخخخر بشخخخنوی

 

 بخخه آیخخد تخخرا گخخر بخخه زن نخخگخخروی 

(476)همان،م  

شاه ،ایپ موبدان اند که نفت برچوم ستور  شت فراز میآید به د میرینند و  چون دو کوه هینه بر د

شدح  سیاهی بر می یند و آتش ،زان میان زبانه میک ست نفر بر میافروزندح ابتدا دود  ایپ آتش را ،دوی

 زمیپ روشنتر از آسمان میگرددح سیاوش نند پدر میآید:

 هشخخخخیخخوار بخخا هخخامخخه هخخای سخخخخپخخیخخد

 

 لخخبخخی پخخر زخخخنخخده،دلخخی پخخر امخخیخخد 

(486همان،م)  

ان چون به چهرة شخادان او نگریسختند ناله سخر دادندح شخاهناده ،خودِ زریپ بر سخر نهاده، و اطرافی

سته، بر خویش کافور  ش سیاه ن سب  شیده و خندان لب بر ا سپید پو سیاوش با آرامشِ تماه،هامة

مالیده که، آییپ بجا آوردح نند پدر میآید حاز اسب فرود میآیدح پدر را تعظیم میکند ح چهرة کاووس از 

 میگوید که اندوه به دل راه ندهدح شره ،گویای ندامت اوستح سیاوش بدو

 سخخخخیخخاوش بخخرآن کخخوه آتخخش بخختخخاخخخت

 

 نشخخخخد تنگخخدل ،هنخخگ آتش بسخخخخاخخخت 

(499همان،م)  
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صیت با  ش  سیاوش نقش دارد ،گفتگوهایِ بیپ یک  ستان  ساختار دا یکی از انواع گفتگو که در 

مکملی گروهی از اش ا، استح چنیپ شکلی عموماً تاریری در ش صیت پردازی ندارند بلکه عنصر 

ش صیت را تاکید میکند و همینطور در پیرنگ نقش داردح نمونه ای که  صه اندح و گاه بعدی از  در ق

میآید ،بر تردید کاووس صخخاه میگذارد و همینطور نارضخخایتی ایرانیان را از کاووس پی میریندح ایپ 

 چیست؟وقتی است که ، سیاوش ازآتش میگذرد ح کاووس رو به ایرانیان که مجازات ایپ زن 

بی هخخان شخخخخود نکخخه  یپ،آ  کخخه پخخاداش ا

 

 ز بخخد کخخردن خخخویخخش پخخیخخچخخان شخخخخود 

(535 همان،م)  

ایپ صخخانة تماشخخایی را ،فردوسخخی با نماهای م تلف و سخخرانجاه با خشخخم کاووس بر سخخوداوه و 

 ب شایش سیاوش بر نامادری و شادمانیِ کاووس از ایپ رخداد به پایان میبردح

با توران، یکی از نماهای عاطفیِ ، هنگاه وداع کاووس با فرزند به هنگاهِ عنیمتِ سخخخیاوش به نبرد 

اسخخت ح فردوسخخی عالمانه ایپ دیدارِدو نفره را، گویا کمی طول میدهدح کاووس یک روزِ تماه، همراه 

فرزند میرود ح آنجا، هردو یکدگر را در آغوش میگیرندح چون ابر بهار میگریند و از دیدگان آنها خون 

 ع، همه را متارر میکند، که گویا آخریپ دیدار آنهاستحمیآید ح ایپ ودا

 سخخخخرانخخجخخاه مخخر یخخکخخدگخخر را کخخنخخار

 

 گخخرفخختخخنخخد هخخردو ،چخخون ابخخر بخخهخخار 

(621همان،م)  

داستان ازیپ پس ،به نیمة دوه خود ،یعنی به ب ش تراژیک میرسدح ایپ وداع هانسوز که از سفری 

 ل و درونمایة غم و اندوه در داستانحبی بازگشت خبر میدهد،تمهید شاعر است برای ایجاد حس و حا

شخخاعر پیش از ایپ هم گفته بود که، نبرد با افراسخخیام در واقع بهانه ای برای رهایی سخخیاوش از 

ستح و البته فرصتی برای او که ،آنچه را تهمتپ بدو آموزش داده در میدانِ رزه  سه های دربار ا دسی

 بنمایاندح آنجا که شاهناده میگوید:

 وران بخخجخخویخخم نخخبخخردکخخه بخخا شخخخخاه تخخ

 

 سخخخخخر سخخخخخروران انخخدرآره بخخه گخخرد 

(582)همان،م  

 و البته تقدیر ، با ایپ بیتِ شاعر ، هیچ عامتی را از پیروزی به ما نمینمایاند:

 چخخنخخیخخپ بخخود رای هخخهخخان آفخخریخخپ

 

یپ  م توران ز  کخخه او هخخان سخخخخپخخارد بخخه 

(583همان،م)  

 پیمان داری سیاوش :

سیام بیتا ستقبال مرگ میرود و البته سیاوش که برای نبرد با افرا بی میکند،با ایپ بیت حکیم،به ا

تغییر مسخخیر به زاولسخختان، و اقامت یک ماهه در هایی که روزی پروردگاه او بوده اسخخت،هم فراغتی 
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است که داستان سرا به ما میدهد تا ورود به متپ حادره را با تاخیر مواهه کند و هم تجدید لاظاتِ 

 (627-625ان،مح)همعاطفی است برای سیاوش

حکیم ارهمند طوس ،که خالال زیباتریپ صانه های نبرد حماسی است ،سیاوش را در اولیپ نبرد 

 ، اینگونه توصیف میکند:

 وزآن پخخس بخخیخخامخخد بخخه نخخندیخخک بخخلخخخ 

 

 نخخیخخازرد کخخس را بخخه گخخفخختخخار تخخلخخخ 

(635همان،م)  

ص سپر وححح تو سرای طوس، ایپ پیکار و رزه را در چکاچک تیغ و نینه و  سه  یف نمیکندح ایپ حما

خوی ومنش و روش سخخیاوش را در نبرد نشخخان میدهدح او با بد زبانی کسخخی را آزار نمیدهدح وتازه 

 (648ح)همان،م،پیروزی او هم بسیار لطیف ، توصیف میشود

سیاوش در ایپ نبرد پیروز میشودح ازشیوة متعارف فردوسی در توصیف ایپ نبرد و پیروزی ،خبری 

شکریا سیاوش و ل ستح  س پ هم نی شته اند ،که حتی گنند آنها در گفتار و  سی را نک ن او نه تنها ک

متوهه طرف مقاب  نیسخخت؛ سخخیاوش با ایپ منش از همیپ ابتدا ،بر ک  داسخختان و ماهراها مسخخلط 

میشود و بواقع پیشاپیش ،قهرمانِ ماهرایِ تراژیک استح گنند به او هم گناهی است ناب شودنیح ایپ 

حکیم ،چنیپ توصخخیف میشخخود ،درسخخت همان پیوند متپ و بیان و تصخخویر با  صخخانه ها که در بیان

شیریپ و آمی ته با هشدارکه  سیاوش میپردازد و پاس یِ  ستح راوی درادامه به نامة  ماتوای قصه ا

 (680-665)همان،ماز پدر دریافت میکند ح

سیام میدهد،هنوز گنارش او به اتما سپاه توران را به افرا سیوز، خبرشکست  شاه گر سیده که  ه نر

توران ، قطع س پ او را دستور میدهدح دستوری که در واقع گفتگویی تک نفره و بدون پاسخ استح 

ایپ نوع سخخخ پ را یک سخخخویه فرمانی میگویندح تاکم در سخخخ پ ،لاپ تند،از باال به پاییپ،عبارات 

 امری،واژگان خشپ،و همراه با حرکت حماسی از ویژگی ایپ نوع س پ است:

 کخخخن نخخخامخخخداران هخخخنار بخخخفخخخرمخخخود

هیخخد ن  سخخخراسخخخر همخخه دشخخخخت چپیپ 

 

 بخخ خخوانخخیخخد و از بخخنه سخخخخازیخخد کخخار 

هیخخد ن یپ  چ یش   بخخه سخخخخغخخد انخخدر آرا

(699-698همان،م)  

به تدبیر سیاوش و رای تهمتپ ،پیمانی میان ایران و توران بسته میشودح مفاد ایپ پیمان ،از سوی 

 (861-856ح)همان،مسیاوش ، به گرسیوز اباغ می شود

پیمانِ سخخیاوش با توران ، نوبت تمهید مقدمات برای نگارش نامه اسخخت به کاووس ؛توصخخیف  بعداز

راوی از صانه های نگاشتپِ نامه به شاه و شرا تدبیر ِسیاوش با تهمتپ بیانگر قدرت راوی در صانه 

 پردازی است؛آنگاه که شاهناده از دبیر می واهد تا بنویسد:

 خخخخداونخخخد هخخخوش و زمخخخان و تخخخوان

 

رورانخخخد هخخخمخخخی بخخخا روانخخخخرد پخخخ   

(897همان،م)  
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سیاوش،گنارش پیروزی خود و آشفتگی افراسیام را در نامه مینویسد ،تا آنجاکه ، به زنهارخواهی 

شاه می واهد که با مهر ورزی ،هرآنچه  ست؛ از  شده ا سته  شاه توران میپردازد، و مفاد پیمانی که ب

 (911ح)همان،مرادر پیمان آمده است ،قبول نماید

 ید همیپ های نامه است که کاوس را برمیآشوبد:و شا

 چخخو نخخامخخه بخخر او خخخوانخخد فخخر  دبخخیخخر

 

یر  ق چو  ههخخان شخخخخد  هریخخار   ر  شخخخخ

(926همان،م)  

خلال تضخخاد و تقاب  در ایپ صخخانه ها به قدری هنرمندانه اسخخت که ضخخمپ ایجاد باور، م اطب 

ایپ نامه را به  ،هرلاظه خود را در بطپ داسخختان حس میکندح رسخختم ،فرسخختادة سخخیاوش اسخخت که

ِست غیر  ست که تقابلی نو ر  مینمایدح درگیری با خوا شدن ا ستانة ح   ضادی در آ کاوس میآوردحت

 عادی پدرحنق ِ پیمان و فرستادن گروگانها نند اوح

وقتی که گرسیوز نند شاه توران میرود رستم هم نامة سیاوش را که پیشنهاد پیمان صلا است به 

گوهایی که از ههت کاربردی در ایجاد کشخخمکش در داسخختان ایفای نقش کاووس میبردح یکی از گفت

سلطه هویی کاووس ، بی بری او  ست ح ایپ گفتگو بیانگر روحیة  میکند گفتگوی تهمتپ با کاووس ا

از اوضاع و حاکی از تند خویی اوست ؛همه با لاپ پرسشی و عتام استح با رستم به گونه ای س پ 

تازه به دوران رسخخخیده ای اسخخختح حتی به او اهانت میکندحپرخاش و  میگوید که انگار تهمتپ آده

 (970-945ح)همان،مخشونت در واژگان و عبارات او موج مینند

صانه با هم  شاعر، در بیان صانه ها، یکی هم تدویپ ویا برش موازی دو اتفاع و یا  شگردهای  از 

ن دنبال کند ،و ضمناً فرصتی است است ح ایپ شیوه به م اطب اهازه میدهد که دو رویداد را همنما

که شخخنونده و یا خواننده ، مولفه های آن دو رویداد را با هم مقایسخخه کند ؛گرسخخیوز که فرسخختادة 

شکوه او  سیاوش و فر و  شاه توران میرودح از  سیاوش ، نند  ست ،بعد از پیمان اولیه با  سیام ا افرا

سی با او برابر نی شاهان ، ک سیام گنارش میگویدو اینکه از میانِ  ست ،نند افرا ست و آنچه را دیده ا

میکندح هنوز واکنش عم  و گفتارِ گرسیوز را از سوی افراسیام ندیده ایم که ، فردوسی ما را به ایپ 

کاووسح  یاوش اسخخخت نندِ تادة سخخخ یآورد و رسخخختمی را میبینیم که فرسخخخ سخخخوی ،یعنی ایران م
 (921،و913)همان،م

سینما ب شیوة بیانی را که در  سیم ، دو رویداد را از ههات عناصر دخی  ایپ  ه مونتاژ موازی میشنا

در آنها ، از ههت کمی و کیفی هم ارز مینماید و همینطور لاظات برخورد و مواههه و در گیری را 

هم علت یابی میکندح به عبارتی ،راوی طرا یا پات را به خوبی به پیش میبردح در واقع ، شخخخاعر دو 

ستاده، دو شهایی مواهه میکند که از ایپ میان،  شاه ، دو فر صه را، همنمان با چال طرف ِدرگیر در ق

 م اطب بتواند به قضاوت درست و عقانی و متقاعد کننده برسدح



 
 
 
 

 
 
 

 97بهار  – 39شماره پی در پی  –/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی  204

 نتیجه

سیاوش از مهمتریپ غمنامه هایی است که حکیم طوس آفریده است حماقال،درایپ پژوهشِ سبک 

سجم  ساختاری ِمن ست که یک رابطة  سانه مدعی ا ستان برقرار شنا صورت(و درونمایة دا بیپ زبان )

اسخختحتمرکن بر هنبه های صخخوری بیانِ روایت در الیه های آوایی،واژگانی وناوی ،به همراه دریافت 

ستوارِ  سی ،مارا در درک ایپ رابطة ا شنا سبات بافتی و کاربرد  صیف منا سانه و همینطور تو شنا معنا

سطور سیاوش ا ست،راوی ساختاری کمک میکندحاز آنجا که  ه ای با درونمایة تراژیک )غمنامه ای(ا

صانه آرایی ها،خلال  ضاها و  شناس،در بکارگیری زبان ِروایت،در توصیف ف خردمند و حکیم وس پ 

موقعیت و کشخخمکش،و همینطور لاپ و ضخخرباهنگ ِمتناسخخب با حس تراژیک داسخختان،با دقت و 

شراف دارد؛بعبارتی ، س پ ا سواس ِتماه ،به همة الیه های  ستان بر م اطب و و برای انتقال حسِ دا

خواننده ،به صخخدای کلمات وترکیب و بکارگیری مناسخخب آنها ،در انتقال مفاهیم مورد نظر ،سخخ ت 

توهه داردح ایپ شک ِ بیان ،از آغاز تا پایان تراژدی حفظ میشودحدرونمایة پر از اندوه داستان،حاکمیت 

صیتها،فداکاریها و خودخو ش  ضاها و تعلیقها،همه و همه تقدیر،منش و اخاع  صه،خلال ف اهیها در ق

در نوع بیان راوی صورت میگیردح ایپ پیوند منسجم ساختاری ، و سار بیان و زیبایی س پ حکیم 

،بموازات بیان داستانی راوی است که ما را عاقمند میسازد تا سیاوش را بارهای بار ب وانیم و هر بار 

 درک و لذتی نو حاص  کنیمح

 ابع :فهرست من

 الف (کتام:
 (حتهران،امیرکبیرح1393ارسطو و فپ شعرحزریپ کوم ،عبدالاسیپح) .1

 (ح تهران،س پح1388از معنا تا صورتحمابتی،مهدیح) .2

 (تهران،طرا نوح1389تپ پهلوان و روان خردمندحمسکوم،شاهر ح) .3

 (حتهران،ناهیدح1387در آمدی بر اندیشه و هنر فردوسی ححمیدیان،سعیدح) .4

 (ح تهران،س پح 1390ه ها،رویکردهاوروش هاحفتوحی،مامودح)سبک شناسی،نظری .5

 ( تهران،همدادح1385سیری در ساختار داستانحهمالی،زهراح) .6

 (ح هلد یک،ب ش یکم،تهران،س پح1394شاهنامه به کوشش هال خالقی مطلالح فردوسی،ابوالقاسم) .7

 ( تهران،امیرکبیر1351هنر داستان نویسی،یونسی،ابراهیمح) .8

 (ح ترهمه خدادادموقرحتهران،پانوسح1368عحزیگلر،ایناب )هنرنویسندگی خا .9

 م (مجله:
(حفردوسی پژوهی)مجموعه مقاالت گروهی از نویسندگان(دفتر اول،تهران،خانه 1390اکبری،منوچهرح) .1

 کتام،)سوگ نامه سیاوش فاطمه کوپا(



 

 

 

 

 

 

 205/  داستان سیاوش درونمایه در_رابطة ساختاری ِزبان 

 (حبررسی روایی و ساختاری داستان سیاوشحعلوه ادبیحتابستان1386انصاری،مامدباقرح) .2

 ح104-85،،4،شماره86

(حتالی  تصاویر داستان سیاوش بر اساس نظریه ی فرای،تاریخ و ادبیاتحبهار و 1392حاج نوروزی،نداح) .3

 ح86-71،،72،شماره 92تابستان 

(حبررسی تغییرات زبانی در سیاوشح رشد آموزش و ادم 1393حامی االحمدی،نیلوفرح) .4

 ح63-61،،109،شماره93فارسیحبهار

(بررسی چگونگی نمادهای ارتباطی در سیاوش،فرهنگ 1390امد و ناصرزاده ،هاناح)دادگران ،سید م .5

 ح76-49،،2،شماره 90ارتباطات،تابستان 

(ش صیت پردازی با رویکرد روانشناختی در داستان 1394زارعی،ف ریحموسوی،سید کاظمح) .6

  (102-67،، 30،شماره1394سیاوش،کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی،بهار و تابستان 

 ح 77-67،،50(ح ))عناصر تراژدی در داستان سیاوش ((،ادبیات داستانی،ش1378سمیعی،احمدح) .7

(ح))بررسی عنصر کشمکش در داستان سیاوش 1387موسوی ،سیدکاظم ؛زارعی ،ف ریح) .8

 ح 192-165،، 3((،نقدادبی،ش

دوروفحپژوهش (حبررسی چهار داستان با ساختار روایی مشابه بر اساس نظریه تو1389نبی لو،علیرضاح) .9

 ح191-167،،30-29،شماره 89های ادبیح پایین و زمستان 

(بررسی روان شناختی داستان سیاوش،زبان و ادم فارسی،بهار و 1392نصرالهی،یداهلل حهنگلی،عاطفهح) .10

 (162-137،،227،شماره 92تابستان 


