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 چکیده
ست كه          شاهنامه ا ستانهای  سیاوش یکی از دا ستان  سی در آن با بهره  دا جویی  فردو

ر آن ساز غنای بیشت   ردازی زمینهپتکنیکهای داستان هنرمندانه از برخی از عناصر داستانی و   
گردیده است. سوگ سیاوش دربرگیرندۀ دو داستان عشق ممنوعۀ سودابه و داستان تبعید         
ست كه به نوعی تركیبی از            سیاب ا ست افرا شدن او به د شته  سیاوش به توران زمین و ك

سرایی           ستان سی تکنیکهای دا ست. در این مقاله به برر سه و غنا شاهنامه با تأكید بر  حما
تحلیلی -عناصرر داسرتانی در داسرتان سریاوش پرداخته شرده و به روش پژوهش توصریفی      

و برای نشان دادن افکار شخصیتها، بسط     گنوشته شده است. در سوگ سیاوش از عنصر گفت      
سبت            شخاص و ن شخاص، معرفی روابط میان ا صیات ا صو شبرد وقایع، بیان خ ستان و پی دا

سازی،    صویر شده           آنها، ت ستفاده  سازی ا ضا شخص كردن زمان و ف شخص كردن مکان، م م
ستان عالوه بر گفتگو از           سی در این دا شان میدهد كه فردو ست آمده ن ست و نتایج به د ا

پردازی، كشررمکش و پیرنگ در توصرریفاتش بهره برده و از  عناصررری همچون شررخصرریت 
شیدن    تکنیکهایی همچون تعلیق، خوش ضرباهنگ، به عقب ك ستان و   آغازی،  نقطۀ آغاز دا

 تركیب داستان حماسی با داستان غنایی نیز در پرداخت پیرنگ آن استفاده كرده است.
صیت        كلمات كلیدی: شخ سیاوش،  ستان  شمکش،     پیرنگ، دا صحنۀ آغازین، ك پردازی، 

  گفتگو.
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Abstract 

Siavash's story is one of the Shahnameh's stories which Ferdowsi has 

enriched it with artistic elements of some of the story elements and 

storytelling techniques. Siavash grief involves the two stories of 

Forbidden Love and the story of Siavash deportation to Turan Land and 

his killing by Afrasiab, a combination of the epic and richness. This article 

investigates Shahnameh storytelling techniques with emphasis on fictional 

elements in Siavash's story and has been written using descriptive-

analytical research method. This article investigates techniques of 

Shahnameh's storytelling with emphasis on fictional elements in Siavash's 

story and has been written using descriptive-analytical research method. 

In mourn of Siavash the element of dialogue is used to represent the 

characters' thoughts, to develop the story and to advance the events, to 

express the characteristics of the persons, to introduce the relationships 

between the persons and their relationships, to illustrate, to determine the 

places, to specify the time, and to make space. The results show that in this 

story, Ferdowsi uses elements such as characterization, conflict, and plot 

in addition to the dialogue, and uses techniques such as suspense, arousal, 

rhythm, flash back, and combining epic with lyric. 
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 ( مقدمه9

داستان پهلوانی سیاوش كه بلندترین داستان بخش پهلوانی حماسی شاهنامه به شمار        

شکیل    می ستان به ظاهر جداگانه ت سۀ پهلوانی     آید، از دو دا ست كه بر روی هم حما شده ا

ای را به صررورت یکپارچه و هماهنگ بازمیگویند: یکی داسررتان عشررق آوردن ناپاک و یگانه

سیاوش دل         سر پاک، دیگری ماجرای ورود  سودابه( به پ سختانه مادر ناتنی ) سته به  سر خ

ر د است. د های داستانی و دراماتیک اثری صناعتمن  تركستان. سوگ سیاوش از لحاظ جنبه   

صرش            ست و همچنین هركدام از عنا شده ا ستفاده  ستانی ا ستان از چند تکنیک دا این دا

هایی با تکنیکهای خاص خود اسرررت كه در این پژوهش به آنها پرداخته         دارای زیرمجموعه 

 شده است.

 ( پیشنیه پژوهش9-9

ی ایرانی است. این  هاترین و محوریترین بخشها در زنجیرۀ اسطوره  داستان سیاوش، یکی از اصلی   

ستان را میتوان از جنبه  سی كرد و به          دا شناختی برر سی و روان سیا ستانی، اخالقی،  های مختلف دا

همین دلیل مقاالت و حتی كتابهای زیادی دربارۀ این داسررتان و این شررخصرریت به نگارش درآمده  

ته اسررتا ازجمله اسررت و فراتر ازآن، در مورد هر كدام ازعناصررر داسررتانی، پژوهشررهایی صررورت گرف

صیت   » سیاوش     شخ ستان  شناختی در دا ساختار تراژیک  »از فخری زارعی، « پردازی با رویکرد روان

سیاوش    ستان  ستان        »از مهدی محقق و ایرج مهركی، « دا شمکش و گفتگو دردا صر ك سی عن برر

سوی و فخری زارعی،    « سیاوش  سید كاظم مو ساس الگوی      »از  سیاوش برا ستان  تحلیل روایی دا

 «روایت شناسی داستان سیاوش    »از ذوالفقار غالمی و مائده اسدالهی،  « ان اجتماعی ون لیوونكنشگر 

ستانی         ستان با واكاوی هر كدام از عناصر دا به قلم اردشیر فتحعلی. بدیهی است با توجه به اهمیت دا

ا ۀ اثر رتر محتوا و اندیشررتر و روشررنبرد و هم دقیقپردازی نویسررنده پیهم میتوان به هنر داسررتان

ستانی مورد            صر دا سیاوش از لحاظ یک یا دو تکنیک یا عن ستان  شین دا شناخت. در پژوهشهای پی

بررسرری قرار گرفته اسررت، اما در این نوشررته كلیت این داسررتان با توجه به تکنیکها و شررگردهای    

شان داده نسرایی فردوسی، با توجه به این داستان    هایی از هنر داستان داستانیش بررسی شده و جنبه   

 شده است.

 ( روش9-6

ای صورت گرفته است و روش پژوهش    ها در این مقاله به شیوۀ كتابخانه آوری دادهجمع

ست. روش كار به   -آن، تحلیلی صیفی ا سوگ         گونهتو ستانی  صر دا ست عنا ست كه نخ ای ا

 هسیاوش مد نظر بوده و دیگر این كه تکنیکهای داستانی آن، در ذیل این عناصر توضیح داد

 اند.شده

 نویسی سوگ سیاوش( هنر داستان6

 ( صحنۀ آغازین در داستان سیاوش6-9
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در آغاز داستان با بیانی صریح به ستایش سخن، خرد و اخالق نیکو پرداخته شده و 

نسبت به اندیشه بد هشدار داه شده است، زیرا مایۀ ناخوشی اندیشه و رسوایی در نزد 

بیخرد هیچگاه نتوان عیب خویش را بازشناساند و خردمندان میگردد و سبب میشود كه 

های حکمی، ذهن مخاطب ماند. با گوشزدكردن این نکتههمواره شیفتۀ خوی بد خویش 

برای گشودن باب داستانی با مضمون لزوم پایبندی به اخالق، خرد و آیین و همچنین تقابل 

 خویش آماده میشود.های نیک و بد و نیز مسئولیت هر فرد در اقبال كنشهای اندیشه

فردوسی این داستان را به دلیل تسلیم نشدن سیاوش به سودابه و پیروی او از فرمان 

( اشاره به بیخردی كاووس و 5ر3عقل، داستانی خردمندانه مییابد همان گونه كه ابیات )

رفتار سبکسرانۀ اوست كه پیامد ناگوار رفتن سیاوش به توران زمین و نهایتاً كشته شدن او 

 را به دست افراسیاب باعث میشود.

 ( پیرنگ داستان سیاوش6-6

پیرنگ به طور كلری تركیبری از رشرته حرواد  یرا رویردادهایی اسرت كره داسرتان را          

تشررکیل میدهنررد و طرررح داسررتان نیسررت، بلکرره سرراختمان منطقرری، فکررری آن اسررت   

نتیجرره را (. در پیرنررگ، نویسررنده میتوانررد 11)تررأملی دیگررر در برراب داسررتان، پرررین: ص 

پیش از عّلت بیران كنرد و یرا پایران را پریش از آغراز بیراورد. از نظرگراهی دیگرر طررح را           

(. پیرنررگ 11میترروان بخررش پویررای روایررت دانسررت )دسررتور زبرران داسررتان، اخرروت: ص  

( سرگذشررت 4داسررتان سرریاوش در شرراهنامه را میترروان دو بخررش در نظررر گرفررت:      

بخشری كره در تروران زمرین میگرذرد و       (1سیاوش كه در ایرران زمرین سرپری میشرود،     

به پایان میرسرد. هرر یرک از ایرن دو بخرش خرود مشرتمل برر دو واقعره یرا خررده طررح             

است. در بخش اول، یکری دربردارنردۀ مراجرای پیردا شردن دخترری )مرادر سریاوش( برر          

سررر راه نخجیرگرراه پهلوانرران ایررران در صررحرا، انتقررال یررافتنش برره دربررار كرراووس و برره   

شردن سریاوش بره زابلسرتان     ر آمردن، زاده شردن سریاوش، بره زابرل بررده      همسری وی د

توسررط جهرران پهلرروان و بازگشررت شررکوهمندانه او در سررن برررزی و رعنررایی برره دربررار    

ایررران اسررت و دوم مرراجرای عشررق آوردن سررودابه برره سرریاوش، تررن زدن سرریاوش از     

سرریاوش،  گررری سررودابه برررای آلرروده جلرروه دادن دامررن  اشررتباه اهریمنرری او و دسیسرره

گررذركردن سرریاوش از دو كوهرره آتررش )ورگرررم( برره نشررانۀ پاكرردامنی خررود، لشررکر       

شرردن سرریاوش برررای رفررتن برره جبهرره و  كشرریدن افراسرریاب برره مرررز ایررران و داوطلررب 

نمررا شرردن و شکسررتن دشررمن، درخواسررت عاجزانررۀ افراسرریاب برررای صررلح درپرری خررواب

باریررانش، جررالی وطررن پیمرران كررردنش بررر آن بررا برره گروگرران فرسررتادن شررماری از در 

كردن سیاوش به توران زمرین برر اثرر فرمران دادن پردرش بره او بررای زیرر پرا گذاشرتن           

 پیمان صلح و كشتن گروگانها را بازمیگوید.
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در بخش دوم نیرز، یکری مراجرای اسرتقرار سریاوش در تركسرتان برا همیراری پیرران          

اش، ازدواجررش زاینرردهویسرره، باریررافتنش برره دربررار افراسرریاب، هنرنماییهررا و محبوبیررت ف

اش، بررا فرررنگیس دختررر افراسرریاب، آزورزی و برردبینی گرسرریوز برره او و موقعیررت بالنررده  

دژ توسررط سرریاوش و نررامبردار شرردن آن برره    سرراخته شرردن شررهر بررا شررکوه گنررگ    

دادن سررریاوش در نرررزد سرررازی گرسررریوز بررررای دشرررمن جلررروهسیاوشرررگرد، دسیسررره

ادن فرمرران برره كشررتن او، بریررده  افراسرریاب، برردبین شرردن افراسرریاب برره سرریاوش و د  

شدن سر سیاوش به تحریرک گرسریوز را روایرت میکنرد و دوم برا خررده طررح جران بره          

در بردن فرنگیس و پسررش كیخسررو از مهلکره بره یراری پیرران ویسره كره آن دو را بره          

 شبانان كوه قال میسپارد تا از آنها چون جان خویش مراقبت كنند.

طرحرری از درام دسیسرره را برره دنبررال زمررین خرررده اسررتقرار آرام سرریاوش در ترروران

برار خرود میرسرد و بالفاصرله پرس از آن، برا خررده        خود میپررورد كره بره فرجرام فاجعره     

دربررردن فرررنگیس و كیخسرررو از گزنررد افراسرریاب و استقرارشرران در     بررهطرررح جرران 

سیاوشررگرد میانجامررد كرره خررود زمینرره كینخررواهی سرریاوش اسررت، تکمیررل میشررود.     

آوردن سررودابه بررر پایرره سرریرت و صررورت سرریاوش برره شرررحی كرره در    مرراجرای عشررق

خرررده طرررح آمررده اسررت، اسررتوار میگررردد و بررا آن پیوسررتگی انررداموار رابطررۀ علررت و    

معلررولی دارد: پیرردایش ایررن عشررق اهریمنرری برره همرران انرردازه كرره برآمررده از اشررتیاق و  

 یز هست. كامجویی ناپاک سودابه است، معلول خوبرویی و منش نیکوی سیاوش ن
طرررح بخررش اول داسررتان بررر پایررۀ مضررمون حماسرری پیوسررتار حماسرره ملرری ایررران  

آفرینرران آن )كرراووس، رسررتم، افراسرریاب( از   اسررتوار نیسررت، گرچرره برخرری از نقررش   

ای زیركانرره بررا عوامررل ایررن پیوسررتار هسررتندا امررا فردوسرری در همررین بخررش، برره شرریوه

ین و واكررنش مسررئوالنه، سررریع دادن خبررر لشکركشرری ناگهررانی افراسرریاب برره ایررران زمرر

و برانگیزاننرردۀ كرراووس برره آن. برره یکبرراره بنمایررۀ غیرحماسرری ایررن بخررش را برره پررس   

 زمینه میراند و بنمایۀ پیوستار حماسه ملی را به پیش میکشاند:

 جز ازمن نباید شردن كینره خرواه   

 مگررر كررم كررنم نررام او از جهرران  

 سررپه سررازد و سرراز ایررران كنررد   

 

 كنررونشررما برراز گردیررد تررا مررن  

 

 كرررنم روز روشرررن برررراو برررر سررریاه 

 وَ گررر نرری چررو تیررراز كمرران ناگهرران 

 بسرری زیررن برررو برروم ویررران ك نررد...  
 (564-561، ابیات 4شاهنامه فردوسی، ج)

 بپرریچم یکرری دل بررر ایررن رهنمررون 
 (315/5164، 4)شاهنامه فردوسی، ج

فردوسرری بررا الحرراق و در هررم تنیررده شرردن دو واقعرره یررا خرررده طرررح، برره طرحرری از 

نرروع حماسرره دسررت مییررازد كرره در آن نقررش قهرمرران در پیشرربرد حركررت افقرری و       
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عمررودی طرررح برجسررتگی بسرریار مییابررد. در طرررح بخررش دوم، مضررمون حماسرری یرراد   

 شررده تررا لحظررۀ فرمرران افراسرریاب برررای حملرره برره سرریاوش و كشررتن وی كرراركرد      

آشکاری نردارد. تنهرا برا شرکلگیری لحظرۀ فراجعی و تراژیرک سرر بریرده شردن سریاوش            

برره فرمرران افراسرریاب اسررت كرره وی )افراسرریاب( در سرریمای ضررد ایرانرری )آنتاگونیسررتی( 

خررود ظرراهر میگررردد و بررا زنررده شرردن ایررن ضرردیت ویرانگررر، مرراجرا بررر مرردار موضرروع   

وران( جررای میگیرررد. در ایررن  پیوسررتار حماسرره ملرری ایررران )نبرررد دیرینرره ایررران و ترر   

فرآیند، اگرچه كشرته شردن قهرمران داسرتان، خرود بره خرود، نروعی پایران بسرته بررای            

مرراجرا محسرروب میشررود، ولرری فردوسرری، از رهگررذر وارهانیرردن كیخسرررو )برره عنرروان    

سرراخت تکررراری را كنررار گیرنرردۀ انتقررام خررون سرریاوش( از مهلکررۀ كشررتار، در واقررع ایررن

پایرانی براز میبخشرد بره ایرن اعتبرار كره مراجرای داسرتان هنروز            میزند و به طرح مراجرا 

تمررام نشررده اسررت و بایررد در مرروقعی نزدیررک، مرراجرای موسرروم برره كررین سرریاوش، برره   

فراخور نوع اثر بره پایرانی سرنجیده برسرد. شراید دلیرل چنرین چیردمانی از چنرد خررده           

وهرران )از پژطرررح ماهیترراً متفرراوت را بترروان ایررن تشررخیص داسررتان شررناختی فردوسرری 

حماسرره سرررایی در ایررران، صررفاا فردوسرری، زنرردگی، اندیشرره و شررعر او، ریرراحیا و  جملرره

برخی دیگرر( دانسرت كره داسرتان سریاوش از جملره داسرتانهای پیوسرتار حماسره ملری           

آیرد، گرچره زاده شردن كیخسررو در آن نقطره عطفری اسرت بررای         ایران بره شرمار نمری   

 رسانیدن دورۀ پهلوانی آن.ای بزرگ به منزلۀ به پایانآغاز مرحله

فردوسری، از برخری الگوهرای مرذهبی و آیینری نیرز بررای جرذاب كرردن طررح كلرری           

انررد: الررف( الگرروی دل برراختن  ایررن داسررتان در انرردازههایی بهررره گرفتررها از آن جملرره  

زلیخا به یوسف پیامبر و جامره برر ترن دریردن و دروغ بسرتنش بره او بره سروء قصرد بره           

آزمررودن زردشررت برره بیگنرراهی و صررحت دعررویش بررا وَر گرررم،   پاكرردامنیشا ب( الگرروی

گرچه باور بره آترش و آزمرودن گناهکراران بره واسرطۀ آن بره پریش از زمران وی مربروط           

میگرددا ج( الگوی بره آترش افکنرده شردن ابرراهیم پیرامبر بره فرمران نمررود و گلسرتان           

س از برره شرردن آتررش بررر اوا د( الگرروی برخاسررتن طوفررانی از گرررد تیررره بالفاصررله پرر    

صررلیب كشرریده شرردن عیسرری مسرریح، چنرران كرره از بریررده شرردن سررر سرریاوش و نگررون 

 افتادن آن در طشت و خونش بر خاک، چنین پدیدۀ كیهانی رُخ میدهد.

ه( پدیررد آمرردن انگارههررا و باورهررایی دربررارۀ شررهادت سرریاوش در میرران عرروام كرره    

دگی دوبراره ایرزدی   گویا با انگاشرتن پسرر سریاوش )كیخسررو( بره منزلره رسرتاخیز و زنر        

آورد كره برر اثرر    شهید شونده، سریاوش را نمونرۀ ایرانری تمروز یرا دمروزی بره شرمار مری         

برره جهرران مردگرران رفترره اسررت و بررا گریررز پسررر خررود      -همچررون تمرروز -شررهادتش

خررون »)كیخسرررو( از ترروران برره ایررران شررکل گیررری سررلطنتش، همچررون گیرراه         
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نی برازمیگردد )جسرتاری در فرهنرگ    كره از خرون او برر آمرد، بره عرالم زنردگا       « سیاوشان

ای از ایررن انگرراره و برراور كرره پررس از كشررته شرردن    (. رگرره94ر    41ایررران، بهررار: ص 

سرریاوش در مرراوراءالنهر، خررود سرچشررمۀ جوشرران آیینرری شررد )سرروگواری برررای         

هررای پریش و پرس از اسرالم مراسرم آن را زنرده میداشررتند،      سریاوش( كره گویرا ترا سرده     

ایررت فردوسرری از ایررن داسررتان بازترراب دارد )آفرررین سرریاوش،   در دو نقطرره از اواخررر رو

ای موقعیررت ( و در قالررب خرررده طرحرری بازگشررتی از آن رو كرره برره گونرره  14كیررا: ص 

 گر شده است:آغازین داستان را تداعی میکند، جلوه

 كررز آن برریخ بركنررده فرررخ درخررت   

 
 همرره خرراک آن شارسررتان شرراد گشررت  
 ز خرراكی كرره خررون سرریاوش بخررورد 

 بسررران بهررراران بررردی بررره دی مررراه

 

 از این گونه شرراخی برآورد سررخت ... 

 (1514، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج

 گیررا بر چمن سررررو آزاد گشررررت

 برره ابر انرردر آمررد یکی سررربز نرد  

 پرسرررتشرررگرره سررروگواران برردی      
مه فردوسررری، ج    نا یات 4)شررراه ر  1544، اب

1541) 
بررا طرررح كلرری فردوسرری در ایررن داسررتان را، از نظررر ضرررباهنگ حركررت، میترروان    

كرره در ترروالی متنرراوب خررود، كشمکشررهای خرراص خررود را      مراحررل زیررر نشرران داد  

 وخیزهایی به پیش میرود:آفریند و با افتمی

 آرامش+ تالطم )اوج اول( + آرامش + تالطم )اوج اصلی فاجعه( + آرامش )امید انتقام(.

 ( شخصیت پردازی در داستان سیاوش5-3

زگوكنندۀ این واقعیت آشکار است كه بدون داستان سیاوش با« موضوع-عنوان»آمیزۀ 

عنصر شخصیت، تصور طرح داستانی به این نام امکانپذیر نیست. این وضعیت خود بازگوكننده 

آورد آن انگاره مهم است كه شخصیت و پیرنگ را همچون دو سر یک االكلنگ در نظر می

( ارسطو 14-11كه جوهر اصلی آنها یکی است )تأملی دیگر در باب داستان، پرین: ص 

معرفی كرده و اظهار داشته « پیرنگ»را عامل دوم و وابسته به اصل و وجود « شخصیت»

است كه شخصیتها تنها برای شکل دادن به حواد  پیرنگ داستان، به روایت راه مییابند 

(. فردوسی، برای روایت این داستان، 14ای بر ادبیات نقد و نظریه، بنت و رویل: ص )مقدمه

شیوه بهره میجوید: بخشی از آن را خود، در مقام راوی از زاویه دید دانای كل حتی از دو 

طرف انجام میدهد و بخشی دیگر از آن را نیز از زبان شخصیتهای داستان روایت االمکان بی

های سیر حركت عمقی طرح كلی داستان كه به طور عمده ناظر به عوالم درونی میکند. تجربه

وگوها، كردارها ها، احساسات و عواطف و تأثرات( هستند، به واسطۀ گفتآن )اعم از اندیشه

ۀ زمینوگوها و كردارها و حالتها پیشو حاالت شخصیتها بازگو میشوند. مجموعۀ این گفت
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اند و روایت سیر حركت طولی طرح كه به طور عمده حالت نقل داستان را از آن خود ساخته

ا ساخته است. بدینسان در بافت ساختار داستان، تالزم حماسی دارد، فضای پس زمینه آن ر

 سیما و فرهمندیپیرنگ و شخصیت آشکارا به چشم میخورد: در پیرنگ، پهلوان جوان، خوش

و  بینیرا میبینیم كه در برابر عشق ناپاک و اهریمنی نامادریش به او و هم چنین كوته

دامنی، باز میزند و در گریز از آلودهایستد و از آنها سرناپایداری رأی و بدخویی پدر می

پیمانشکنی و كشتار بیهوده، با خوشخیالی به سرزمین دشمن پناه میبرد و در آنجا، در اوج 

ارجمندی و شادكامی، گرفتار دسیسه گرسیوز میشود و سرانجام، به فرمان پادشاه، سر از 

ها و آرمانها، اندیشه تنش جدا میکنند. در شخصیتها بازگفت این ماجرا را، با بر شمردن

ها و عواطف آنها، میشنویم. از این طریق، بخش بزرگی از اندیشۀ ژرف ساخت داستان احساس

را به مخاطبان انتقال میدهندا این كاركرد شخصیت، در شیوه فردوسی برای این داستان، به 

 . برداشت میخائیل باختین از شخصیت و نقش آن دیرینگی معنیداری میبخشد

سخن »آفریند. شخصیت، بیش از هر چیز، برای وگو میده شخصیت را برای گفتنویسن

خلق میشود سخن گفتنی كه با آن هستی او پدیدار میشودا اما سخن گفتن منجر « گفتن

به كنش میشودا پس هر سخنی خود ك نش است و هر ك نشی برابر با سخن گفتن. بنابر این، 

سان سخنگو است. به باور باختین، در این فرآیند، شخصیت داستانی، در درجۀ نخست، یک ان

بیان « ایگفته»وسوی خاصی است: هر سخن گفتن پدیده مجردی نیست و دارای سمت

 ( 411)دستور زبان داستان، اخوت: ص  كنندۀ جهانبینی خاصی است

در داستان سیاوش، شخصیتها، از نظر میزان اهمیت )پیش برندگی ماجرا( و دامنه 

شخصیتهای -1شخصیتهای اصلی )درجه یک(، -4به سه دسته كلی تقسیم میشوند: كاركرد، 

ریزشخصیتها )سیاهی لشکر(. بر پایه این تقسیم بندی، دو شخصیت -3فرعی )درجه دو(، 

سیاوش به اعتبار حضور و كاركرد محوری او در كل حركت داستان و افراسیاب به اعتبار 

 در روند تحولی ماجرا شخصیتهای اصلی هستند. دارشاهمیت حضور و نیز كاركرد دنباله

كاووس، رستم، سودابه، پیران، فرنگیس، گرسیوز و كیخسرو كه هر یک، به نوبه خود، 

نقش مهم و مؤثری در یکی از دو بخش داستان برای شکلگیری، پیشرفت و فرجام یابی آن 

شمار  رجه دو( بهبازی میکنند، در قیاس با محوریت شخصیتهای اصلی، شخصیتهای فرعی )د

آیند. مادر سیاوش، زنگه شاوران و بهرام، گلشهر، پیلسم، گروی زره، لهاک، فرشید ورد، می

دهنده در یک خرده طرح واقعه ضمنی )اپیزود( دارند، گرچه هر یک سهمی موضعی و یا یاری

ولی چون نقش آنها تأثیر محسوسی در تندی و كندی حركت كلی ماجرا ندارد، ریز شخصیت 

 محسوب میشوند.

موافق -شخصیتهای مثبت -4اند: شخصیتهای این داستان از نظر نوع كاركرد نیز بر سه دسته

اه منفی(. به طور كلی، خاستگ-بینابین )مثبت-شخصیتهای میانه -3مخالف، -شخصیتهای منفی-1
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داخته های دو گانه ترسیم و پرهای كالسیک در قالب تقابلهای حماسهایهعمدتاً اساطیری بن

ها، ماهیت و كاركرد هر شخصیتی موضعی منحصر به تنها دو ا یعنی در این حماسهمیشوند

ها شناسی امروزه گاهی این تقابلقطب دارد: یا دوست یا دشمن، یا خیر یا شرّ، در شخصیت

گیری از نهادپردازی رنگ بیان میکنند: سیاه یا سفید. در داستان سیاوش، به دلیل را با بهره

و  آیدیک شخصیت، مواضع شخصیتها از انحصار دو قطب )دو رنگ( متضاد بیرون می وجود

آید كه در آن، تصور قرار گرفتن شخصیت در موضعی دیگر نیز ای پیش میوضعیت تازه

ممکن میگردد: موضع میانه یا بینابین. این وضعیت، ظرفیت تحول پذیری شخصیتهای ساده 

ندی دراماتیک است، افزایش میبخشد، فرایندی كه از به شخصیتهای جامع را كه خود فرآی

 (63های رمان، فورستر: ص ژرفای فزایندۀ حركت عمقی طرح داستان حکایت دارد. )جنبه

معرفی شخصیتها در این داستان به دو شیوه صورت گرفته است: تعریف مستقیم و تعریف 

ام گو برای اشخاص داستان، زموغیرمستقیم. در تعریف مستقیم، فردوسی با كاربست تمهید گفت

 ها و حدیثگوییوگوها، تکمعرفی آنها را به شخصیتها وامیگذارد. نمونه این معرفی مجموعه گفت

نفسهایی است كه سیاوش درباره خود، آرمانها، اندیشهها احساسها، عواطف و همچنین پیشبینی آیندۀ 

 اش بیان میکندا برای نمونه:خود و خانواده

 مرررد شبسررتان نرریم برردو گفررت:   -

 

 مرررا موبرردان سرراز بررا بخررردان     -

 

 چرره آمرروزم انرردر شبسررتان شرراه   -

 

 مجویم كه با بنرد و دسرتان نریم    
 (431، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج

 بزرگررررران و كرررررارآزموده ردان
 (459، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج

 به دانرش زنران كری نماینرد راه     
 (464، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج

معرفی شخصیتها )تعریف غیرمستقیم( خود به دو صورت انجام میشود: یکی شیوۀ دوم 

 معرفیهایی كه فردوسی خود در مقام راوی دانای كل از آنها صورت میدهدا همچون:
 وگویجهان گشت از آن خرد پر گفت 

یاوخش كرد        نامش سررر ندار  ها  ج

 

 كز آن گونه نشنید كس روی و موی 
نده را بخش كرد   بر و چرخ گرد

 (69-61، ابیات 4)شاهنامه فردوسی، ج

نوعی دیگر معرفی غیرمستقیم شخصیت از زبان یک یا چند شخصیت دیگر صورت 

ی پذیروگو و از رهگذر آن، بر خاصیت دراممیگیرد. این صورت از معرفی بر وزن عنصرگفت

 افزاید. اثر می

 وگو در داستان سیاوش( گفت1-1

وگرو اسرت كره چره     وگو )دیرالوگ( در داسرتان سریاوش، جزئری از عنصرر گفرت      گفت

ای بررای بیران افکرار اشرخاص )قهرمانران( آن اسرت. برر        در قالب نظم و چره نثرر، وسریله   
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این اساس، هر چره ایرن شخصریتها برر زبران آورنرد، نماینرده فکرر آنهاسرت، از جملره در           

د و یرا انفعراالتی چرون رحرم و تررس      هنگامی كه بخواهند چیرزی را نفری یرا اثبرات كننر     

و خشم و مانند آنهرا را برانگیزنرد و یرا امرور را كروچکتر و یرا بزرگترر جلروه دهنرد. یگانره           

هررای مربرروط برره  اسررت، همرره داده« وگرروگفررت»ابررزار بیرران روایررت داسررتان سرریاوش  

داستان به واسطۀ همرین ابرزار بره مخاطرب انتقرال مییابرد. مرتن روایرت آن نیرز، آمیرزۀ           

 ناوب و متناسبی است از دو بخش:مت

وگرو را نیرز   وگرو )خطبره( و پرس گفرت    هرا كره پریش گفرت    الف: شرح وقایع و توصیف صرحنه 

 در برمیگیرد.

 وگو )دیالوگ(.ب: گفت

وگررو، گهگرراه قطعررات وگررو و پررس گفررتدر بخررش نخسررت، عررالوه بررر پرریش گفررت 

ه فردوسرری از حکمرری نغررز و كوترراهی هررم خرروان بررا درون مایرره هررر واقعرره در بررردارد كرر

آنها بررای دادن پیرامی خراص، هشردار، پرهیرز و یرا گوشرزد كرردن حقیقتری همیشرگی           

وچررا در البرالی توضرریحات خرود دربرارۀ مراجرا یررا كرنش خراص و یرا بسررته         چرون و بری 

وگرو بره جهرت صرورت گررفتن كرنش بعردی بهرره میجویرد. سرخن معمرولی            شدن گفت

 ایم.وگو نامیدهگفتكوتاه كه آن را میان

انرد  وگرو بخرش الرف از زبران سروم شرخص مفررد بیران شرده         الب هر سه نوع گفتمط

طرفرری را در و در آن راوی )فردوسرری( سررعی میکنررد كرره از زاویرره دیررد دانررای كررل، برری 

االمکران در زاویره   كار خود بره خروبی رعایرت كنرد بره سرخن دیگرر میکوشرد كره حتری          

)ترأملی دیگرر در براب    « شری زاویره دیرد نمای  »دید عینی كه در نزد اهرل نظرر، گراهی بره     

)فرهنررگ اصررطالحات ادبرری، داد: « زاویرره دیررد بیطرررف»( یررا 91-93داسررتان، پرررین: ص 

( نیررز نررامبردار اسررت، قرررار گیرررد كرره در آن راوی یررا نویسررنده در داسررتان      161ص 

حضور ندارد تا دربراره رویردادها یرا كنشرهای افرراد توضریحی بدهرد ترا تفسریری بکنردا           

انرد، گرزارش میکنرد و باورهرا و     كره شراهد یرا شراهدان رویردادها دیرده      بلکه تنها آنچه را 

نظریررات خررود را در داسررتان دخالررت نمیدهررد. جلرروه بررارز كوشررش فردوسرری در ایررن    

حجررم قابررل توجرره   گیررری از داسررتان برررای قرررار گرررفتن در چنررین موضررعی بهررره     

ی( بیطرفری  هرای زاویره دیرد عینری )نمایشر     وگوهرای اشرخاص اسرت، زیررا یکری از ویژگری      گفت

وگوهرای اشرخاص آن اسرتوار    است كه روایت داسرتان خرود را بره صرورت عمرده برر پایره گفرت        

سررازد. برره سررخن دیگررر، وی در داسررتان سرریاوش بخررش بزرگرری از روایررت داسررتان را برره       

ای از دو گونره روایرت نقلری سرنتی و     آفرینران آن وامیگرذارد و مجمروع روایرت را بره آمیرزه      نقش

یل میکنررد كرره گونرره دوم آن ظرفیررت بررازآفرینی رویرردادهای آن را در   روایررت دراماتیررک تبررد 

 گوهر خود داراست.
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هررای حکمرری، ذهررن مخاطررب را وگررو بررا گوشررزدكردن نکتررهگفررتفردوسرری در پرریش

هرای نیرک و برد و مسرئولیت     برای شنیدن داسرتانی اخالقری برا مضرمون تقابرل اندیشره      

وگرو داسرتان   سران، پریش گفرت   هر فرد در قبال كنشهای خرویش آمراده میسرازد. بردین     

شرردن سرریاوش برررای رفررتن برره  ضرررباهنگی آرام دارد. برررای نمونرره در لحظرره داوطلررب 

 جنگ با افراسیاب:

 چنرررین برررود رأی جهررران آفررررین 

 بررره رأی و بررره اندیشرررۀ نابکرررار    

 

 كره او جرران سرپارد برره تروران زمررین    

 كجرررا بررراز گرررردد برررد روزگرررار  
 (591-593، 4)شاهنامه فردوسی، ج

وگررو شرراید یگانرره مررورد ضررعیفی باشررد كرره طرررح جرران سررپردن   گفررتمیررانایررن 

سرریاوش در ترروران زمررین را، حترری زودتررر از زمرران جررالی وطررن كررردن سرریاوش برره    

تركسررتان، برره مخاطررب لررو میدهررد. ایررن تمهیررد اگررر چرره میتوانررد درجررۀ همرردردی     

ن آن مخاطررب را از چنررین واقعررۀ دردانگیررزی برراال ببرررد، از لطررف پنهرران یررا معلررق مانررد

 برای آشکار شدن و رخداد ناگهانی میکاهد.

وگرو پایرانی( نیرز در جرای طبیعری خرود آمرده اسرت و ویژگری          وگرو )گفرت  گفتپس

 –سرنوشررت –بررارز آن، ایررن اسررت كرره سرریمایی تماشررایی از نقررش آفرررین خرراموش     

ترسرریم كنررد و بررر امکرران بررازآفرینی نمایشرری و تجسررم عینرری فرضرری آن بیفزایررد.       

 آفرینان تراژدی كالسیک است، این بار چنین ظاهر میشود: سرنوشت كه از نقش

 چنین اسررررت كردار این گنررده پیر       

 چو پیوسرررته شرررد مهر دل بر جهان   

 

 سرررتاند ز فرزنرررد پسرررتان شررریر    

 برره خرراک انرردر آرد همرری ناگهرران   

، ابیرررات 4)شررراهنامه فردوسررری، ج 

1545-1541) 

میگویرد كره جلروۀ    وگرو، فردوسری تلویحراً بره مخاطرب      در بیت پایانی این پس گفرت 

دراماتیک پایران ایرن داسرتان، در واقرع، برا داسرتان بعردی وی، آورده شردن كیخسررو از          

ترروران برره ایررران زمررین و گرفترره شرردن كررین سرریاوش برره دسررت وی و یررارانش كرراملتر  

 خواهد شد:
 ز خون سیاوش گذشرتم بره كرین   

 
 برره آوردن شرره ز ترروران زمررین   

 (1511، ص 4)شاهنامه فردوسی، ج

آمیررزۀ دوگانرره حماسرره و درام در داسررتان سرریاوش موجررب شررده اسررت كرره بخررش   

هرای ایرن دو نروع اسرتوار گرردد. طررح كلری        وگرو، برر ویژگری   عمدۀ ابزار روایت آن، گفت

داسررتان سرریاوش در مفهرروم رزمرری آن باعررث شررده اسررت كرره صررداها و فریادهررای       
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نرری داشررته وگوهررای شخصرریت محرروری آن پرریش از آن كرره جلرروه آشررکار و بیرو گفررت

 باشندا جنبه پنهان و درونی به خود بگیرند.

غوغررای درون وزن بیشررتری برره نسرربت غوغررای بیرررون بیایرردا گرچرره ایررن دو گونرره،  

تنیرردگی انررد. یررک نمونرره برجسررته از درهررم تنیرردهغوغررا در بافررت ایررن داسررتان، درهررم 

زبردسررتانۀ آهنگهررای حماسرری و عرراطفی و همچنررین جلرروه نیررروی چهارگانرره زبرران،     

وگرو )دیرالوگ( سریاوش برا فررنگیس، پرس از خرواب دیردن سریاوش اسرت كره در            گفت

ای دراماتیرک، خنجرر بره كرف در     شرب در صرحنه  آن در حالی كره سریاوش، در آن نیمره   

انتظار رویدادی نزدیرک، آمراده نشسرته اسرت و طالیره خبرر از بره راه افترادن افراسریاب          

وگرو برا اصررار ملتمسرانۀ فررنگیس      آورد. ایرن گفرت  و لشکریانش به سوی سیاوشرگرد مری  

آسرررا و بررررای گرررریختن سررریاوش از مهلکررره آغررراز میشرررود و برررا پیشرررگویی فرزانررره 

 انگیز سیاوش به همسرش ادامه مییابد:های غمسفارش

 فرنگیس گفررت: ای خردمنررد شرررراه         

 یررکرری بررارۀ گررام زن بررر نشرررریررن   

 تو را زنررده بررایررد كرره مررانی برره جررای

 سررریراوش بردو گفرت كران خواب من      

 

ه      کن  نگرراه     م گونرره برره مررادر   یچ 

توران زمین          یمن برره  یچ ا  مبرراش ا

 سرررر خویش گیر و كسررری را مپای  

مد و تیره شرررد آب من...     جای آ  به 
مه فردوسررری، ج    یات  4)شررراهنا -1419، اب

1443) 
هررای قهرمرران و وگررو در داسررتان سرریاوش را بایررد ابررزار بیرران اندیشرره  عنصررر گفررت

امرررا ایرررن تنهرررا یکررری از ضررردقهرمانان و بخرررش بزرگررری از اندیشرررۀ طررررح دانسرررتا 

وگررو در متنهررای داسررتانی دراماتیررک، از جملرره  كاركردهررای هشررتگانۀ كالسرریک گفررت 

انررد: بسررط آیررد. ایررن كاركردهررا را چنررین برشررمرده در همررین داسررتان برره شررمار مرری 

داسررتان و پیشرربرد وقررایع، بیرران خصوصرریات اشررخاص، بیرران فکررر و اندیشرره اشررخاص،   

كررردن مکرران،  آنهررا، تصویرسررازی، مشررخص معرفرری روابررط میرران اشررخاص و نسرربت   

(. در 431كررردن زمرران و فضاسررازی )شررناخت عوامررل نمررایش، مکرری: ص      مشررخص

هررایی میترروان داسررتان سرریاوش، برررای هررر یررک از ایررن كاركردهررا نمونرره و گرراهی شرریوه

 یافت.

وگوهررای وجررود ایررن كاركردهررای هشررتگانه برشررمرده شررده در مجموعررۀ گفررت     

ن حقیقرت گرواهی میدهنرد كره فردوسری در ایرن داسرتان        داستان سیاوش آشکارا برر ایر  

تررر، گویرراتر، گیراتررر و تأثیرگررذارتر از وجرروی ابررزاری برره مراتررب باظرفیررتنیررز در جسررت

هرای حماسری پریش از كرار خرود بروده اسرت. گرواه دیگرر          نمونه سنتی و معمول منظومه

د وگررو در داسررتان سرریاوش، وجررو  گیررری فزاینررده و متنرروع فردوسرری از گفررت   بهررره
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گرویی در  گرویی )مونولروگ( و براخودگویی )حردیث نفرس( متعردد در آن اسرت. ترک        تک

برره  -1وگرروی( برره صررورت عررادی )گفررت -4ایررن داسررتان برره دو صررورت ظرراهر میشررود: 

ای عمرده از صرورت اول را میتروان انرردكی پرس از خرواب نمررا      صرورت مرتن نامره. نمونرره   

ور بازیافرررت كررره در آن از شررردن افراسررریاب، در سرررخنرانی او در برابرررر بزرگررران كشررر

افروزیهررای بیشررمار خررود در گذشررته سررخن میگویررد و بیرردرنگ، گرسرریوز را بررا   جنررگ

 فرستد:هدایای بسیار برای صلح خواهی به درگاه سیاوش و سپس رستم می

 مرا سریر شرد دل ز جنرگ و بردی    

 كنرررون دانرررش و داد بررراز آوریرررم

 

 همررری جسرررت خرررواهم ره ایرررزدی  

 بجرررای غرررم و رنرررج، نررراز آوریرررم   
-193، ابیررررات 4)شرررراهنامه فردوسرررری، ج

195) 
انگیز نزدیک خود برای همسرش فرنگیس و نیز بیدار پیشگویی سیاوش از سرنوشت غم

وگو كوتاه ادا میشود. از باش روح سیاوش به پیران ویسه در خواب او كه در قالب گفت

ه كاووس، كاووس بگانه سیاوش به های سهشمارند. نامهگویی( بهوگو )تکگونه گفتهمین

 گویی به شمار آورد.سیاوش و پاسخ افراسیاب به نامه سیاوش را نیز، میتوان تک

های متعدد دارد كه بد گمان شدن سیاوش به توصیه حدیث نفس نیز در این داستان نمونه

و  های مستقیمپرده )در قالب جملهپدرش برای رفتن به شبستان و وراندازكردن دختران و پس 

 تقیم( از این نوع است:غیرمس

 گمرررانی چنررران بررررد كرررورا پررردر 

 كره بسریار دان اسرت و چیرره زبران      

 اگررر مررن شرروم در شبسررتان اوی    

 

 پژوهررد همرری تررا چرره دارد برره سررر    

 هشررررریوار و بینرررررا دل و قهرمررررران

 ز سرروداوه یررابم بسرری گفررت وگرروی   
 (451-451، ابیات 4)شاهنامه فردوسی، ج

گویی است كه مانند دیگری در وگو، در این داستان، آشفتههای گفتیکی دیگر از گونه

گویی جزئی از تمهید روایی شناسی، آشفتهداستانهای پهلوانی شاهنامه ندارد. در درام

وگو دراماتیک و از رهگذر آن، به موقعیت دراماتیک است نویس برای دستیابی به گفتدرام

وگوی دراماتیک، ( بدین معنی كه در گفت435-431، مکی: صص )شناخت عوامل نمایش

كالم نه تنها در جهت روشن كردن رویدادها بلکه، در بسیاری از مواقع، دقیقاً به این منظور 

ای از ابهام بر وقایع بگستراند و در سایه آن، روابطی جز آنچه واقع آید كه پردهبه كار می

د و از تضاد این دو، از طریق در بیم و امید نگه داشتن، اند در ذهن مخاطب برقرار سازشده

التهابی كه ناشی از موقعیت دراماتیک است، پدید آورد و بر شدت هیجان نمایش بیفزاید. 

ای به كار گرفته میشود كه پیران ویسه گویی در داستان سیاوش در صحنهای از آشفتهنمونه

گفتن با افراسیاب، خود را به بیگانگی و به كیخسرو جوان سفارش میکند كه هنگام سخن 
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وپال بدهد تا افراسیاب پی به آگاهی و های او را به صورت پرتدیوانگی بزند و پاسخ پرسش

 سالمت تن و روان او نبرد.

 برردو گفررت كررز دل خرررد دور كررن  

 مررررو پررریش او جرررز بررره بیگرررانگی

 مگرررد ایررچ گونرره برره گرررد خرررد    

 

 چرررو رزم آورد پاسرررخش سرررور كرررن  

 زبررران جرررز بررره دیررروانگی مگرررر دان 

 یرررک امرررروز برررر ترررو مگرررر بگرررذرد   
-1111، ابیررررات 4)شرررراهنامه فردوسرررری، ج 

1111) 
هنگامی كه كیخسررو را برا كراله و كمرر كیرانی و براره گرام زن بره درگراه افراسریاب           

آورد، نقررش نمایشرری خررود را چنرردان تماشررایی بررازی میکنررد كرره از رهگررذر آن،     مرری

از او پرسررش آغرراز میکنررد، یکرری از گیراترررین و در ای نگررران وقترری افراسرریاب بررا چهررره

هرا شرکل میگیررد، بره ویرژه از آن جهرت كره ایرن         گرویی عین حال، اجراپذیرترین آشرفته 

لحظرره اگرچرره در مرحلرره فرررود داسررتان قرررار گرفترره اسررت امررا در پررس ظرراهر           

هررایی از هررول و هررراس بررر جررای مانررده از درام دسیسررۀ مربرروط برره  طنزآمیررزش، مایرره

 اوش را در خود نهان دارد:كشتن سی

 بدو گفت كای نورسررریده شررربان      

چه كردی همی     ندان   بر گوسرررپ

ست    سخ كه نخجیر نی  چنین داد پا

موزگررار       پرسرررریررد بررازش از آ  ب

 

 چه آگاهی اسرررتت ز روز و شررربان  

 زمین را چگونرره سرررپردی همی         

مان و زه و تیر نیسررررت   مرا خود ك

 بررد و نرریررک و از گررردش روزگررار
یات   ،4)شررراهنامه فردوسررری، ج    -1196اب

1194) 
وگرو  های قابل مالحظره در همره مروارد برشرمرده شرده از مبحرث گفرت       یکی دیگر از ویژگی

وگوهاسررت: ضرررباهنگ هررای مختلررف گفررتدر ایررن داسررتان، تناسررب كلرری ضرررباهنگ در گونرره

در برخرری از نقرراط رونررد حركررت مرراجرا تنررد و در   -اعررم از عرراطفی یررا حماسرری -وگوهرراگفررت

میشود. بره طرور كلری، چنرین بره نظرر میرسرد كره هرر چره حركرت داسرتان              نقاطی دیگر، كند

وگوهرا معمروالً بره كنردی و لحرن آنهرا برا مترانتی         مسیر عملی در پیش میگیرد، ضرباهنگ گفرت 

هررا و عواطررف درون اشررخاص میگرایرردا امررا ایررن یافترره لزومرراً، برره معنرری  همخرروان بررا احسرراس

هرایی وجرود دارنرد كره     در همرین مسریر نیرز لحظره    ها نیسرت.  پذیر بودن آن به همۀ گفتهتعمیم

وگرو،  وگرو در آنهرا در حکرم آرامرش قبرل از طوفران اسرت و گفرت        این آهستگی ضرباهنگ گفرت 

به واسطه كلمه یا عبارتی، چنان دگرگون میشرود كره شریب مالیرم یرا یکنواخرت حركرت مراجرا         

نرد. آنچره در ایرن میران،     را دستخوش نوسانی خیزنرده میسرازد و مراجرا را وارد مرحلره ترازه میک     

هرای  هرای داسرتان حاضرر، از گفتره    نماید ایرن اسرت كره فردوسری در اغلرب لحظره      آشکارتر می

وگوهررا و برره تبررع آن، كوتراه، امررا صررریح و قرروی )ترأثیر گررذار( برررای تنرردكردن ضررباهنگ گفررت   
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گیرری فضرایی ترازه و كنشرهای آن بهرره میگیررد و بررعکس آن، بررای         سرعت بخشیدن به شکل

هرای آشرکارتر   هرای بلنردتر از آنهرا اسرتفاده میکنرد. در زیرر، نمونره       دكردن ضرباهنگ، از گفتهكن

 وگو در این داستان را برمیشماریم.تندی و كندی ضرباهنگ گفت

ایسررتادگی لفظرری سرریاوش در برابررر كررامخواهی سررودابه از او كرره بررا گفررتن جملرره      -

 «:هرگز مباد»

 سرریاوش برردو گفررت: هرگررز مبرراد 

 وفررایی كررنمدر برریچنررین بررا پرر 

 

 كه از بهر دل من دهرم سرر بره براد     

 ز مرررردی و دانرررش جررردایی كرررنم

، 4)شررررررراهنامه فردوسررررررری، ج 

 (314-311ابیات

توجیه موبرد موبردان كراووس را بره گرذر دادن یکری از دو مرتهم )سریاوش و سرودابه(           -

 از آتش برای آشکار شدن گناهکار واقعی:
 وگروی چو خواهی كه پیدا كنری گفرت  

 چنرد فرزنرد هسرت ارجمنرد    كه هر 

 وزیرررن دخترررر شررراه هامررراوران    

 

 ببایرررد زدن سرررنگ را برررر سررربوی  

 دل شررراه از اندیشررره یابرررد گزنرررد  

 پر اندیشره گشرتی بره دیگرر كرران...     

، 4)شرررررررراهنامه فردوسرررررررری، ج

 (155-151ابیات

وگوهررای ایررن داسررتان فرصررتی جداگانرره     شررمارش وضررعیت ضرررباهنگ گفررت   

 به موارد اندک باال بسنده شد.میخواهد، از این رو، از باب ارجاع، 

 ( كشمکش در داستان سیاوش1-5

كشمکشررهای داسررتان سرریاوش را میترروان برره دو دسررته بررزرگ تقسرریم كرررد:        

كشمکشررهای بیرونرری، كشمکشررهای درونرری. مجموعرره ایررن كشمکشررها خررود از دل       

آورنررد. مهمترررین ایررن تضررادها عبارتنررد از: تضرراد فرررد بررا تضررادهای گونرراگون سررر برمرری

تضاد فرد با جامعه، تضاد فررد برا هنجارهرای سرنجیدۀ جراری، تضراد گرروه برا فررد،          فرد، 

 تضاد جامعه با جامعه، تضاد سرنوشت با فرد. نمونه فرد با فرد:

 الف( تضاد سیاوش و سودابه:

 اگرررر سرررر بپیچررری ز فرمررران مرررن 

 كررنم بررر تررو ایررن پادشرراهی تبرراه     

 

 نیایرررد دلرررت سررروی پیمررران مرررن  

 شرراهشررود تیررره روی تررو بررر چشررم  
-349، ابیررررات 4)شرررراهنامه فردوسرررری، ج

344) 

 تضاد كاووس و رستم: -
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 برره رسررتم چنررین گفررت شرراه جهرران

 ایكرره ایررن در سررر او تررو افکنررده    

 تررن آسررانی خررویش جُسررتی برردین  

 

 كررره ایررردون نمانرررد همررری در نهررران 

 یرریچنررین برریخ كررین از دلررش كنررده 

 نرره افررروزش ترراج و تخررت و نگررین     

، ابیررررات 4)شرررراهنامه فردوسرررری، ج

461-461) 

 تضاد گرسیوز و سیاوش: -

 برردو گفررت گرسرریوز ای شررهریار 
 

 سیاوش نه آن است كرش دیرد شراه   
 

 سرریاوش دگررر دارد آیررین و كررار    
 (4951، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج

 همرری ز آسررمان برگررذارد كرراله    
 (4416، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج

 

 ب( نمونه تضاد فرد با جامعه:

 :جامعهتضاد سیاوش با وضع فعلی -

 وگررر برراز گررردم برره درگرراه شرراه 

 ازو نیررز هررم بررر تررنم بررد رسررد  

 نیابم ز سرودا وه خرود جرز بردی     

 

 بررره طررروس سرررپهبد سرررپارم سرررپاه   

 چررپ و راسررت بررد بیررنم و پ رریش بررد  

 نررردانم چررره خواهرررد رسرررید ایرررزدی  
-4146، ابیررررات4)شرررراهنامه فردوسرررری، ج 

4149) 

سریاوش، چرون منظرور گرسریوز     : )و البتره برا خرود    تضاد گرسیوز با ایران و ایرانیی -

 تنها سیاوش است.(

 جروی چنین گفرت گرسریوز كینره   

 یکی مررد را شراه از ایرران بخوانرد    

 

 كرره مررا را بررد آمررد از ایررران برره روی    

 كرره از ننررگ مررا را برره خرروی در نشرراند

، ابیررررات 4)شرررراهنامه فردوسرررری، ج 

4934-4911) 

 

 های تضاد گروه با فرد:پ( نمونه

 فرمان افراسیاب برای كُشتن سیاوش:تضاد سپاه توران با -

 چنین گفرت برا شراه یکسرر سرپاه      
 چرا كشت خرواهی كسری را كره تراج    

 

 كررره زو شرررهریارا چررره دانررری گنررراه   

 بگریرررد برررر او زار برررا تخرررت عررراج    
-1494، ابیررررات 4)شرررراهنامه فردوسرررری، ج 

1444) 
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 های تضاد جامعه با جامعهت( نمونه

 كرره افراسرریاب آمررد و صررد هررزار   

 

 سرراز ایررران كنررد   سررپه سررازد و 

 

 گزیرررده ز تركررران شرررمرده سررروار 
 (561، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج

 بسرری زیررن بررر و برروم ویررران كنررد 
 (564، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج

 های تضاد سرنوشت با فرد:ث( نمونه

 دو گیترری همرری بُرررد خواهررد ز مررن 

 وَ زان پس كره دانرد كرز ایرن كرارزار     

 نررررزادی مرررررا كاشررررکی مررررادرم  

 

 كامررررره دل اهررررررمن بمانرررررد بررررره 

 كررره را برررر كشرررد گرررردش روزگرررار   

 و گرررر زاد مررررگ آمررردی برررر سررررم... 

، ابیررررات 4)شرررراهنامه فردوسرررری، ج 

4546-4611) 

به موارد مربروط بره سرنوشرت، میتروان برر پایرۀ سروگیری كلری مسریر داسرتان نیرز            

هرایی مهرم بررای گراییردن مسریر      نمرودن لحظره  نگاه كرد. بره سرخن دیگرر، میتروان رخ    

ای دیگررر را برره وزن حضررور سرنوشررت در سرراختار هررای خرراص برره نقطررهنقطررهمرراجرا از 

 آن نسبت داد.

صاعدی همان    سازهای  »پدیدآورندۀ كشمکش ت ست. )از گونه دیگر،    « ستیز نا ستان ا دا

( نیروی این كشرررمکش چندان زیاد اسرررت كه یک سررروی درگیری در آن 49كزازی: ص 

سازد تا برای    ست( را ناچار از آن می ست(   )پروتاگونی حفظ خود، از پیش روی وی )آنتاگونی

بگریزد و برای آرام خویش به جستجوی ناكجاآبادی سرگردان شود و فرجامیابی ماجرا را، از 

نظرگاه فنی، به مرحله یا مراحل دیگر بکشررراند. نمونه دیگر این كشرررمکش نیرومند همان 

رد داسرررتان را در چیزی اسرررت كه در بخش دوم، از درون و به وجهی فزاینده زمام پیش ب

خود میگیرد و در هنگام خود، از بیرون به نقطه فرجامیابی رهنمون میشود: كشمکش میان   

سیاوش )در مقام عامل عمده        سم عامل عمده در بخش دوم( و  سیوز )به عنوان آنتاگونی گر

پروتاگونیسم در كل داستان(. این كشمکش اگرچه، در آغاز، یک سویه )از سوی گرسیوز( و       

سویه     جلوه میکند، ولی با موفقیتهای گام درونی سیاوش(، در واقع، دو سوی دیگر آن ) بگام 

ای آن دادهصورت میبندد. یک ویژگی بارز این نوع كشمکش، تازگی و نامنتظره بودن برون  

استا مانند اتهامی كه سودابه، به جبران روشدن دست خود، به سیاوش میزند ررر سوءقصد 

آورد كه راه حلّ تکان     ای كه بحرانی چندان پیچیده به بار می     نشررردهبه تجاوز، گناه ثابت     

 آورد.دهندی گذر از آتش را الزم می

مفهوم كشمکش پیش بینی شده در جاهایی از ساز و كار عناصر داستان مصداق مییابد       

«  ووگپیشررگفت»كه مخاطب، با آگاهی از پیرنگ كلی داسررتان كه معموالً آن را به واسررطه 
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یا داده )خطبه/پرولوگ  یا منفی بودن قطب         ( و  یا شرررناسرررایی مثبت  های پیش متنی و 

ستان، نقاط قوت و ضعف آنها، درپی توجیه و تفسیر نوع           صلی و پیشبرندۀ دا شخصیتهای ا

یابی داسررتان اسررت. برای چنین توجیه و تفسرریری، بازبینی قوتها و بویژه ضررعفهای  فرجام

ستمایه      صیتها د ست میدهدا ام شخ ستانهایی از    ا نقطههای خوبی به د ضعف هر فرد، در دا

وگوها و كنشهای او آشکار میشود. نقطه ضعف شخص       این دست، بیش از هر چیز در گفت 

سیاوش( انفعال بیش از حد اوست كه خود پیامد زیاده     ستان ) روی او در نگرشی  اول این دا

 است. « فراآرمانی»

 گشایی در داستان سیاوشافکنی و گره( گره6-4

کنی افافکنی در داستان بسیار مهم است. بدون گرهگره»نویسی س اصول داستانبراسا

)چگونه ادبیات داستانی را تحلیل كنیم، كنی: ص « مانداثر باقی میمناسب، كشمکش بی

(. در این داستان با بروز تضاد و كشمکش میان سیاوش با محیط و اشخاص پیرامونش، 31

ی از این كشمکشها پیش میرود. بااینکه، هردسیسه خود های ناشروند داستان بر محورگره

نظر اصول داستان نویسی، كنشی واكنشی روانی در برابر عمل دیگران استا اما از نقطه

اصل های حافکنیای از گرهداستانی است كه واكنشی را درپی دارد. داستان سیاوش را زنجیره

 میپیوندد.هماز كنشها و واكنشهای قهرمان و ضدقهرمانان به

های ریز و درشت متعددی وجود دارد كه در روند حركت ماجرا در داستان سیاوش، گره

آفرینند. در داسررتان حاضررر، نقطه كننده و دراماتیک نقش میدر پیدایش كنشررهای تعیین

ست. گره       شروع گره  ستان ا شدن دا شوده  شده در این  افکنی اندكی پس ازگ های افکنده 

 ین برشمرد:داستان را میتوان چن

شرردن( و تربیت یافتن سرریاوش از همان اوان  مادرشرردن )آن هم اندكی پس از زادهبی -4

گمان، تأثیر خاص خود را به شرردن گرهی این چنین، بیكودكی به دسررت رسررتم. افکنده 

هرگونه بر شخصیت سیاوش نهاده است. شاید، جدا از فرّهمندی كه در گوهر خود میتواند       

شتن  گبهرهیی و خلوتگزینی و شرم و آزرم شخصیت او را توجیه كند، بی   درونگرایی، آرامجو

پردازی دراماتیک، در پررنگترشدن این  از نعمت مادر در زمان رشد نیز، از نظرگاه شخصیت   

 ویژگیهای فزاینده در سیمای شخصیت وی بیتأثیر نبوده است.

ه اش برای دستیابی ب تانهآوردن كامجویانه نامادری سیاوش بر او و پافشاری سرسخ    عشق  -1

شکل  صحنه تکان آن كه خود زمینه  سیاوش از دو كوهۀ  گیری  دهنده و پرتعلیق گذردادن 

 گناهیش و نیز رخ دادن پیامدهای داستانی گرانبار آن است.آتش برای اثبات بی

سرررنت آزمون سرررنگین و خردكنندۀ گذر از كوهۀ آتش )َورگرم( برای اثبات بیگناهی          -3

سنگین، برغم هولناک بودنش، به لطف برخورداری   سیاوش. افک  سخت و  ندن گرهی چنین 

از پیشینۀ آیینی و مذهبی دیرینه خود و تداعی كردن آزمایش پیامبران چون ابراهیم )ع( و  
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 گی شخصیت سیاوش   سازی و سرنمونه  زردشت، از پسزمینۀ مناسبی برای نمایش برجسته     

 برخوردار است.

تر و فارغبالتر میسازد، در همان دم، او س كه اگرچه او را واالرتبهازدواج سیاوش با فرنگی -1

سرراز، همچون را در نظر آنتاگونیسررت همواره فعالی چون گرسرریوز دژخیم پر آز و دسرریسرره

سخت     سیاوش با وی، این گره را  شاوندی  تر و زمینه خاری تحمل ناپذیر جلوه میدهد. خوی

 تر میسازد.خش آمادهدر این ب« درام دسیسه»گیری را برای شکل

تازش ناگهانی سپاه افراسیاب به ایران كه گرچه در آن شرایط سخت روحی، گریزگاهی       -5

برای وی میتواند باشررد، ولی در واقع، زمینۀ شررکلگیری دشررواریهای فزاینده آتی در بخش  

دوم داسررتان اسررت. كارآیی این گره در بخش نخسررت، افزون بر نیروی آن برای به پیش    

شان دادن كارایی     زمینه  ستار ملی از پس زمینه، ن سۀ پیو های جنگاوری آوردن بنمایۀ حما

 سیاوش نیز هست.

پذیركردن درد غربت، امکان      وجود شرررخصررریت گیرا و توازنبخش پیران برای تحمل    -6

 «ناسررراز »یابی فنی برای پیشررربرد داسرررتان به نقطه برخورد با       ماندگاری در آن و زمینه    

ست( عمده ای  ستن رویدادهای بعدی كاركرد عمده       )آنتاگونی صورت ب سیوز( و  ن بخش )گر

ضور              سیاوش، بدون ح شود پای  صور  شود كه ت صیت پیران زمانی بهتر درک می شخ گره 

سر بگذراند. كاركرد       شود و ماجراهای پس از آن را از  ست به توران باز  پیران، چگونه میتوان

 این گره زدایش زشتی سیمای سرزمین دشمن است. 

اش در داستان كه جای  آفرینی و خویشکاری ویژه ه بیرون شدن رستم از صحنه نقش   گر -1

وی را، در نزد سیاوش، كسانی میگیرند كه از پایگاه و وزن حضور جهان پهلوان بهره ندارند     

و برای سیاوش، به طور عمده، تنها در حکم نگهبان وفادار و سنگ صبور هستند. با این گره 

صمیم باورنک    ست كه ت شمنان گرفته      ردنی ترک ایران و پناها سرزمین د ستان.  بردن به ترك

آید.  میشود. رویدادی كه در قاموس پیوستار حماسه ملی ایران، بدعتی بیمانند به شمار می    

سان، این گره )بیرون شدن رستم از صحنه ماجرا(، نمادی از خالی شدن جای تجربه و بدین

 ه جای آن است.خرد ژرف و نشستن درک عاطفی و شهودی ب

آگاهی سررریاوش از رهگذر خواب. این ویژگی اگرچه سررریاوش را، از نظرگاه         گره مرگ -9

پردازی، در ترازی واال مینشرراند. در همان دم او را، به سرربب داشررتن خصررلت  شررخصرریت

سبت  ست     دادن بنمایۀ خوابن سمان، د ست ایزد و آ شت      ها به خوا سرنو سته در برابر تیغ  ب

اركرد  در مقایسه با ك، این انفعال و ایستایی راۀ . جلوصیتی ایستا میسازدمینشاند و از او شخ

هد،  دمیاز او به دست  « پویا»به اصطالح  و او در بخش اول داستان كه سیمایی نسبتاً فعال    

 آشکارا میتوان دید.
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گره ناشرری از شررخصرریت ناسررره، چندگانه و نا مطمئن شررخصرریت كاووس كاركرد این   -4

صیت، به طور     ست. نمونه این زبان در      شخ ستان ا ست دا عمده، به زیان قهرمان پروتاگونی

ای اسرررت كه وی گذر دادن سررریاوش از آتش را، به رغم آگاهی درونی از پاكدامنی          لحظه 

 پسرش، میپذیرد، ولی به راحتی از گذر دادن سودابه از آن چشم فرومیپوشد.

ساخته و نام       -41 صیت نومایۀ اجباری، بر شخ شی از  سیاب در بخش دوم  گره نا طمئن افرا

گری گرسیوز بد نهاد به یکباره فرومیریزد و  داستان كه سرانجام، در برابر بدگویی و دسیسه    

 به آنتاگونیست بازمیگردد:

 همیگفت: یکسرر بره خنجرر دهیرد      

 

شتی به خون برنهید     شت، كَ  بر این د
، بیت  4)شررراهنامه فردوسررری، ج   

1411) 

 گیری( نتیجه3

داسرتان سریاوش، برا اصرل قرراردادن پیرنرگ اصرلی و تركیرب و تنظریم          فردوسی در 

و ترردوین دو داسررتان برره ظرراهر جررداازهم )عشررق ممنوعررۀ سررودابه و تبعیررد سرریاوش برره 

ترروران(، سرراختاری یکپارچرره در قالررب اثررری یگانرره و منظرروم پدیررد آورده كرره همرره      

ده اسرت. در  ویژگیهای مربروط بره زنجیررۀ داسرتانهای حماسری ملری ایرران را حفرظ كرر         

آغرراز ایررن سرراختار، نخسررت فضررای حماسرری در پیشررزمینه اسررت و سررپس فضررای       

آمیررز درامگررون سررادۀ مرراجرای عشررق آوردن برره ظرراهر رمانتیررک، ولرری ناپرراک و فریررب  

میگیررد.  آیرد و فضرای حماسری در پسرزمینه جرای     سودابه برسریاوش بره پیشرزمینه مری    

شرردن فضررای حماسرری در ینبررا رسرریدن خبررر لشکركشرری افراسرریاب برره ایررران و جررایگز

ای اسرت  تنیرده پیشزمینه ادامره مییابرد. بدینسران، سراختار بخرش نخسرت آمیرزۀ درهرم        

 شوندۀ حماسی، عشقی و حماسی.ازسه پارۀ جایگزین

در پررارۀ اول، كشمکشرری در میرران نیسررت و ضرررباهنگ مرراجرا، كنررد و یکنواخررت     

ای از داسرتان، بره اوج   است. در پراره دوم، كشرمکش از نروع فزاینرده اسرت كره در نقطره       

خررود میرسررد. در ایررن لحظرره، ضرررباهنگ داسررتان در تنرردترین سررطح خررود قرررار        

ای میگیررردا همچررون لحظرره گررذر دادن سرریاوش از دو كوهررۀ آتررش و... و در نقطرره       

ایسرتد، همچرون بره رزمگراه شرتافتن سریاوش و... .       دیگر، برا نوسرانهایی ضرمنی، فرومری    

ای از دو بنمایرره بررالقوه دراماتیررک عشررق   هسرراختار بخررش نخسررت دربردارنرردۀ آمیررز   

ناپرراک پنهررانی )از دیررد كرراووس( و حماسرره پهلرروانی تارومررار كررردن دشررمن دیرینرره و    

دردادن مصررلحتی خفتبررار و سررپس جررالی وطررن كررردن     مجبرروركردن وی برره تررن  

 انگیز قهرمان، آمیزه یکدست ماجرای عشق ناپاک و حماسه تراژیک.غم



 14/ تکنیکهای داستانی در تراژدی سیاوش

عاملیرت سریاوش اسرت در پیشربرد آن. عاملیرت او در ایرن       مشخصه اصلی سراختار داسرتان   

هرای از انفعرال نیرز بره     برودن، رگره  « فعرال »اسرتا گرچره، در فرآینرد ایرن     « فعال»بخش از نوع 

ای كره از یررک  اسرطوره -چشرم میخرورد. وی در ایرن بخررش، شخصریتی اسرت در ترراز حماسرری      

تركسررتان، دسررتخوش  سررو، برره رغررم گردانررده شرردن در سرره محرریط زابلسررتان، ایررران زمررین و 

دگرگونی خاصی نمیشود، ولی از دیگر سرو، در هریرک از سره محریط برر شرمرده شرده، هرر گراه          

كرره در چنررین موضررعی خرراص قرررار میگیرررد، دچررار تالطمرری دراماتیررک میشررود و ارزشررهایی از 

 اند.خود بروز میدهد كه گاهی در نوع خود یگانه
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