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چكیده
در این مقاله به تحلیل ساختار داستان كاموس كشاني از حیث عناصر داستاني ميپردازیم .با استفاده از نظریه ادبیي سیاختارارا
تعریف داستان  ،ساختار داستان و ساختار كلي شاهنامه  ،به توصییف و تحلییل عناصیر سیاختار داسیتان و روابیآ نهیا بیا
یکدیگر پرداخته شده است .دستاوردهایي كه بیشتر در این تحقیق رخ نموده است ،عبارتند از اینکه داستان كاموس كشیاني در
اوج انسجام و تناسبات ساختار خود  ،نقد ساختار ارایي را بر خود پذیراست .همچنین اینکه عناصر داستاني طرح  ،افتگو ،
شخصیتپرداز و زاویۀدید از بسیار جهات منطبق با داستان نویسي معاصر است و این عناصر به خوبي در خدمت پیشیبرد
داستان به كار ارفته شدهاند .روش تحقیق در این زمینه مطالعه وبررسي متون نقد ادبي به ویژه ساختارارایي و همزمیان بیا ن
خوانش مکرر داستان است .سپس پیاده كردن این نوع نقد از حیث بررسي عناصر داستاني بر اثر كیه جنبیۀ علمیي و كیاربرد
تحقیق محسوب مي شود.
.
واژگان کلیدی :داستان  ،تحلیل ساختار  ،عناصر داستاني ،شاهنامۀ فردوسي  ،داستان كاموسكشاني.

 .1مقدمه
مفهوم ساختار عبارت است از اینکه هر كل سازمان یافته ا از تركیب و ارتباط درونیي عناصیر درونیي خیود بیه
وجود مده است .این واژه در مورد زبان عبارت از واج،تکواژ ،واژه،اروه و جمله است كه انسجام بین این عناصر از
كوچکترین واحد تا بزراترین ن  ،واحدها معنادار زبان و به عبارتي نظیام زبیان را میي سیازد و در میورد داسیتان
عناصر دروني ن عبارتند از  :شخصیت ،راو  ،افتگو وغیره .نچه ارتباط دروني و معنادار بین نها ایجاد میي كنید،
تضمین كنندة ساختار كل اثر است .عمل نقد ساختارارایي نیز بررسي و توصیف این عناصر و وجوه ارتباط نها بیا
یکدیگر در اثر است كه بدون توجه به مسائل فرامتني از جمله مؤلف ،جامعه و تیاری و غییره صیورت ارفتیه و بیا
رویکرد به خود اثر  ،داللت ها ن را نیز بیان مي كند.
داستان كاموس كشاني از طرفي جزء داستانها سنتي و كهن ادب پارسي به شمار مي ید و از طرف دیگر از لحیا
كاربرد عناصر داستاني و وجوه ارتباط نها با یکدیگر قابل انطباق با داستانپرداز معاصر اسیت .هیدف میا در ایین
پژوهش بررسي نحوة به كارایر عناصر داستان در ساختار داستان « كاموس كشاني » است .بنابراین در ایین رسیاله
این فرضیه مطرح مي شود :با توجه به نقد ساختارارا و بررسي عناصر ساختار داسیتان كیه جیزء دانیشهیا ادبیي
معاصر به شمار مي روند  ،به نظر مي ید این داستان كهن قابلیت و توان برخیورد بیا ایین شییوة نقید را از بسییار
جهات داراست .در راستا این فرضیه سؤاالتي مطرح مي شود كه به این شرح است:
_ تحلیل ساختار از حیث عناصر داستاني تا چه حد در این داستان پاسخگو است؟
_ وجوه تمایز و تشابه داستان سرایي در اذشته و داستان سرایي فردوسي كدامند؟
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برا رعایت اختصار اط پرداختن به عناصر مانند موضوع و درونمایه كه بین داستان و انیواع دیگیر ادبیي مشیتر
است ،خوددار و تنها به بررسي اصليترین عناصر نوع داستان اكتفا شدهاست.
از جمله مهمترین كتبي كه به بحث در مورد ساختار شاهنامه پرداخته است كتاب "در مید بیر هنیر و اندیشیه
فردوسي " اثر دكتر حمیدیان است كه در ن ساختار كلي شاهنامه مورد نظر بوده و به داستان خاصي نپرداخته اسیت.
همچنین كتاب" ریخت شناسي قصه ها اساطیر و پهلواني شاهنامه " نوشته بهرام جاللي پور از دیگر كتیب در
این باب است .این كتاب مجموعه ا از قصه ها اساطیر و پهلواني را در نظر ارفته و سعي در توضیح این قصه
ها بر اساس الگو پراپ دارد وبا رویکرد اساطیر به توصیف كلیاتي در رابطه با داسیتانهیا پرداختیه اسیت ..از
جمله مقاالتي كه در مورد بررسي عناصر داستاني در شاهنامه است ميتوان مقالۀ بررسي عنصر كشیمکش در داسیتان
سیاوش را نام برد كه تنها به بررسي یک عنصر پرداخته است .همچنین مقالۀ تحلیل ساختار داستانها كاووس كه
از لحا الگي روایي پراپ بررسي شده است .در خصوص تحلییل سیاختار داسیتاني از حییث عناصیر داسیتاني بیه
جستجو این نگارنده تا كنون هیچ اثر اعم از مقاله و پایان نامه و كتاب در مورد داستان كیاموس كشیاني بیه طبی
نرسیده است .در واق منطبق بودن شاهنامه با نقد ساختارارا نشان دهندة اهمیت شاهنامه از جنبه ا است كیه كمتیر
مورد توجه بوده و مي تواند راهگشا پژوهش ها بیشتر در زمینۀ داستانها دیگر شاهنامه از این دیدااه و شییوه-
ها دیگر نقد باشد و این مسأله نیاز به وجود واحدها نقد ادبي و شیوه هیا موزشیي ن در ایین رشیته انید تیا
دانشجویان عالقه مند دست به كار زده و انجینهها كهن ادب پارسي را از نو بشناسند و بشناسانند.
روش تحقیق در این رساله كتابخانه ا بوده است؛ ابتدا با مطالعۀ كتب نقد ساختار و عناصر داستان بیه تعریفیي
دقیق از اجزا تشکیل دهندة ساختار داستان رسیدیم سپس بارویکرد تحلیلي و نقّادانه بیه شیرح و تفسییر عناصیر
داستان كاموس كشاني پرداخته ایم.
جامعۀ مورد تحقیق «داستان كاموس كشاني» از شاهنامۀ فردوسيِ «جالل خالقي مطلق» از جلد سوم است.
 .2تعریف داستان:
داستان یکي از انواع ادبي است و به روایتي افته میشود كه نویسنده بر اساس ذهنیّت و تخیّیل خیود حیواد و
وقای را نوشته یا سروده باشد .اصطالحها مختلفي در مورد داستان در زبان فارسي وجود دارد نظیر :داستان ،قصه،
افسانه ،حکایت ،سحر ،سراذشت ،ماجرا ،مَثل ،مَتل ،اسطوره ،حدیث ،انگاره ،خرافه ،حسب حال و تبعیۀ احیوال كیه
در اغلب فرهنگها فارسي مترادف یکدیگر ورده شده است و فرهنی نویسیان وجیوه افتراقیي بیرا نهیا قائیل
نشده اند .همۀ این اصطالحها در كل بیه ثیار افتیه میيشیود كیه جنبیۀ خالقانیۀ نهیا بیر جنبیههیا دیگرشیان
بچربد(.میرصادقي)11-16 :6731،
از طرفي این نقل وقای باید طبق روابآ و اصولي كنار هم چیده شوند كه این اصول شامل ترتییب زمیاني و روابیآ
علت و معلولي مي شود .ا  .ام .فورستر ،رمان نویس و ادیب انگلیسي )6131-6731( ،در مورد داستان نوشته اسیت:
« داستان نقل وقای است به ترتیب توالي زماني؛ در مثل ناهار پس از چاشت و سه شنبه بعد از دوشنبه و تباهي پیس
از مرگ مي ید( ».میرصادقي ) 73 :6711،بنابراین داستان ساختار و شالوده ا را مي طلبد كه حواد و وقیای بیر ن
قرار ایرند و این ساختار مانند رشته ا اجزا داستان را به صورت نامحسوس به هم وصل كند .داستان بر طبق نظر
ارسطو ،نوعاً باید دارا پیرن باشد خواه پیرن ابتدایي و ضعیف و خواه محکم و استوار .ارسیطو در فصیل هشیتم
«هنر شاعر » (بوطیقا) متذكر مي شود كه داستان باید واجد سه مرحلۀ اساسي باشد :غاز ،میان و پایان( .همیان -71 :
 )73به طور كلي داستان ،روایتي است كه حوادثي را با حفظ توالي زماني نقل ميكنید و دارا پیرنی اسیت؛ یعنیي
داستان نویس حواد را با تکیه بر روابآ علت و معلولي نقل ميكند و نظم جدید به نها ميدهید .قطعیاً امیروزه
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نچه به عنوان داستان مطرح ميشود تفاوتها بسیار چه از نظر ساختار و چه از نظر محتیوا بیا قصیه و افسیانه و
مانند ن دارد اما نميتوان داستان مدرن را با وجود تمامي این تفاوتها  ،قالبي جدا از اسالف خود دانست.
 .9داستانهای سنتی(قصه) :
یکي از انواع ادبیات داستاني است كه در ادبیات قدیم فارسي مترادف است بیا داسیتان ،افسیانه ،حیدیث ،سیمر،
سراذشت و حکایت 6 .از دیدااه ریخت شناسي به هر بسآ و استرشي افته ميشود كه از یک شرّ یا كمبیود غیاز
مي شود و پس از پشت سر اذاشتن كارها بینابیني به عروسي یا كارها دیگر كه بتوانند در پاییان جیا ایرنید،
بینجامد(.پراپ )637 :6717،دركتاب «عناصر داستان» دربارة قصه چنین مده است« :به ثار اطالق ميشیود كیه در
نها تأكید بر حواد خارقالعاده بیشتر از تحوّل و تکوین دمها و شخصیتهاست .محور ماجرا بیر حیواد خلیق
الساعه است .حواد در واق ركین اصیلي و بنییاد ن را تشیکیل میيدهید ( ».میرصیادقي )11 :6711،قصیه ییا
داستانها سنّتي خصوصیات متفاوت نسبت به داستان امروز دارند كه به شرح زیر است:
الف) وجود عوامل متافیزیک و خارقالعاده در قصه اصل و مبنا ميباشد؛ اعمالي كه در قصه اتفاق ميافتد با تجربیات
حسي و عقلي انسان سازاار نميباشد .برا نمونه در داستانها فردوسي معموالً از ایین عوامیل متیافیزیکي وجیود
دارد مانند :جام جهان بین كیخسرو.
ب) بزراترین تفاوت در داستان ها سنتي و مدرن در قو و ضعیف بود طرح داستاني است .علت ضعف در طیرح
داستانها سنتي عوامل و حواد خارقالعاده است .چون روابآ علّي و معلولي در توالي حیواد ییک طیرح مهیم
است و وجود این عوامل متافیزیکي در روابآ یک قصه با منطق سازاار نیست لذا طرح داستاني را ضعیف ميكنید. .
طرح در داستانها شاهنامه مانند داستانها سنتي فارسي ساده است.حواد توالي زنجییره ا بیه دنبیال یکیدیگر
دارند و راو پیشاپیش عاقبت داستان را اوشزد میکند  .در واق طرح داستانهیا بسیته اسیت بیا ایین وجیود نچیه
شاهنامه را با ثار هم طراز خود در این زمینه متمایز میکند به طور خالصه موارد زیر است :الف)طراحي سینجیده بیه
اونه ا كه حواد و جزییات با وجود طوالني بودن داسیتانهیا فرامیوش نمیشیود.ب) پرورانیدن كامیل اعمیال و
حواد  .پ) استوار طرح از منظر سیر رام و منطقي به نقطه اوج داستان .ت) شخصیت پیرداز هیا دقییق از
قهرمانان و توانایي در طراحي دیالوگ ها( .حمیدیان :6773،نک)37-31،
پ) در قصه به كل حواد  ،شخصیتها و مکانها نگاه مي شود و جزئیات در نظرارفته نمي شود .نویسنده حیواد
داستان را پي درپي مي ورد تا به نتیجه و پیام اخالقي مورد نظرش برسد و ایین حیواد تیأثیر چنیداني در تحیوّل و
تکوین شخصیتها قصه ندارد .بنابراین قهرمانان ،شخصیتي ایستا دارند .نویسنداان ییا راوییان و نقّیاالن بیشیتر بیه
صفات بیروني اشخاص قصه توجه داشتند و از ذكر جزئیات حاالت دروني و ذهني قهرمانان استنکاف میي ورزییده
اند (.شمیسا )112 :6773 ،در واق مطلقارایي_ تقابل بین خیر و شر ،قهرمان و ضد قهرمان و به طور كلي دو قطبیي
بودن حواد سبب شده است كه قهرمانها از انسانها عاد جیدا شیوند و بیه عنیوان نمونیها از خصیلتهیا
عمومي و كلي بشر چون شیجاعت ،جیوانمرد  ،نیکیي و نظیایر نهیا در مقابیل صیفات میذمومي نظییر پلیید هیا،
دیوصفتيها و پستي ها نمایان شوند .شخصیتها با همۀ ویژایها خلقي ،رفتار بشر اشان مورد نظر ازارندة قصهها
نیستند بلکه او مي خواهد به نتیجۀ اخالقي مورد نظر برسد .در شاهنامه بسییارند شخصییتهیایي كیه در نیوع خیود
قو ترین هستند اما در شرایطي ،ضعفهایي از سن مردم عاد از خود بروز ميدهند .فردوسیي بیه عنیوان حماسیه
سرا ،ن حدّ را كه قهرمانانش از یک سو مطلق و نایاب نشوند و از سویي دیگر به دمها عاد تبدیل نشیوند ،بیه
خوبي حفظ كرده است و هر چه از دوران اساطیر به پهلواني و تاریخي نزدیک ميشیویم قهرمانیان شیاهنامه از ن
حالت كلي و مطلقي كه دارند ،لمس پذیرتر و بشر تر ميشوند .یکي از برتر ها شخصییتپیرداز فردوسیي در
شاهنامه نسبت به شخصیتپرداز ها دیگر در داستانها كالسیک ،ورود به دنیا دروني شخصییتهیا داسیتان
است توصیفات دقیق خصوصیات ظاهر و جسماني شخصیت در كنار ذهنیّت و روحیات شخصیت تأثیر زییاد در
1

 -حكايت در فرهنگ اصطالحات نقد ادبي ،مترادف با قصه آمده است( .سيما داد ،فرهنگ اصطالحات ادبي ،ذيل حكايت).
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توفیق شخصیت پرداز فردوسي دارد .همین نمایش حاالت دروني است كه اثر فردوسي را روز به روز مطمیح نظیر
خواننداان باریک اندیش كرده است زیرا نمایش حاالت دروني ابداً در سبک خراسیاني مطیرح نبیوده اسیت(.همان:
)73
ت) در قصهها زمان مشخص نیست .تنها مي توان از بعضي قراین حدس زد كه این قصه مربیوط بیه چیه دورههیایي
مي باشد .در واق زمان و مکان در داستانها سنتي نمادین هستند .دكتر سیروس شمیسا در كتیاب «انیواع ادبیي» در
این باره مينویسد« :صحنهها در كنار هم مجموعاً مانند یک پردة نقاشي یا صحنۀ مینیاتور است؛ بدین معني كیه همیۀ
دنیا به صورت سهلالوصولي در دسترس است و همۀ موقعیتها و مکیانهیا در ییک سیطح در كنیار یکیدیگر قیرار
ارفتهاند(.همان)113 :
) زبان و لحن شخصیتها در قصه یکسان است؛ بچه به همان لحن صحبت ميكند كه بزراسال -.معموالً در خالل
یک داستان بلند چند حادثه اتفاق ميافتد كه خود یک داستان مي باشد یعني به شکل اپیزودیک (داسیتان در داسیتان)
محتوا و مضمون قصهها معموالً زمانها دور و جوام اذشته و از یاد رفتیه اسیت یعنیي محتیوا و مضیموني كهنیه
دارند (.نک،میرصادقي)37-16 :6731،
ج) نویسنده با به كارایر براعت استهالل در غاز داستان یا انتخیاب عنیاوین بیرا بخیشهیا مختلیف داسیتان،
خواننده را با موضوع و درونمایه یا حال و هوا ن شنا ميكند .
چ) معموالً بین قهرمانها قصه مناظرهیي در مي ایرد كه در ن  ،قهرمان ضد قهرمان را مغلوب ميكند(.نک ،شمیسا،
)113-112 :6773
 .4تحلیل ساختاری داستان:
نچه در تحلیل ساختار داستان قابل توجه است این است كه محتوا واقعي داستان را در پرانتز ميایذارد و
توجه خود را به طور كامل بر شکل متمركز ميكند .نکات دیگر كه در این روش مطیرح اسیت ایین اسیت كیه در
دیدااه ساختار ارایي اهمیتي ندارد كه داستان نمونها از ادبیات طراز اول باشد یا نه و در ایین زمینیه سیاختارارایي
برخورد حساب شده با داستان است كه معنا شکار ن را رد ميكند و به جا ن در پي جدا كردن برخیي ژرف
ساختها دروني (شخصیت ،كنش ،مضمون ،راو و  )...كه در سطح به چشم نميخورد برمي یید .مسیةلۀ دیگیر در
ساختارارایي در رابطه با داستان این است كه اار محتوا خاص متن ،قابل جیایگزیني باشید پیس محتیوا رواییت
همان ساختار ن است كه موضوع ن مناسبات دروني و شیوهها مفهوم ساز رواییت اسیت(.ایگلتون)676 :6771،
ط بق دیدااه ساختار ارایانه هر داستان یک ساختار است؛ ساختار از تمهیدات و شگردها داسیتاني كیه عناصیر و
اجزا ن ،موارد چون شخصیت ،كنش و غیره هستند  .در این دیدااه ساختار داستان ییک سیسیتم بسیته و ثابیت
است و از سلسله قوانین و روابآ همسو پیرو ميكند .محمد هاد محمد در « روش شناسي نقد ادبیات كودكیان
» در زمینۀ ویژاي ها ساختار داستان مي اوید « :كیفیت توصیف و افتگو در اونه ها نو و كهن تفیاوت دارد؛ در
اونه ها كهن روایت بیشتر به شیوة سوم شخص است و افتگو ها اسیر راو و در سایۀ توصیف ها سنگین قرار
مي ایرند و زبان همۀ افتار ها ( زبان راو ) یکسان است اما در اونه ها نو به علت اهمییت نقیش شخصییتهیا
زبان افتار به زبان شخصیتها نزدیک است .در داستانها كهن كه بیشتر برا قصه اویي است زمان  ،خطي اسیت
و كنش ها به ترتیب زماني رخ مي دهند و روابآ علّي و معلولي دقیقیاً رعاییت میي شیود  .در حیالي كیه در متیون
داستاني نوشتار ( نو) در زمان كنش ها تفسیر و جابجایي است  .مثالً خرین كنش داستاني به ابتدا داستان مي ید
یا فرایندها عدم تعادل در غاز داستان مي ید  .نشانه پرداز در اونه ها كهن كلي است و به علیت ایرایش بیه
تلخیص و ایجاز بیشتر به كنش ها یا نتیجۀ داستان اهمیت مي دهند تا نشیانه پیرداز از شخصییت ،زمیان ،مکیان ،و
غیره .اونه ها كهن نسبت به اونه ها نو از اشکال ساده تر برخوردارند (.محمد )71 :6737 ،
 .5ساختار داستانی شاهنامه :
داستان جزئي است كه در همۀ انواع روایت دیده ميشود  .در معنا دقیق فني ن به معنا تسلسل روایي
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یک اثر ادبي است كه در خآ افقي استرش پیدا مي كند .شاهنامۀ فردوسي ،شعر روایي است .رضا براهني مياویید:
«اار فردوسي مي خواست در عصر میا شیاهنامه بنویسید ،رمیان میينوشیت( ».براهنیي. )116 :6736،مییزان انسیجام
ساختار اثر چون شاهنامۀ فر دوسي در چگونگي پیوند اجزا و عناصر ن و درجۀ ارتبیاط و همیاهنگي عناصیر بیا
ساختار كلي این اثر نمایان است؛ شاهنامه به عنوان یک داستان بلند دربر دارندة اپیزودها تودرتویي است كه بیه دو
صورت نمایان مي شود  :اول نکه شاهنامه شرح كامل یک دورة اساطیر  ،پهلواني و تیاریخي اسیت كیه در ضیمن
خود رویدادها بسیار را جا داده است ؛ داستان بزرگ شاهنامه با نخستین اره افکني (قتل سیامک به دست پسر
اهریمن) غاز شده ،دو اپیزود بزرگ را یکي شکست تورانیان به دست كیخسرو (پهلواني) دیگر شکست اییران از
اعراب است (تاریخي) در بر ميایرد و باالخره به شیوها تراژیک با كشته شدن یزدارد ،ارهاشایي صیورت ارفتیه
و پایان ميیابد( .سرامي )617-611 :6717،و از سو دیگر هر قصها از شاهنامه بیه صیورت ییک مقطی داسیتاني
تجلي مي كند كه در درون خود اپیزودها اسستهنما اونااوني را با كنشها داستاني در برمياییرد .بیرا مثیال
پادشاهي كیخسرو یک مقط داستاني است و داسیتان كیاموس كشیاني اپییزود اسسیتهنمیایي اسیت كیه در داسیتان
پادشاهي كیخسرو وجود دارد و دارا عناصر و كنشها داستاني مخصوص به خود اسیت .بیا طرحیي اپیزودییک،
ساختار اسسته نما دارد كه با وجود ظاهر مستقل در نهان اپیزودها ،سخت به هم پیوند خوردهاند .این پیوند نامرئي
اما ریشها با دقت در جزئیات داستانها وعناصر تشکیل دهندة نهیا قابیل شیناخت اسیت؛ در شخصییت پیرداز
برخي شخصیتها داستان به اونها به كار رفتهاند كه جز با مطالعۀ داستانها قبل و شنایي با اذشتۀ نها قابیل
شناخت نیستند .در پیرن داستاني ،نظم منطقي داستانها در اپیزودها به ظاهر مستقل طور رعایت شده است كیه
اار داستاني (اپیزود ) از میان ن حذف یا جابجا شود ،نظم داستان به هم ميخورد.
 .1خالصه داستان:
طوس و سپاه ایران كه از تورانیان شکست خوردهاند و باعث كشته شدن فرود ،برادر كیخسرو ،شدهاند سیواوار و
پشیمان نزد كیخسرو ،شاه ایران ،مده اند .اما كیخسرو كه از نان خشمگین است ،نان را از خود ميرانید .سیپاه اییران
رستم را واسطه قرار ميدهند تا به نزد كیخسرو رود و شفاعت نها را بکند .رسیتم نییز چنیین میيكنید و كیخسیرو
طوس و سپاهیان را مي بخشد و سپاهي در اختیار طوس قرار ميدهد تا به جن دوباره با تورانیان برود 6.پیران ،وزیر
افراسیاب  ،در افتگویي با طوس خود را از مرگ سیاوش ناراحت و دردمند نشان ميدهد ،طوس نیز متیأثر میيشیود
اما پیران قصد دارد بر سپاه ایران شبیخون بزند در نهایت طوس از نیت او ااه و مادة جن ميشود .جنی سیختي
میان دو سپاه در مي ایرد ؛ پیران از جادوار به نام بازور مي خواهد كه سپاه ایران را افسیون كنید .بیا وجیود اینکیه
ایرانیان شکست ميخورند ولي طوس و دالوران ایراني به پیکار ادامه ميدهنید.اما نهایتیاً مجبیور میيشیوند بیه كیوه
هماون پناه برند .پیران از محل اختفا نها با خبر ميشود ،سپاه توران تمام راه ها را بر ایرانییان میيبندنید تیا سیپاه
ایران از ارسنگي به تورانیان پناه ورند .اما طوس از تصمیم نها ااه ميشود بیه همیراه اییو و رهّیام بیه تورانییان
شبیخون ميزنند و بسیار از تورانیان را ميكشند .جن تا هنگام غروب خورشید ادامه ميیابد و با نکه سپاه اییران
تلفات زیاد بر تورانیان وارد ميكنند اما به محاصرة نان ميافتند .كیخسرو كه از شکست ایرانییان ایاه میيشیود از
رستم مي خواهد كه با سپاهي به یار نها رود .رستم نیز سپاهي را به فرماندهي فریبرز به سو كوه همیاون روانیه
مي كند  ،خودش نیز چند بعد با سپاهش راهي ميشود .طوس شبي در خواب سیاوش را ميبینید كیه بیه او نویید
پیروز مي دهد بنابراین شاد و امیدوار دوباره لشکر رایي ميكند .افراسیاب نیز خاقان چیین و كیاموس كشیاني را بیا
سپاهي اران به یار سپاه پیران ميفرستد .روز بعد كاموس لشکر رایي ميكند و به جن بیا سیپاه اییران میيرود و
حریف ميطلبد ابتدا ایو به جن با كاموس ميرود و سپس طوس به یار ایو ميشتابد اما شکست ميخورند .روز
بعد اشکبوس از لشکر توران واز جن ميدهد .رهّام به جن او ميرود اما شکست ميخورد و مياریزد .رستم كه
از شکست او خشمگین ميشود پیاده به جن با اشکبوس ميرود و او را ميكشید .فیردا ن روز لشیکر تیوران و
1

 -سلسله جنگهاي بين ايران و توران در زمان كيخسرو به دليل خونخواهي سياوش است كه به دست افراسياب ،پادشاه توران كشته شده است.

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

ایران در مقابل یکدیگر قرار ميایرند ،این بار كاموس واز جن ميدهد تنها الوا كه نیزد رسیتم جنگیاور موختیه
است  ،جرأت ميكند و به جن با او ميرود اما كاموس او را ميكشد .رستم با دلي دردمند از كشیته شیدن الیوا بیه
جن با كاموس ميرود و او را شکست سختي ميدهد ،به بند ميكشد و به میان سپاه اییران میي ورد .بیدین ترتییب
كاموس به سزا اعمالش – تباهي كه به سپاه ایران رسانده بود – ميرسد و ایرانیان طعم پیروز را میيچشیند البتیه
این پیروز نهایي نیست .زیرا جن میان دو سپاه ادامه دارد.
 .7طرح یا پیرنگ ( :)plot
طرح یکي از اساسيترین عناصر روایت داستاني و مهمترین جزئي است كه در تحلیلهیا سیاختارارایان در زمینیۀ
انواع متون روایي به ن پرداخته ميشود .پیرن فقآ توالي وقای نیست بلکه مجموعه سازمان یافتۀ وقای است .ایین
مجموعه وقای و حواد با رابطۀ علت و معلولي به هم پیوند خورده و با الگو و نقشها مرتب و مستدل شیده انید.
(میرصادقي )13 :6711 ،با این پیش فرض طرح ،اساس و پایۀ روایت داستاني را به وجود مي ورد زیرا طیرح همیان
ساختار ناپیدایي است كه وقای داستان را به صورت نامحسوس به هم پیوند ميدهد البته شایان ذكر اسیت كیه طیرح
فقآ به شکل داستان مربوط نیست بلکه محتوا را نیز ميپروراند .به قول شکلارایان روسي فرم (شکل) و محتیوا دو
رو یک سکهاند؛ نچه محتوا را ميسازد ،شکل است و نچه شکل را به وجود مي ورد ،محتوا است .اوركي طیرح
را چنین تعریف ميكند « :طرح ،پیوندها ،تضادها ،مهرها و كینهها و روابیآ انسیاني در حالیت كلیي ،در ییک كیالم،
داستان رشد و سازمان یابي این یا ن شخصیت یا تیپ است( ».همان )12 :فورستر در جنبه ها رمان با مقایسیه ا
كه بین داستان و پیرن انجام ميدهد  ،طرح را به اونه ا روشن بیان ميكند ؛ او داستان را نقل رشته ا از حواد
تعریف ميكند كه بر حسب توالي زمان ترتیب یافته است؛ همجنین مياوید طرح ( پیرن ) نقیل حیواد اسیت بیا
تکیه بر موجبیت و روابآ علت و معلول ( فورستر )661 :6773،
در واق پیرنگي قو و ماهرانه است ،كیه بتوانید حیواد و وقیای درون داسیتان را رو ییک خیآ سییر تحیولي
بپروراند .در داستان اعمال و رفتار و حضور شخصیتها باید به ترتیب و طبق یک نظم منطقیي پییش ینید و از ایین
جهت علت حواد نیز در پیرن اهمیت ميیابد .و حوادثي كه اعمال داستاني را بیه دنبیال میي ورنید ،بایید كیامال
منطقي باشند تا عنصر حقیقت مانند داستان قوت ایرد .پیش از این در تعریف پیرنی ن را سیاختمان و اسیگلت-
بند داستان دانستیم .بر ما پوشیده نیست كه داستانها كهن ایراني به ویژه داستانها حماسي اغلب از سیاختار
یکسان و مشابه برخوردارند .ساختار كل داستان كاموس كشاني از دو حادثۀ اصیلي و ده حاثیۀ فرعیي تشیکیل شیده
است كه ميتوان ن را به صورت زیر خالصه كرد:
حادثۀ اصلی اول . 6 :طوس و سپاه ایران از شکست در برابر تورانیان و كشته شدن فرود ،برادر كیخسرو ،پشییمان و
سواوار هستند  .1 .كیخسرو به وساطت رستم ،طوس و سرداران سپاه را ميبخشید و سیپاه در اختییار طیوس قیرار
ميدهد تا به جن دوباره با تورانیان رود .7 .ایرانیان و تورانیان جن را غاز ميكنند؛ ابتدا هومان و ارژن به جنی
با طوس مي یند اما ارژن كشته مي شود و هومان نیز شکست مي خورد و پر از خشم و كین ميارییزد .فیردا ن
روز جن سختي میان سپاه ایران و توران در ميایرد .3 .پیران از بازور جادوار ميخواهد كه سپاه اییران را افسیون
كند  .بازور نیز بر سر نها برف و باد و سرما مي فرستد؛ ایرانیان توان جن از دست میيدهنید و بسییار از نهیا
كشته ميشوند .بدین ترتیب تورانیان پیروز ميشوند -2.سپاه ایران سواوار كشته شیداان هسیتند و بیه كیوه همیاون
مياریزند.
حادثه اصلی دوم . 6:سپاه ایران عاجز و درمانده در كوه هماون در محاصرة تورانیان هستند .1كیخسیرو از پییروز
پیران و شکست ایرانیان ااه ميشود پس از رستم یار مي خواهد  .رستم با سپاهش چند راهي مي شود .از طرفي
افراسیاب نیز خاقان چین و كاموس كوشاني را با سپاهي اران به یار سپاه پییران میيفرسیتد .7 .جنی مییان سیپاه
كاموس و سپاه رستم در مي ایرد؛ در این جن كاموس با طیوس و اییو میيجنگید و نهیا را شکسیت میيدهید.
اشکبوس نیز با رهّام ميجنگد و او را شکست ميدهد .3.رستم به جن با اشکبوس ميرود و او را میيكشید سیپس
به دلیل كشته شدن الوا به دست كاموس با دلي پردرد و كین به جن با كاموس ميرود ،او را به بند ميكشد و مییان
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سپاه ایران مي ورد ،ایرانیان نیز او را با نیزه چا چا ميكنند و بدین ترتیب كاموس به سزا اعمالش و تبیاهي كیه
به سپاه ایران رسانده بود ،ميرسد . 2.سپاه توران به خاطر وجود رستم ترسان و نگران ميشوند.
داستان از دو حادثۀ اصلي و ده حادثۀ فرعي تشکیل شده است كه حواد ن به شکل حلقیههیا زنجییر بیه دنبیال
یکدیگر مدهاند و تقسیم بند حواد به فرعي و اصلي برا تحلیل بهتر داستان است .به طور كلي میيتیوان افیت
ساختار پیرن این داستان و بسیار از داستانها حماسي شاهنامه از چنین الگویي پیرو میيكننید.6 :ابتیدا صیلح
برقرار است .1 .نیرویي كه تعادل را بر هم مي زند .7 .دشمن هجوم مي وردجن غاز میي شیود.3 .نیروییي كیه بیر
خالف نیرو اول تعادل را بازمي ارداند .دشمن شکست ميخورد.2.صلح و شرایآ جدید( .نیک  ،سیلدون:6731 ،
 ) 666-661حواد داستان كاموس كشاني بر اساس زمان خطي داستان ،یکیي پیس از دیگیر  ،در امتیداد زمیان بیه
وقوع ميپیوندند .طرح داستان مبتني بر روابآ علّي و انگیزهمند كنشها شخصیتهاست كیه ن را اسیتحکام میي
بخشد این داستان -و تمام داستانها شاهنامه – پیرنگي بسته دارند و از روابیآ علّیي و معلیولي تبعییت میيكننید.
حواد یکي از پس دیگر به وجود مي یند تا قهرمان داستان وظیفهاش را به انجام برساند و بیه نتیجیها قطعیي و
حتمي ميرسند.در غاز تعادل وجود دارد اما با كنش و واكنش شخصیتها تعادل به هم میيخیورد .در ایین قسیمت
روایت داستاني (وضعیت نامتعادل) شخصیتها محور داستان زمون مي شوند همچنان كه طوس و ایو و اودرز
با كشته شدن بسیار از سپاهیان زمون شدند و پس از پشت سر اذاشتن حواد و با اقدام قهرمیان اصیلي داسیتان
،رستم ،این تعادل دوباره برقرار ميشود و داستان به پایان ميرسد .به طور كلي میيتیوان طیرح ایین داسیتان را بیه
صورت نمودار زیر نمایش داد:6
تنش
نقطه اوج
حوادث فرعی2

فاجعه
حادثه اصلی2

حوادث فرعی 1

فرود
نقطه عطف داستان
حادثۀ اصلی1

گره افكنی
گذشتۀ داستان
زمان
نمودار -1ساختار پیرنگ داستان کاموس کشانی
 .4نمودار فوق برارفته از نمودار سنتي است كه منتقد لماني اوستاو فریتا برا پیرن

ارائه كرد ( .نک،مارتین)23 :6771،
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گذشتۀ داستان :سپاه طوس سواوار و پشیمان از شکست در برابر سیپاه تیوران و كشیته شیدن ،فیرود ،بیرادر
كیخسرو هست.
گره افكنی :نخستین عامل در شکلایر تنش است كه در قالب عمل داستاني ،افتگو شخصیتها جرییان میيیابید.
در این داستان ارهافکني زماني اتفاق ميافتد كه كیخسرو طوس و سپاهیان را ميبخشد و سپاه در اختیار طوس قیرار
ميدهد تا به جن دوباره با سپاه پیران رود.
تنش یا کشمكش :كشمکش عنصر مهم در شکلایر پیرن داستان ميباشد .در هر نوع داستان خیواه سیاده باشید
خواه پیچیده ،به محض خلق شخصیتها كشمکش نیز به وجود مي یید(.داد )772 :6711،بیه طیور كلیي تینشهیا
داستان را ميتوان در دو مقولۀ بیروني و درونیي انجانید؛ جیدال بیرونیي تعارضیي اسیت كیه در افتیار و و كیردار
شخصیتها نمود ميیابد و جدال دروني در ذهن و اندیشۀ شخصیتهیا میيایذرد كیه بیه صیورت حیدیث نفیس
شخصیتها نمود ميیابد .كشمکش ها این داستان اغلب بیروني هستند بدین معني كه یا در قالب جن و در قالیب
افتگوها شخصیتها با یکدیگر و رجزخواني نمود ميیابند و حدیث نفس كه نمیود از كشیمکشهیا درونیي
است در این داستان فقآ شش مورد وجود دارد.
حادثه :جدال منجر به حادثه ميشود .برا اینکه بتوان به چرایي و انگیزة حادثهها باید به جدالها براشت  ،زیرا در
یک داستان سطح باال  ،هیچ حادثها تصادفي نیست بلکه مسبوق و مبتني بر جدال است  (.شمیسیا )636 :6773،هیر
یک از وقای داستان ،حادثه است .طرح داستان رشته ا است از وقای مربوط به هم به طور كه علیت در هر حادثه
رعایت شده باشد حواد به هم ميپیوندند تا جایي كه بحران عمدة داستان یا نقطۀ عطف داستان پیش مي یید و بیا
شدیدتر شدن ن ،نقطۀ اوج به وجود مي ید.
حادثۀ اصلی ( :)1سپاه توران با استفاده از جادو بر ایرانیان پیروز ميشوند و بسیار از ایرانیان را ميكشند.
حوادث فرعی( : )1رزم ارژن

با طوس ،طوس با هومان ،جادو بازور ،شبیخون ایرانیان بر تورانیان

حادثۀ اصلی( :)2رستم با اشکبوس ميجنگد و او را ميكشد سپس بیا كیاموس كشیاني میيجنگید و او را بیه بنید
ميكشد.
حوادث فرعی( : )2خواب دیدین طوس سیاوش را ،رزم كاموس با ایو و طوس ،اشکبوس بیا رهیام ،اشیکبوس بیا
رستم ،الوا با كاموس و كاموس با رستم.
نقطه عطف داستان :لحظها كه نیروها متقابل برا خرین بار باهم تالقي ميكنند و عمیل داسیتاني را بیه اوج ییا
بزنگاه ميرسانند (.میرصادقي )31 :6711 ،رستم به یار سپاه شکست خوردة طوس مي ید.
نقطۀ اوج :حواد داستان به هم ميپیوندند تا جایي كه بحران عمدة داستان اتفاق میيافتید و از ایین پیس خواننیده
مي تواند فاجعۀ داستان را حدس بزند(.نک،همان )33 :در این داستان نقطۀ اوج زماني است كه رستم كاموس كشیاني
را به بند ميكشد و به میان سپاه ایران مي ورد و سپاه ایران او را با شمشیر چا چا و غرقه در خون ميكنند. .
فاجعه :نقطۀ پس از اوج در داستان است كه در یک سیر نزولي اتفاق ميافتد كه خوشایند و ایاه ناخوشیایند اسیت.
در این داستان فاجعه ،خوشحالي و پیروز نسبي سپاه ایران و نگراني سپاه توران به دلیل مدن رستم است .
فرود :وضعیت متعادل ثانو  :سرداران سپاه خاقان به خاطر وجود پهلواني مانند رستم هراسان و نگران از ادامۀ جن
ميشوند.
شایان ذكر است كه وضعیت متعادلي كه پس از سلسله حواد داستان به وجود مي ید نسبي است و ارهاشایي رخ
نميدهد .زیرا داستان كاموس كشاني از سلسله داستانها مربوط به پادشاهي كیخسرو و جن ها پیي درپیي مییان
ایران و توران به خونخواهي سیاوش است واره اشایي نهایي مربوط به انتها پادشاهي كیخسیرو و پییروز نهیایي
ایرانیان بر تورانیان و یکي شدن ایران و توران به پادشاهي كیخسرو است.
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 .8شخصیت پردازی (:)characterization
شبیه شخصي است تقلید شده از اجتماع كه بینش جهاني نویسنده به ن فردیّت و تشخّص بخشیده اسیت( .براهنیي،
 )131 :6711فردیست كه كیفیت رواني و اخالقي او در عمل او و نچه میياویید و میيكنید وجیود داشیته باشید.
(میرصادقي )73 :6711 ،اار شخصیت را مهمترین عنصر داستاني نخوانیم باید ن را از عناصر بسیار مهم بدانیم زیرا
داستان جدا از شخصیت رخ دادني نیست .قهرمان و شخصیتها داستان كساني هستند كه با اعمال ییا افتیار خیود
داستان را به وجود مي ورند .به نچه مي كنند كسیون( )actionو به نچه مي اویند دییالوگ ییا افتیار افتیه میي
شود .به زمینه و عواملي كه باعث افتار یا اعمال قهرمانان داسیتان میي شیود انگییزه ) (motivationمیي اوینید(.
شمیسا )637 :6773 ،بنابراین عنصر شخصیت را بيارتباط با عناصر دیگر نميتوان بررسي كرد .شخصییت در قالیب
پیرن جریان دارد؛ اره افکني نتیجۀ اعمال رفتار و تضاد اندیشههاست و جدال اندیشهها ییا شخصییتهیا را باعیث
ميشود و حادثه چیز نیست جز نتیجۀ كنش ها شخصیت در مجرا داستان و پیرن داستان ایجاب میيكنید كیه
شخصیت برا هر رفتار انگیزها داشته باشد و اندیشۀ شخصیت شناخته نميشود مگر در قالیب عمیل داسیتاني،6
افتگو و لحن افتار  .اار نویسنده مستقیماً و از زبان راو شخصیت داسیتان را معرفیي كنید  ،از شییوة ازارشیي
اس تفاده مي كند و اار به شخصیت داستان اجازه دهد كه بیا رفتیار و افتیار خیود خویشیتن را معرفیي كنید  ،در ن
صورت شیوة نمایشي را به كار برده است (.یونسي .)71-72 :6711،بیشتر داستان پردازان كالسیک فارسي بیه شییوة
شخصیت پرداز تشریحي عمل كردهاند .در این شیوه ،داستان پرداز ،دانا كل است كیه كمتیر بیه نمیایش رفتیار و
افتار و بیشتر تشریح و تحلیل شخصیتها مي پردازد.
در داستان كاموس فردوسي اغلب شخصیتها را با نمایش افتار و كردارشیان بیه خواننیده میيشناسیاند  .بیرا
نمونه طوس را با توجه به نحوة افتار و كردارش ،انساني بيثبات ميیابیم  (.نک  ،ذیل افتگو در همین مقاله) اما در
هیچ جا داستان فردوسي مستقیماً ،خود به قضاوت و تحلیل شخصیت طوس نمیيپردازد.بیرا نمونیه در نبیرد بیا
هومان در اثر سخنان هومان در جن با او سست مي شود و در نهایت ایو او را از فریب هومان ااه میيكنید( .ص
 661-663بب  )171-111و یا پیران ،وزیر افراسیاب ،شخصي حیلهار است و چندین بار سعي ميكند سیپاه طیوس
را فریب دهد و به طور كلي حربۀ اصلي او برا جن فریب و حیله است .برا نمونه زماني كه از لشکركشي اییران
به رود شهد ااه ميشود ميخواهد طوس را با سخنان چرب فریب دهد تا در نهایت بیه سیپاه اییران شیبیخون زنید
(ص  663-661بب  .)631-616فردوسي حیله ایر پیران را نیز اغلب با اعمال وكردار و افتگوهیایش بیه خواننیده
ميشناساند و كمتر به تحلیل شخصیت او مي پردازد .نمونههایي از شخصیت پرداز تشریحي در داستان مذكور:
 زماني كه پیران به سمت رود شهد لشکركشي مي كند فردوسي او را جفاپیشه خطاب مي كند ( .ص 662ب )623 زماني كه هومان قصد فریب طوس را دارد و ميخواهد او را از جن بازدارد ،ایو ،طوس را ااهميكند (.ص661ب)131
 -زماني كه هومان از طوس شکست ميخورد:

چیییین او را پیییییاده بییییدان رزمگییییاه
كییه پردخییت مانیید همییي جییا او

بدیدنیییید اییییردان تییییوران سییییپاه
ببردنیییییید پرمایییییییه بییییییاال او
(ص 611ب )136-131

 زماني كه پیران از محل اختفا سپاه طوس در كوه هماون ااه ميشود و به افتگو با طوس مي ید ،فردوسیي اورا این اونه توصیف ميكند:

1

 .در داستان و نمايشن امه کاری را گويند که از اشخاص سر می زند و پيرنگ داستان را به سمت و سوی معينی پيش می برد (».داد:2931،
)943
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بیامییید بیییه نزدییییک اییییران سیییپاه
 8-1انواع شخصیت:

سیییر پیییر زكینیییه ،دلیییي پی یر انیییاه
(ص  677ب )273

_ شخصیت اصلی( )Hero, major characterو فرعی(:)Minor character
شخصیت اول داستان یا نمایشنامه را شخصیت اصلي و ااهي نیز بیه جیا ایین عنیوان  ،واژة قهرمیان را بیدان
اطالق مي كنند .در هرداستان یا نمایش معموالً در مقابل شخصیت اصلي شخصیت دیگیر كیه در ضید شخصییت
اصلي است  ،قرار دارد و برخورد و كشیمکش بیین ایین دو پیالت داسیتان را شیکل میي دهید ( .ژنید)67 :6732،
شخصیت اصلي یا مركز نست كه در محور كشمکشها داستان قرار دارد وحواد متوجیه اوسیت .معمیوالً هیر
داستاني یک شخصیت اصلي و محور دارد  .به دم ها دیگر كه در داستان هستند ولي اهمییت ن هیا بیه مراتیب
كمتر از شخصیت اصلي است  ،شخصیت فرعي مي اویند كه ن ها را باید نیرو كمکي و تأثیر اذار بر شخصییت
اصلي تلقي كرد ..درنیمۀ اول داستان كاموس و قبل از رسیدن رستم شخصیت اصلي داستان  ،طوس اسیت .حیواد
متوجه اوست و شخصیت مقابل او پیران است .همچنین طوس چون شخصیتي همه جانبیه دارد بیشیتر میورد توجیه
است و با جزئیات بیشتر تشریح مي شود و در اغلب افتگوها حضور دارد .و ایو و اودرز شخصیتهیا فرعیي ،
مشاور و راهنما طوس ،به شمار مي روند .نیمۀ دوم داستان رستم به عنوان قهرمان ظاهر مي شود و داستان حیول
محور او مي اردد.
_ شخصیت ساده( )falt characterو شخصیت جامع(:)round character
شخصیت ساده شخصیتي است كه به ساداي میي تیوان اعمیال او را حیدس زد.شخصییت سیاده حیول محیور
خصوصیت واحد ساخته مي شود .طرحي است كلي و فاقد جزییات فرد به طور كیه او را در ییک جملیه میي
توان معرفي كرد .شخصیت جام به عکس از خلق و خو پیچیده ا برخوردار است و با دقت و ظرافت و بیا ذكیر
جزییات خلق مي شود .او را نمي توان به ساداي شناخت یا توصییف كیرد(.داد )711 :6711 ،بیرا نمونیه در ایین
داستان پیران و طوس شخصیتها جام و كاموس شخصیت ساده است؛ طوس بسیار مغرور و خودخواه است امیا
زماني كه كاموس كشاني برا بار دوم از ایران حریف ميطلبد ،طوس كه جنگاور كاموس را دیده جرأت نبرد با او
را ندارد( .ص  611بب  )6371-6317همچنین اینکه طوس شتابزده عمل ميكند؛ زمیاني كیه سیپاه فریبیرزاز طیرف
رستم سر مي رسد  ،طوس برا اینکه در برابیر رسیتم بیه خیاطر شکسیت و وضیعیت نیااوار سیپاه تحقییر نشیود ،
ميخواهد تا قبل از رسیدن رستم حملها غاز كند .به طور كلي خلق و خیو او دارا جزئییات فراوانیي اسیتپیران
شخصیت پیچیدها دارد؛ تا زماني كه كیخسرو خطر برا توران ایجاد نکند ،به حفظ كیخسرو عليرغیم خواسیت
افراسیاب ميكوشد .اما زماني كه كیخسرو به ایران مي ید و برا انتقام خون پدرش ،سیاوش ،بیه تیوران لشکركشیي
ميكند ،پیران شخصیتي داراون از خود نشان مي دهد؛ او از این لحظه به بعید دشیمن سرسیخت كیخسیرو و اییران
است و از انواع نیرن ها و فریبها و روش ها ناجوانمردانه برا پیروز استفاده ميكند .در واق برا او رسییدن
به هدف ،وسیله را توجیه ميكند .كاموس را در یک جمله ميتوان معرفي كرد؛ .نچنان اعتماد بینفس و غیرور دارد
كه مي خواهد بر و بوم و تخت و تاج پادشاهي ایران و زن و كود و پیر و جوان ،همه را از بیین ببیرد( .بیب -121
 )116و (بب )6111-6611
_ شخصیت پویا( )dynamic characterو شخصیت ایستا(:)static character
شخصیتها ایستا كه به صورت شخصیت ها نوعي (تیپیک) در داسیتان حاضیر میيشیوند ،ابتیدا تیا انتهیا
داستان را بيهیچ داراوني سپر ميكنند و در انتها داستان همان هستند كه در غاز بودند ..همچنین نشیان دهنیدة
خصوصیات اروه یا طبقه ا از مردم است كه او را از دیگران متمایز مي كند .شخصیت نوعي نمونه ا اسیت بیرا
امثال خود .برا فریدن چنین شخصیتي باید حقیقت را از چند نمونۀ واقعي و زنده ارفیت و بیا هنرمنید در هیم
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میخت تا شخصیت نوعي مورد نظر فریده شود (.میرصادقي )616 :6711،و بعکیس نهیا ،شخصییتهیا پوییا در
داستان ،داراوني پذیرند؛ یعني در تعامل با محیآ خود را سازاار مي كنند .تغییرات و تحوالت شخصییت در حیوزة
باورها و تفکرات و رفتار ن ها رخ مي دهد .
در مورد قصه ،شخصیتها ایستا مي باشند ،یعني یا خوب یا بد هستند و حد وسطي وجیود نیدارد؛ قهرمیان قصیه در
پایان داستان همان قهرماني است كه در غاز داستان مي باشد .در واقی قهرمانیان نمونیۀ افیراد سین خیود هسیتند و
خصوصیات نها از حدود مشخصات سنخي خارج نميشود و افراد تحت شمول یک سن با هم تفیاوتي ندارنید ییا
اار داشته باشند بسیار كم است .قهرمان قصه اار هم داراوني بیاید از نوع داراوني ها یکباراي و حیاد اسیت
كه شخص را چه بسا از سنخي به سن مقابل انتقال میي دهید مطلیق نگیر و اسیوه اراییي چنیین اقتضیا میيكنید.
(حمیدیان ) 21 :6771 ،البته ایستا بودن شخصیت هیا در شیاهنامۀ فردوسیي امیر ثابیت نیسیت چنانچیه در ن بیه
شخصیتها پویا فراواني برمي خوریم مانند :جمشید ،ایو ،كیکاووس،افراسیاب. ... ،
یکي دیگر از ویژايها داستانها سنتي ،وجود قرینههایي در شخصیت پرداز است؛ برا نمونه در داسیتان
مذكور كیخسرو (پادشاه ایران) در مقابل افراسیاب (پادشاه توران) ،طوس (سپهبد سپاه ایران) در مقابل پییران (سیپهبد
سپاه توران) ،ایو (مشاور و یار دهندة طوس) در مقابل هومان (یار دهندة پیران) ،رستم و فریبرز به عنوان نیرو
كمکي از طرف كیخسرو به سو سپاه طوس فرستاده مي شیوند و از طیرف دیگیر نییز خاقیان و كیاموس از طیرف
افراسیاب به سو سپاه پیران فرستاده ميشوند.
در داستان كاموس همۀ شخصیت ها ایستا هستند و اار هم دارایوني و تبیدّلي رخ دهید در محیدودة سینخي
است كه شخصیت به ن تعلق دارد .سپاه ایران نماد از لشکر خیر هستند كه علیه سپاه توران – نماد از شیر – بیه
خونخواهي سیاوش بر طبق اصول جوانمرد مي جنگند .یعني سپاه ایران متعلق به سن پهلوانان جیوانمرد هسیتند و
سپاه توران متعلق به سن جنگاوراني كه معمو ًال در نبرد به هیچ اصیولي پایبنید نیسیتند .بیا وجیود ایین هرییک از
شخصیت ها تشخّص و فردیّت مخصوص به خود را دارد .با توجه به اینکه داستان كاموس از بخش پهلواني شاهنامه
است ،شخصیتها ن به شخصیتها واقعي نزدیک تر و كمتر ویژاي ها ناییاب و نیا میأنوس شخصییتهیا
اسطوره ا را دارند .اسالمي ندوشن در مقالۀ «زنان و مردان شاهنامه» شخصیتها شاهنامه را به چهار بخش تقسییم
مي كند :الف) شخصیت نیک كه دو بخش دارد :نیک نامبرا از عیب و كامالً نیک  .ب) شخصییت بید كیه دو بخیش
دارد :بد نامبرا از خوبي و كامالً پست  .ج ) شخصیت میخته به نیکي و بد  .د) سیاهي لشکر كه به حکم وظیفه بیا
یک طرف مخالفند و با طرف دیگر موافق ( .نک  ،اسالمي ندوشن )11-27 :6737 ،
در داستان كاموس شخصیت نیک مطلق و بد مطلق وجود نیدارد .بیرا نمونیه در مییان سیران سیپاه اییران طیوس
شخصیت نیک نامبرا از عیب به شمار مي رود و نسبت به شخصیت هیا دیگیر فیراز و فرودهیا بیشیتر دارد؛ او
جوانمردانه مي جنگد ،به كیخسرو وفادار است ،در راه پیروز ایران از جان مایه مياذارد و بيبا اسیت .از طرفیي
خودخواه نیز هست و زود به خود غرّه ميشود .مثالً در جن با هومان زماني كه هومان را شکست ميدهد مياوید:

همي افت :هومآن چیه میرد مین اسیت

كییه پیییل ژیییان همنبییرد میین اسییت
(ص 617ب )672

و در شرایآ نااوار صبر و قرار از كف ميدهد و زود ناامید میي شیود ؛ در اواییل جنی
مياوید:

مگیییر دسیییت اییییرد جهانیییدار میییا

بیا سیپاه پییران بیه ایودرز

وارنیییه بدسیییت اختیییر و كیییار میییا...
(ص 613بب )761-761

همچنین اینکه زود فریب ميخورد ؛ قبل از جن فریب حرف ها پیران و هنگام نبرد با هومان ،فریب حیرف هیا
هومان را ميخورد( .بب  )671-611و (بب  )173-611و به طور كلي ثبات شخصیتي ندارد .و یا پیران شخصیت بید
نامبرا از نیکي به شمار مي رود ؛ با وجود اینکه حیله ار است و از روش ها ناجوانمردانه ا همچون جیادو بیرا
نبرد سود مي جوید  ،در عین حال میهن پرست و وفادار به ولي نعمت خود  ،افراسیاب است.
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 .3گفتگو (Dialogue) :
افتگو مکالمه و سخن افتن شخصیتها با یکدیگر یا یک شخصیت با خود است .افتگو یکي از عناصر مهم داستان
نویسي به طور عام و داستانها شاهنامه به طور خاص است .از طرییق ایین عنصیر افکیار ،اندیشیههیا و باورهیا
شخصیتها داستاني منتقل ميشود بنابراین یکي از راه ها تقویت جنبۀ واق ارایي و حقیقت ماننید در داسیتان
است .افتگو پیرن را استرش ميدهد و تقویت ميكند زیرا خود نوعي عمل داسیتاني بیه شیمار میيرود .موجیب
تحرّ داستان مي شود و درونمایه را به نمایش مي اذارد .خواننده را در صحنۀ نمیایش قیرار میيدهید و بیا داسیتان
درایر ميكند و بدین طریق با زاویۀ دید مرتبآ مياردد .افتگو شخصیتها داسیتان را در چهیار ویژایي جسیماني،
رواني ،اخالقي و اجتماعي مينمایاند و از ن سو با لحن ارتباط ميیابد در واق شخصیتها با سخن افیتن واقعییت
دروني و عیب و هنر خود را به نمایش مي اذارند.
در قصه ها كالسیک فارسي معموالً افتگو پختگي و هنرمند داستانها امروز را ندارد ،افتگیو بیه جیا اینکیه
جزئي از داستان باشد و عمل داستاني به شمار ید ،روایت قصه است و عمیل داسیتاني را در خیود جیا داده و بیه
همین سبب عمدة عبارات مقول در افتگوها بسیار طوالني است .به اونها كه زیاد اتفاق ميافتد كیه ییک قصیه ییا
حکایت ،مقول یک شخصیت در افتگو است .در واق «افتگو» از خود اسیتقاللي نیدارد( .میرصیادقي)311 :6711 ،
همچنین افتگو در كتاب قصه ا كه جنبۀ ادبي ن بر جنبۀ روایتي ن مي چربد ،صورت طبیعیي و معمیولي خیود را
ندارد و اغلب با تکلّف همراه است اما در داستانها حماسي به ویژه شیاهنامه افتگیو جیزء ذات داسیتان حماسیي
است و در خدمت پیشبرد و كمال داستان مي باشد.همچنین فضیا داسیتان و ذهنیّیت شخصییتها داسیتان كیامالً
هماهنگي دارد وبا موقعیت اجتماعي و عالئق شخصي نها در تناقض نیست .كمتیر افتگوهیا رواییت داسیتان را بیر
عهده دارند و در واق مبادلۀ افکار و اونها عمل داستاني را نشان مي دهند .در این داستان اارچه بخش عمدها را
اشغال كردهاند اما از اطناب در نها كمتر نشاني مي یابیم و كثیرت افتگوهیا در ایین داسیتان در واقی تقوییت كننیدة
پیرن و نشان پویایي و نمایشي بودن داستان است؛ راو كمتر حضور دارد و داستان بیشتر به وسییلۀ افتگیو پییش
مي رود .افتگو زیر ،افتگو میان هومان و طوس و ایو قبل از نبرد میان سپاه توران و ایران اسیت؛ هومیان بیرا
جن به سو سپاه ایران مي ید و سپهبد ایران مادة جن با او ميشود:

بجنبییییید طییییوس سییییپهبد ز جییییا
چنییین افییت كییز ویسییۀ شییوربخت
دلیییییران لشییییکر ندارنیییید شییییرم؟
كییه پیکارارشییان سییپهبد شییدهسییت؟
بییدو افییت طییوس :ا سییرافراز مییرد
تییو هییم نامییدار ز تییوران سییپاه
دلیییت ایییر پیییذیرد یکیییي پنییید مییین
بییدین افتگییو انییدرون بییود طییوس
زلشییییکر بیامیییید بییییه كییییردار بییییاد
فریبنییییده تركییییي میییییان دو صییییف

جهییان شییید پیییر از نالیییه كییرّه نیییا
ز پییالیز كییین كییي بر ییید درخییت...
(ص ،663بب )111_612
نجوشیید یکییي را بییه رگ خییون اییرم
به رزم اندرون دستشان بد شده سیت؟...
(ص،663بییییییییییییییییب)163_112
سیییپهبد مییینم ،هیییم سیییوار نبیییرد
چییییرا را كییییرد بییییه ورداییییاه
بجییویي بییر اییین پنیید پیونیید میین...
(ص،667بییییییییییییییییب)113_111
كیه شید اییو را رو چیون سیندروس
چنییین افییت كییا طییوس فییرخ نییژاد
بیامییید دمیییان بیییر لیییب ورده كیییف
(ص  661-663بب)117-611

همچنان كه از این افتگو برمي ید ،شخصیتها مطابق ویژاي روحي خود سخن مياویند و غیرمستقیم افکار
واندیشهشان را بازاو ميكنند .هومان شخصیتي فریبکار و ریاكار دارد؛ از طرفي جن طلب و كینه توز است كه بعید
از كشته شدن ارژن به دست طوس به جن با طوس مي ید و از طرف دیگر به ظیاهر بیا طیوس سیخن بیه نرمیي
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مي اوید و اویي صالح او و سپاه ایران را ميخواهد! ولي در واق ميخواهد طوس را در جن سسیت رأ كنید و
زماني كه مياوید« :چرا تو كه سپهبد هستي بیه جنی میي ییي؟ ییا سیپاهیانت شیرم ندارنید كیه تیورا بیه جنی
ميفرستند؟» ميخواهد طوس را نسبت به سپاهیانش بدبین كند .طوس نیز نچنان كه از افتگیو برمیي یید ،شخصیي
بي ثبات است ابتدا برا جن بیا هومیان رجزخیواني میيكنید امیا بعید از سیخنان هومیان در جنی بیا او سسیت
ميشود.ایو  ،شخصي هوشیار و بیداردل است .چنان كه در غاز داستان نییز هنگیامي كیه كیخسیرو سیپاه در اختییار
طوس مياذارد ،سپاه را به ایو ميسپارد .در اینجا نیز هنگامي كه ایو سستي طوس را در جن با هومان ميبینید ،او
را از فریبکار هومان ااه ميكند.
مي دانیم كه حماسه روایتي پهلواني است كه جنگاور پهلوانان را مينمایاند و چون اعمال قهرمانانۀ نها در مییدان
مبارزه اتفاق مي افتد قبل از مبارزه معموالً افتگوهایي بین دو قهرمان ردّ و بدل ميشود كه قهرمان برتیر سیخناني بیه
زبان مي ورد كه صالبت بیشتر دارد به طور كه بو غلبه و برتر از حرفها فرد پیروز مي ید .در واق قهرمان
به وسیلۀ افتگوهایش حریف را تخریب رواني و شخصیتي ميكند .مانند افتگو مییان رسیتم و اشیکبوس در ایین
داستان:

خروشیییید كیییا میییرد جنیی زمیییا
كشییییاني بخندییییید و خیییییره بمانیییید
بدو افیت خنیدان كیه نیام تیو چیسیت
تهمیییتن چنیییین داد پاسییی كیییه نیییام
مییرا مییام میین نییام «مییرگ تییو» كییرد

همیییاوردت مییید میییرو بیییاز جیییا
عنیییان را ایییران كیییرد و او را بخوانییید
به بي تن سرت بیر كیه خواهید اریسیت
چییه پرسییي؟ كییه هراییز نبینییي تییو كییام
زمانیییه میییرا پتیییک تیییر تیییو كیییرد...
(ص  673-677بب )6716-6171

افتگوها به دو صورت بیروني و دروني افکار و نیّات و ویژاي ها شخصیتها را مينمایانند .گفتگوی بیرونی
شامل افتگو بین شخصیتها با یکدیگر است كه كشمکش ها بیروني شخصیتها را نشیان میيدهید .گفتگووی
درونی به حدیث نفس و تک اویي دروني تقسیم مي شود؛ حدیث نفس ن است كه شخصیت افکیار و احساسیات
خود را به زبان بیاورد تا خواننده یا تماشاچي از نیّات و مقاصد او با خبیر شیود و بیدین طرییق اطالعیاتي در میورد
شخصیت نمایشنامه یا داستان به خواننده داده شود و در عین حال با بیان احساسات و افکیار شخصییت بیه پیشیبرد
عمل داستاني كمک شود  .تفا وت حدیث نفس با تک اویي دروني ن است كه در حدیث نفس شخصیت با صیدا
بلند صحبت مي كند در حالي كه در تک اویي دروني افته ها در ذهن او مي ایذرد(.نک ،میرصیادقي-367 :6711،
 . 363در شاهنامه تک اویي ها دروني در قسمت جدال و درایر شخصیت با خود اسیت و روشیي اسیت بیرا
شکار ساختن اندیشه و احساسات شخصیتها.
در داستان كاموس كشاني بیشتر افتگوها بیروني است مانند افتگو كیخسرو با رستم (بیب  ، )11-21طیوس
با كیخسرو (بب  ،)72-33كیخسرو و سران سپاه (بب  ،)11-11پیران و طوس (بب  ،)671-612هومان با سپاه توران
(بب  ،)713-111اودرز و طوس (بب  ،)711-771هومان و پیران (بب  ،)221-227كیخسرو بیا رسیتم (بیب -171
 ،)132هومان و پیران (بب  )313-366و غیره و فقآ پنج مورد تک اویي دروني و حدیث نفس وجود دارد  ،مانند:
_ حدیث نفس كیخسرو :زماني كه سپاه طوس شکست خورده و پشیمان از كشیته شیدن فیرود ،بیرادر كیخسیرو ،از
جن باز مي اردند ،كیخسرو در میان عذاب وجدان و ناراحتي و سواواریش نسبت به كشته شدن فرود و همچنیین
عصبانیتش نسبت به طوس در كشمکشي دروني است .با اینکه مخاطبش كرداار است اما به نظر مي رسد بیا صیدا
بلند با درون خود حرف مي زند:
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بییه یییزدان چنییین افییت كییا كرداییار
همیییي شیییرم دارم مییین از تیییو كنیییون

تیییو داد میییرا دانیییش و بخیییت ییییار
تو ایه تیر بیر چیه و چنید و چیون...
(ص 613-611بب )33-11

 تک اویي دروني رستم  :زماني كه رستم به سر تیغ كوه هماون ميرود تیا از تعیداد سیپاه و راییش جنگیي سیپاهخاقان چین و كاموس كشاني ااه شود پس در بازاشت از كوه با خود چنین مياوید:

بییر ن كییوه سییر مانیید رسییتم شییگفت
كه تیا چیون نمایید بیه میا چیرخ مهیر؟
فیییرود مییید از كیییوه و دل بییید نکیییرد

بیییه براشیییتن اندیشیییه انیییدر ارفیییت
چییه بییاز كنیید پیییر اشییته سییپهر؟
ایییذر بیییر سیییپاه و سیییپهبد نکیییرد
(ص  676ب )6121-6137

در این ابیات تعجب رستم از انبوهي سپاه توران و اعتقاد راس او به تقدیر و سرنوشت و همچنین اعتماد به نفیس او
كامالً مشهود است.
همان طور كه مالحظه شد ،حجم اصلي داستان را افتگوها پر كردهاند كه به دلیل جلیوایر از دراز سیخن بیه
ذكر چند نمونه از نها اكتفا شد .در واق بیشتر داستان از زبان شخصیتها بیان میيشیود و حضیور راو نسیبت بیه
افتگوها بیروني كمتر است اویي راو پشت شخصیتها پنهان است و چنین ویژاي داسیتان را پوییا و نمایشیي
ساخته است« .افتگو در نمایشنامه عنصر اصلي شخصیتپرداز و شکلایر پیرن است زیرا در نمایشنامه معموالً
راو وجود ندارد و همۀ حواد نمایشنامه و شخصیتپرداز به كمک صحنهپرداز و افتگو نشان داده ميشیود».
(داد)113 :6711 ،
 .11زاویۀ دید(Point of view) :
زاویۀ دید یا زاویۀ روایت ،نمایش دهندة شیوه ا است كه نویسنده با ن مصالح و مواد داستان خیود را بیه خواننیده
ارائه ميكند و در واق رابطۀ نویسنده را با داستان نشان ميدهد( .میرصادقي )772 :6711 ،زاوییۀ دیید در داسیتان دو
اونه ميتواند باشد :دروني()Internal point of viewو بیروني)external point of view(.روایوت درونوی
شاملتك گویی( ،)monologueحدیث نفس( )soliloquyو من روایتوی )first person).میيشیود .در میورد
تک اویي و حدیث نفس در قسمت پیشین توضیح داده شد .سوم ،منِ روایتي است كه در این شیوه راو منِ داستان
است و ن یا به صورت راو – قهرمان و یا به صورت راو – ناظر است  .به هر حال مزییت ایین شییوة رواییت،
قوت حقیقت مانند در ن است و فاصلۀ نزدیک میان نویسنده و خواننده).نک،همان )361 -771 :روایوت بیرونوی
همان روایت سوم شخص ( )third personal point of viewبر سیه نیوع اسیت :دانیا كیل) omniscient
(دانا كل محدود( )limited omniscientو سوم شخص نمایشیي) .) dramatic omniscientدر رواییت بیه
شیوة دانای کل ،راو همچون دانا كل عمل ميكند و چون از تمام جنبهها داستان و شخصییتهیا ن ایاه
است بدان راو فضول هم مياویند .او در حین روایت به تحلیل و تفسیر حواد و شخصییتهیا نییز میيپیردازد.
حتي با زیر و بم ها موقعیتها مکاني و زمیاني ن ییز شناسیت و چیون تحلیلگیر اسیت ،دربیارة شخصییتهیا و
موقعیتها داستان داور مي كند .اشکال این زاویۀ دید ن است كه حقیقتمانند در ن مثل منِ روایتي نیسیت و
فاصلۀ نویسنده و خواننده زیاد ميشود .در شیوة دانای کل محدود ،راو سوم شخص از خود شخصیتها داستان
است پس مشکل حقیقت مانند و ناپذیرفتار خواننده تا حد حل ميشود و این شخصیت داسیتاني معمیوالً كیم
اهمیت است .چون او خود از شخصیتها داستان است كمتر از دانا كل به تحلیل و قضاوت میيپیردازد  .زاوییۀ
دید سوم شخص نمایشی ن است كه مانند دانا كل هیچ اونه تفسیر و تحلیل و قضاوتي ارائیه نمیيدهید او فقیآ
اعمال و افتار شخصیتها را نمایش مي دهد و در این شیوه ،افتگو شخصیتها نقش باالیي ایفا ميكند؛ داستان تقریبیاً
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یکپارچه افتگوست و نشان دهندة اعمال و رفتار قابل رؤیت و تصویرپذیر شخصییتها؛ درسیت همیان طیور كیه بیر
صحنۀ تةاتر از بازیگران ميبینیم( .نک،همان)316 :
در داستانها كالسیک فارسي زاویۀ دید نظم خاصي را ناونه كه در داسیتانهیا نیوین مطیرح اسیت ،دنبیال
نميكند .به طور كه ااه سوم شخص دانا كل به اول شخص من روایتي منتقل ميشود .در واق نقل حواد مهیم
است و این نقل به هر صورت كه در ید فرق نميكند( .همان)317 :ااهي در نقل قصه راو همه چییز بیین وهمیه
چیز دان پشت سر شخصیت شریر یا قهرمان قصه ایستاده است و همه چیز را توضیح مي دهید و در جیایي از قصیه
راو قصه كنار مي رود و نقل بقیه قصه به یکي از شخصیتها قصه وااذار مي شود و نقش خود را به كلي از ییاد
مي برد .در شاهنامه ناهماهنگي و عدم یکپارچگي زاویه دید در داستانها سنتي را ندارد و انتقال زاویه دید فقآ در
محدودة سوم شخص صورت مي ایرد.
در داستان كاموس تقریباً زاویۀ دید سوم شخص نمایشي از ابتدا تا پایان بر داستان حکمفرماست زیرا هماناونه كه
پیشتر توضیح داده شد .افتگو میان شخصیتها بیشترین حجیم داسیتان را در برارفتیه اسیت و فردوسیي كمتیر
شخصیتها داستان را مستقیماً تحلیل كرده و در مورد نها قضاوت مي كند .مانند:

همییییي یییییاد كردنیییید رزم فییییرود
همییییه دل پییییر از درد از بیییییم شییییاه

پشییییییماني و درد و تیمیییییار بیییییود
دو دیییده پییر از خییون و تیین پرانییاه...
(ص  611بب )12-61

اایییر تیییاج یابییید جهیییانجو میییرد
اییر ایییدون كجییا رفییت باییید ز دهییر
نییدانم كییه سییرانجام و فرجییام چیسییت

واییییر خییییا ورد و خییییون نبییییرد
چییه زو بهییره تریییا یییابم چییه زهییر
بییرین رفییتن اكنییون بباییید اریسییت
(ص 671بب )636-611

وزییین افییتهییا بییود مغییزش تهییي

همیییي افیییت نیییو روزایییار بهیییي
(ص  673بب )631 - 636

چنییان دییید روشیین روانییش بییه خییواب
بییر شییم رخشییان یکییي تخییت عییاج

كییه رخشیینده شییمعي بییر میید ز ب
سیاوش بر ن تخت با فرّ و تاج( ...ص
631بب )317-112

_ ابیات فوق مربوط به غاز داستان است؛ فردوسي به عنیوان شخصیي كیه از ذهنییت سیپاهیان ایاه اسیت سیخن
مي اوید و خواننده را از پشیماني و شرمگیني سپاه به خاطر كشیته شیدن فیرود و شکسیت در برابیر تورانییان ایاه
ميكند.

_ ابیات فوق مربوط به زماني است كه سپاه طوس ماده جن با سپاه پیران ميشیود؛ فردوسیي همچیون راو همیه
چیزدان خواننده را به صورت غیرمستقیم از شکست ایرانیان ااه ميكند.
_ زماني كه پیران به طوس مي اوید كه همیشه به خاطر كشته شدن سیاوش غمگیین و ناراحیت اسیت ،طیوس از او
ميخواهد كه به پادشاه ایران پناه ببرد .فردوسي در مورد پیران چنین مياوید:

_ زماني كه طوس سیاوش را به خواب ميبیند كه به او نوید پیروز میيدهید ،فردوسیي همچیون دانیا كیل
سخن مياوید كه از خواب و رؤیا شخصیت داستان ااه است:

همچنین در داستان فوق زماني كه شخصیتها در افتگو دروني به سر مي برند  ،زاویه دید بیه اول شیخص
منتقل مي شود كه البته به هماهنگي داستان لطمه ا وارد نمي كند زیرا بدین وسیله نویسینده فاصیلۀ هنیر را بیین
خواننده و متن تقویت مي كند كه بر جنبه ها هنر داستان مي افزاید .به طور كلي فردوسي غالبیاً اعمیال و رفتیار
شخصیتها را و حواد و اتفاقات داستان و نچه كه قابل رؤیت اسیت ،رواییت میيكنید .اندیشیه ،فکیر ،انگییزه و
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خصوصیات شخصیتها معموالً در قالب افتگو با یکدیگر نمایان مي شیود و فردوسیي كمتیر بیه طیور مسیتقیم بیه
قضاوت و تحلیل شخصیتها ميپردازد .برا نمونه ترس و نگراني طوس را از جن سخت میان دو سیپاه در قالیب
افتگو طوس با اودرز شکار مي كند:

مییرا افتییه بییود اییین سییتاره شییناس
ز شمشییییر ایییردان چیییو ابیییر سییییاه
سییییرانجام ترسییییم كییییه پیروزاییییر

كییه امییروز تییا شییب اذشییته سییهپییاس
همیییي خیییون فشیییاند بیییر وردایییاه
نباشییید جییییز از دشیییمن كینییییهور...
(ص612ب )771-717

 11-1فاصله زیباشناختی(Aesthetic distance) :
فاصلۀ زیباشناختي كه بیا عنیاوین فاصیلۀ روانشیناختي ) (Psychical distanceو فاصیلۀ هنرمندانیه (Artistic
) distanceنیز خوانده ميشود ،در سه شکل نمود پیدا ميكند :الف) فاصلۀ میان نویسنده با عمیل و شخصییتهیا
داستاني كه در ن نویسنده ااه با بیان عیني در داستان شخصیتها را متکي به خودشان ميسازد و در عمیل داسیتاني
ردّپایي بر جا نمينهد و ااه با بیان ذهنیّت و اندیشۀ شخصیتها ،نها را به تحلیل و قضاوت خود متکي ميسیازد
و جا پا خود را در عمل داستاني مشهود ميكند .فردوسي با به كارایر میزشي از بیان عیني و ذهني ااه فاصیلۀ
خود را با داستان و عمل داستاني زیاد ميكند و خواننده را در ازینش شخصیت مورد عالقه مختار ميسازد و ااه بیا
وردن صفات خاص برا شخصیتها و یا تحلیل و قضاوت درباره نها فاصیلۀ خیود را بیا شخصییتهیا و عمیل
داستاني اند ميسازد و در داستان ردّپا خود را ظاهر ميسازد .در چنین مواقعي خواننده برا ایزینش شخصییت
مورد عالقۀ خود كمترین تالش را ميكند .در داستان مذكور شخصیتها اغلب در افتگوهایشان شناخته ميشیوند و
فردوسي معموالً مستقیم به توصیف شخصیتها نميپردازد برا نمونه رستم را هنگامي ميشناسیم كه پیران او را بیه
خاقان چین و كاموس معرفي ميكند:

بییدو افییت پیییران كییه اییین خییود مبییاد
یکییي مییرد بینییي چییو سییرو سییهي

كیییه او اییییدر یییید كنییید رزم ییییاد
بییه دیییدار بییا زیییب و بییا فرّهیییي...
(ص673ب )6723-6737

و یا سخنان ستایش میز كه كیخسرو به رستم مياوید؛ زماني كه از او ميخواهد به ییار سیپاه طیوس رود (ص
 631-632ب .)127-171
ج) فاصلۀ میان خواننده و اثر هنر (شخصیتها و عمل داستاني) :این نوع فاصله ارتباط مستقیم با زاویۀ دید ميیابد
و تقریباً مهمترین فاصلۀ زیباشناختي نیز محسوب ميشود چنان كه برخي در تعریف فاصلۀ زیبایي شناختي جیز ایین
فاصله را قائل نیستند .در واژه نامۀ هنر شاعر مده است« :فاصلۀ زیبا شناختي فاصلها است كه باید بین اثر هنیر
و خواننده وجود داشته باشد تا بتواند تأثیر الزم را در او به وجود ورد( ».نک ،میرصادقي( ) :6731 ،زیل فاصلۀ زیبیا
شناختي) پیش از پرداختن به این مبحث در داسیتان كیاموس الزم اسیت در میورد صیحنۀ نمایشیي و فیراخ منظیر
توضیحاتي داده شود :صحنۀ نمایشي صحنه ا است كه ساختار داستان را به صیحنۀ سیینما و تةیاتر نزدییک كنید و
منظره ا را از نزدیک پیش چشم ما بگذارد كه معموالً با جزئیات و استفادة ضرور از افتگو همراه اسیت و در ن
حواد تا حد ممکن كوتاه و فشرده ازارش مي شود (.میرصادقي .)611 :6711 ،صحنه فراخ منظر ،منظرة داسیتان را
از دور تصویر ميكند .چشمانداز پهناور و كلي از داستان یا بخشي از ن را ارائه ميدهد كه معموالً بیا توصییف ییا
تفسیر و تحلیل فراایر همراه است .صحنها متراكم و كلي و عام كه در طول داستان دوام دارد .به كار بردن مییزها
از صحنه ها نمایشي و فراخ منظر در موقعیتها اونااون داستان فاصلۀ هنر میان خواننده و اثر هنر را موجب
مي شود .نویسنده باید بداند كه داستان را با چه صحنیه غاز كند و با چه صحنها پایان بخشد و در طیول داسیتان از
چه صحنها استفاده كند .فاصلۀ هنرمندانه خواننده را مجبور مي كند كه نه دور بایستد و بیه ابتکیارات نیاب داسیتان
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پوزخند بزند و نه در داستان غرق شود و از كم و كیفش چیز نفهمد( .همان )311 :در داستان كیاموس  ،فردوسیي
به خوبي صحنه ها داستاني را از نمایشي به فراخ منظر و بالعکس تغییر ميدهد .برا نمونه زماني كیه سیپاه طیوس
در حال اریختن به كوه هماون است ،فردوسي ابتدا مدن روز و لشیکر شکسیت خیورده را توصییف میيكنید كیه
صحنه ا فراخ منظر است ،اویي دوربیني لشکر را از دور فیلمبردار كند سیپس نزدیکتیر ،بیه مییان طیوس و اییو
مي ید و افتگو میان نها را ثبت ميكند:

بدینسیییان همیییي رفیییت روز و شیییبان
همیییه دییییده پرخیییون و دل پیییر ز دا
چیییو نزدییییک كیییوه همیییاون رسیییید
چنییین افییت طییوس سییپهبد بییه ایییو

پییییر از غییییم دل و ناچریییییده لبییییان
ز رنیییج زمیییان اشیییته چیییون پی یرّ زا
بیییه ن دامییین كیییوه لشیییکر كشیییید
كییییه ا پرخییییرد نییییامبردار نیییییو...
(ص 672بب )311-327

همچ نین تحلیل فردوسي در غاز ،میانه و فرجام داستان هرچند كوتاه ،قو ترین صیحنههیا فیراخ منظیر بیه شیمار
ميرود كه باعث ميشود خواننده در سطحي فراایر و چشمانداز استرده به داسیتان بنگیرد .میثالً در غیاز داسیتان
براعت استهالل به نوعي صحنۀ فراخ منظر است كه خواننده را تلویحاً با موضوع داسیتان شینا میيكنید( .ص -612
 611بب  )67-6یا قبل از اینکه جن میان سپاه طوس و سپاه ایران غیاز شیود ،فردوسیي در ابییات زییر داسیتان را
تحلیل ميكند:

اایییر تیییاج یابییید جهیییانجو میییرد
اییر ایییدون كجییا رفییت باییید ز دهییر
نیییدانم سیییرانجام و فرجیییام چیسیییت

و اایییر خیییا ورد و خیییون نبیییرد
چییه زو بهییره تریییا یییابم چییه زهییر
بییرین رفییتن اكنییون بباییید اریسییت
(ص  661بب )636-611

و در خر داستان نیز فردوسي در یک بیت تحلیل خود را از داستان مياوید:

بیییه میییرد نبایییید شیییدن در امیییان

كییه بییر تییو درازسییت دسییت زمییان
(ص  613بب )6333

حالت میانه یا حد وسآ صحنۀ فراخ منظر و نمایشي در این داستان زماني است كه دانیا كیل خیود از زاوییۀ سیوم
شخص داستان را روایت ميكند اما همین كه روایت داستان به افتگو شخصیتها تبدیل ميشیود ،خواننیده خیواه
ناخواه خود را در صحنۀ نمایش حس مي كند .در این حالت فاصلۀ خواننده با اثر هنر كم مي شود و او خیود را در
عمل داستاني سهیم مي داند .این صحنۀ نمایشي زماني در داستان كاموس بیه قیو تیرین وضی خیود میيرسید كیه
شخصیت داستان به حدیث نفس مي پردازد .در این حالت خواننده خود را با شخصیت داستان یکسان پنداشیته و در
غم و درد او شریک ميشود .به طور كلي به دلیل وجود حجم باال صحنهها نمایشي در این داستان فاصله هنیر
كم است .مانند صحنه ها نبرد چه نبردها تن به تن و چه نبردها اروهي كه كامالً با جزئیات توصیف شده انید..
فردوسي به صحنهها فراخ منظر مانند زماني كه در غاز و میانه و پایان داستان را تحلیل میي كنید و ییا زمیاني كیه
مدن روز و شب را توصیف مي كند و سپس تصویر كلي از سپاه توران یا سپاه ایران بدسیت میيدهید  ،نسیبت بیه
صحنهها نمایشي ،كمتر پرداخته است زیرا بعد از یک یا دو بیت فوراً به صحنه ها نمایشي مي رسد.
 .11نتیجه گیری:
بررسي داستان كاموس كشاني بر اساس تحلیل ساختار داستاني و دقت در نحوة بیه كیارایر عناصیر داسیتاني
پیرن  ،شخصیت پرداز  ،صحنه پردازیي ،افتگو و زاویه دید بیانگر نتایج ذیل است:
_ داستانها شاهنامه در مقایسه با داستانها روزاار خویش به خصایص كلي داستانها امروز نزدیک تر
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است و در بسیار از عناصر داستاني نسبت به داستانها سنتي روزاار خود پیش است.
_ طرح داستان ساختار پیوسته ،مبني بر وجود حوادثي است كه از الگو شیروع از وضیعیت پاییدار صیلح و
تغییر وضعیت جن به سو موقعیت پایدار متفاوت با وضعیت اول پیرو مي كند .همچنین طرح داستان مبتنیي
بر روابآ علّي و انگیزه مند كنشها شخصیتهاست كه ن را استحکام مي بخشد .
_ در پردازش شخصیتها فردوسي بیشتر به روحیات و طرز فکر و تحلییل اندیشیه و احساسیات شخصییتهیا
توجه دارد تا ظواهر بیروني .شخصیتها داستان وجودها منحصر به فرد هسیتند كیه از طرییق افتیار و كینش
ضمن اینکه خود را به ما معرفي مي كنند  ،حواد و كنشها داستان را پیش مي برند و اغلب نها شخصیتهیایي
ایستا هستند .با این وجود فردوسي در شخصیتپرداز به انواع شخصیتها ساده و جام  ،اصلي و فرعي ،نمیادین
 ،نوعي و ممتاز توجه داشته است .داستان یک یا دو شخصیت اصلي و یا قهرمان دارد كه حواد داستان حول محور
نها مي اردند .همچنین شخصیتها در تقابل و در تضاد یکدیگر قرار ارفته اند اما بر خالف داستانها سنتي ایین
تضاد و تقابل سبب از بین رفتن فردیت شخصیتها نشده است و از شخصیتها خییر مطلیق و شیر مطلیق نسیاخته
است.
_ افتگوها میان شخصیت ها داستاني نسبت به حضورشخص راو دانا كل بیشتر است وبر خالف داستان-
ها سنتي اعمال داستاني و معرفي خصوصیات خلقي و روحي – رواني شخصیتها اغلب به وسییلۀ افتگیو انجیام
ميشود بدین ترتیب خواننده در فضایي نمایشي قرار مي ایرد و لحین موضیعي افتگوهیا متناسیب بیا خصوصییات
روحي شخصیتها وفضا داستان مي باشد و لحن كلي حاكم بر داستانها لحن حماسي است .در این دو داستان بیا
توجه به بافت حماسي – پهلواني ن بیشتر افتگوها بیروني – افتگیو اشیخاص بیا یکیدیگر -اسیت كیه نشیانگر
تنشها و كشمکش ها بیروني افراد است  .تک اویي دروني و حدیث نفس كیه نشیان دهنیدة تینشهیا ذهنیي و
روحي شخصیتهاست ،تنها پنج یا شش مورد وجود دارد.
_ فردوسي در مقام نویسنده از شیوة روایت سوم شخص استفاده كرده است و حفیظ فاصیلۀ زیبیایي شیناختي را
كامالً مد نظر داشته است به اونه ا كه راو اغلب به صورت نمایشي نچه را كه از افتگوها و اعمال داستاني میي
بیند  ،روایت مي كند و كمتر به صورت دانا كل میل دارد شخصیتها را مورد تحلیل و قضاوت قرار دهد .بیا ایین
حال در داستان شیوة روایت نمایشي بر دانا كل مي چربد .همچنین انتقال زاویه دید از نمایشي به دانیا كیل و در
موارد به اول شخص زماني كه شخصیتها در افتگو دروني به سر مي برند  ،بر خالف داستانها سینتي سیبب
نا هماهنگي و ام شدن راو اصلي داستان نشده است بلکه فاصلۀ هنر را میان خواننده و متن تقویت كرده است.
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