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 چكیده

هسا، ایرانیسان را    پردازی حکیم ابوالقاسم فردوسی، هنوز از پس  رسرن   عنوان تاریخ منظوم ایرانیان باستان با هنر داستان شاهنامه به
کند. شخصیّت،رکن اساسی آثار داستانی در دنیای ادبیّات است و اهمّیّست فراوانسی دارد؛ تسا آنجسا کسه       هایش می مسحور داستان

ها با درّت و خالریّست   آورند. هر ردر این شخصیّت هایشان به یاد می ادبی، این آثار را با نام شخصیّت بسیاری از خوانندگان آثار
شوند.توصسی    بیشتری خلق و پرداختسه شسوند، در لسوم زمسان و در ا هسان مخالزسان از جساودانگی بیشستری برخسوردار مسی          

فردوسی به برکت  هن نکته یاب و تخیّل پویای خود و همچنسین   هنرمندانه و اعجاب انگیز است.      ها در شاهنامه زیزا، شخصیّت
ها به شیوه ی مستقیم  تسلّط فراوانی که در شگردهای بالغی و زیزا شناسی دارد توانسته است با توصی  شخصیّت های داستان

ه بسه گونسه ای   و غیرمستقیم تصویری از شکل رفتار، حاالت روحی ،خلق و خو و بسالن آن هسا را در پسیش اشسمان خواننسد     
سسیاو  پرداختسه اسست.ابتدا      هسای داسستان   هسای توصسی  شخصسیّت    ی حاضر به بررسی شیوه هنرمندانه نقّاشی می کند. مقاله

هسایی از داسستان    هسا نمونسه   هسای توصسی  شخصسیّت    ها را بیان کرده،سپ  برای هر کدام از شیوه های توصی  شخصیّت شیوه
ها و کسنش   های داستانی از سوی فردوسی، گفتار درونی شخصیّت  هنی شخصیّت توصی  فرآیندهایسیاو   کر شده است. 

تصسویری همسه جانزسه از    هسای گفتسه شسده بسه خوبی     با اسستفاده از شسیوه    ها در درون داستان یا عمل داستانی از سوی شخصیّت
 شخصیّت ها را برای مخالب به ارمغان آورده است.  

 
 «.داستان سیاو » ،«شاهنامه فردوسی»،«های توصی  شیوه»  ،«شخصیّت»  های کلیدی: واژه
 

 مقدمه

در میان آثار ادبی به جا مانده از شاعران جهان به سروده هایی بر می خوریم که از آنها بسه عنسوان شساهکارهای ادبسی     
اسست؛بهره  شود؛ شاهنامه فردوسی یکی از آن هاست که مرزها را پشت سر گذاشته و ارزام جهانی یافته  جهان یاد می
ی وی از ابزارهای هنری و صور خیام در آفرینش تصویرها،شاهنامه را به اثری بسی بسدیل تزسدیل کسرده      گیری بایسته

 است.
هسا در   توصی  یکی از شگردهای مهم تشخّص در کالم و برجسته سازی است،تصویرپردازی و توصی  شخصیّت   

یز است. فردوسی به برکت  هن نکته یاب و تخیّل پویای خود و ی فردوسی تازه،زیزا،هنرمندانه و اعجاب انگ شاهنامه
همچنین  تسلّط فراوانی که در شگردهای بالغی وزیزا شناسی دارد توانسته است با استادی تمام به وص  شخصسیّت  
ها و معرفی آنان به ارتضای حام و مقام و توصی  روان شسناختی و رفتسار هساهری آن هسا بپسردازد،وی بسا توصسی         

ها تصویری از شکل رفتار ، حاالت روحی ،خلق و خسو و بسالن آن هسا را در پسیش اشسمان       های حکایت یّتشخص
 خواننده به گونه ای هنرمندانه نقاشی می کند.

«(. وصس  »)معسین. « صفت و خصایص ایزی را بیان کردن و ستودن ایسزی اسست  »لغوی به معنای وص  از نظر    
جریسانی کسه   «(. توصی »نیز آمده است)معین.«ایص ایزی را بیان کردنوص  کردن،صفات و خص» توصی  به معنی

 (271:1369به وسیله ی آن خواننده را با اشخاص داستان آشنا می کنیم توصی  نامیده می شود)یونسی،
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ها در ااراوب کلی بر عناصر مشسترکی   ها صورت گرفته است که اغلب آن در ادبیّات تعاری  فراوانی از شخصیّت  
ای)مخلوری(راکسه در   شخصسیّت اشسخاص سساخته شسده     »ارند، شاید در یک تعری  ساده و جامع بتوان گفت:تکیه د

نامند.شخصیّت دراثر روایتی یسا نمایشسی ،فسردی اسست کسه کیفیست        شوند،شخصیّت می داستان و نمایش و...هاهر می
شخصسیّت  » (.84-1376،83:میرصادری)« کند وجود داشته باشد. گوید و می آنچه می و روانی و اخالری او،در عمل او

هسا از لریسق آنچسه انجسام      های اخالری و  اتی که این ویژگسی  در یک اثر نمایشی یا روایی فردی است دارای ویژگی
های شخصیّت را بازتساب   ی انین رفتار یا گفتاری انگیزه یابد.زمینه نمود می-گفتار-گوید و آنچه که می-رفتار-دهد می
 (.33:1379مستور،«)دهد می
 

 های شخصیّت پردازی شیوه
 نویسنده ممکن است برای شخصیّت پردازی درداستان ازسه شیوه استفاده کند:   
گرفتن ازشرح وتوضیح مستقیم. به عزارت دیگر نویسنده با شرح و تحلیل   ی صریح شخصیّت ها با یاری اوم: ارائه   

 (.87:1376)میرصادری، کند ها آدم های داستانش رابه خواننده معرفی می رفتار و اعمام و افکار شخصیّت
 (.89یا بدون آن)همان،دوم:ارائه ی شخصیّت ازلریق عمل شخصیّت باکمی شرح و تفسیر    
سوم:ارائه ی درون شخصیّت بی تغییر و تفسیر.به این  ترتیب که با نمایش اعمسام و کسنش هسای  هنسی وعوالس          

 (.92-91شناسد)همان، درونی شخصیّت خواننده غیر مستقیم شخصیّت رامی

 ه عزارتند از:پردازی را به دو لریق مورد بحث ررار داده است ک بندی دیگر شخصیّت در یک تقسیم
 پرداخت غیرمستقیم-2پرداخت مستقیم؛-1
 پرداخت مستقیم )توصیفی(-1

 شود. شامل پرداختن به مشخصات هاهری وخصوصیّات اخالری شخصیّت می
ال .خصوصیات هاهری:گاهی پرداختن مستقیم خصوصیات هاهری شخصیّت های داسستان،از زبسان یکسی دیگسر از     

کند تا به لسور   شیوه نویسنده یکی از شخصیّت های داستان را جایگزین خود میگیرد.دراین   شخصیّت ها صورت می
 مستقیم به توصی  شخصیّت دیگر بپردازد.

شسود،   بینیم کسه ورتسی یکسی از شخصسیّت هسا وارد داسستان مسی        ب. خصوصیات اخالری : در بعضی از داستان ها می
گاهی پرداخت مستقیم خصوصیّات اخالرسی  »دهد. زت مینویسنده  برای معرفی او به خواننده صفت هایی را به او نس

 (.73-70:1371عابدی ،«)گیرد شخصیّت داستان از زبان یکی دیگر از شخصیّت ها صورت می
پردازد به لوری که این توصی  از هساهر شخصسیّت    ی مستقیم نویسنده به توصیفی از هاهر شخصیّت می در شیوه   

نقسش توصسی  فیزیکسی ایسست در     »دیگر شخصیّت را در  هسن تصسور کنسد.    های کند تا جنزه به خواننده کمک می
توانسد   کند.خواننسده مسی   های دیگر شخصسیّت را بسه لسور ضسمنی القسا  مسی       ی اوّم تذکّر است. به عزارتی،جنزه درجه

« خصوصیّات دیگر وی را تداعی کرده از همان اند خط توصی ، خصوصیات جزئی دیگسر او را بسا تخیّسل بسسازد.    
(. توصی  هاهر شامل جثه و هیکل، پوشش، آرایش سر و صورت و... که به روشن شسدن ماهیّست   45:1374ر،)سینگ

ای فراوانسی را   ها و رنگ اهره و... داده ی هاهر شخصیّت،مانند بر  لزاس کواکتریت نکته» کند. شخصیّت کمک می
 (.39:1387،)اسلین« کند. در خود دارد.بنابراین در نمایش شخصیّت نقش مهمی بازی می

 
  ها در داستان سیاوش در توصیف شخصیّت شیوه مستقیم1-1

های واضح و کلی و سریع بدون عملکرد یا رفتار شخصیّتی و تحلیسل و تجزیسه یسا    نشانه در این شیوه نویسنده با     
در  یا خود شخصسیّت  که شخصیّت اه لور آدمی است. یا به لور مستقیم از زبان فرد دیگر ییدگوشرح احوام او می
 ها معرفی می شوند. داستان، شخصیّت
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هسا بسه خصوصسیات هساهری و      پردازی و توصی  مسستقیم شخصسیّت   فردوسی در داستان سیاو  برای شخصیّت    
ها گاهی از زبان خود )بسه عنسوان    ها توجه داشته است. حکیم توس در توصی  مستقیم شخصیّت اخالری شخصیّت
پردازد؛همچنین گاهی  ها می های داستان به توصی  شخصیّت گاهی از زبان یکی دیگر از شخصیّتها( و  راوی داستان

کند.او نیز از زبان خسود شخصسیّت بسرای توصسی  خودشسان نیسز بهسره گرفتسه          از هر دو شیوه در داستان استفاده می
ویری از افکسار و شخصسیّت آنهسا را    تواند تصس  هاهری افراد داستان می است.الزم به  کر است که بیان مستقیم از ریافه

 حام به نمونه هایی از هر شیوه از داستان سیاو  اشاره می کنیم.  برای خواننده نمایان سازد.
 
 از زبان نویسنده یا راویتوصیف شخصیّت 1 -1-1

حکیم ابوالقاسم فردوسی در جای جسای داسستان سسیاو  از زبسان خسود بسه عنسوان راوی داسستان بسه توصسی                 
 ها می پردازد که به  کر نمونه هایی از ان اشاره می کنیم. خصیّتش

لوس، سپهساالر ایران، با گیو و گودرز و اند تن از سسواران ایرانسی، از درگساه شساه بسه دشست       در آغاز داستان       
لوس و گیسو،  که به مرز توران نزدیک بود، به شکار گورخر رفتند و به اندازه غذای اهل روز شکار کردند. « دغوی»

که این زیزسارو از زبسان    رفتند که در آنجا زیزارویی را یافتند به سوی دشتی خرّم و در مرز توران، همچنان به پیش می
 خود راوی )فردوسی( اینگونه توصی  می شود:

 او در زمانسسسسسسه نزسسسسسسود داریسسسسسسبسسسسسسه د        
 

 29بسسسسسسر او بسسسسسسر، بهانسسسسسسه نزسسسسسسود یز خسسسسسسوب
 

و زمانی که کاوس این خوب روی را می بیند از زیزایی او شگفت زده می شود و فردوسسی در وصس  زیزسایی او       
 این بیت را می گوید:

 اسسسسسو کسسسسساوس روی کنیسسسسسز  بدیسسسسسد         
 

 بخندیسسسسسد و لسسسسسب را بسسسسسه دنسسسسسدان گزیسسسسسد     
52                                                      52 

 در هنگام به دنیا آمدن سیاو ، او را اینگونه توصی  می کند:در ادامه فردوسی 
 جسسسدا گشسسست زو کسسسودکی اسسسون پسسسری           

 

 بسسسسسسه اهسسسسسسره بسسسسسسه سسسسسسسان بسسسسسست آزری     
                                                          66   

 یکسسسسسسی بچسسسسسسه ی فسسسسسسر  آمسسسسسسد پدیسسسسسسد
 

 کنسسسسسون تخسسسسست بسسسسسر ابسسسسسر بایسسسسسد کشسسسسسید    
 

 و گسسسویجهسسسان گشسسست ازان خسسسوب پسسسر گفسسست 
 

 کسسسسسزان گونسسسسسه نشسسسسسنید کسسسسس  مسسسسسوی و روی 
 

 69-68 
باخته سیاو  شده بود، به سیاو  پیغام داد که به سراپرده او برود، امّسا سسیاو     سودابه، همسر کیکاوس که دم      

این درخواست را نپذیرفت و سودابه نااار به نزد کاوس رفت و از او خواست تا سیاو  جوان را به شزستان شساهی  
بزیند و در نهایت که سیاو  می پذیرد و   ایگاه زنان و دوشیزگان، بود بفرستد، تا خواهران و بستگان خویش راکه ج

ردم در شزستان می گذارد سودابه را نشسته بر تخت می بینسد و فردوسسی اینگونسه بسه توصسی  شخصسیّت هساهری        
 سودابه در شزستان می پردازد:

 بسسسسسسسران تخسسسسسسست سسسسسسسسودابه مسسسسسسساه روی 
 

 بهشسسسسستی پسسسسسر از رنسسسسسگ و بسسسسسوی   بسسسسسسان 
 
 نشسسسسسسسته اسسسسسسو تابسسسسسسان سسسسسسسهیل یمسسسسسسن

 

 سسسسسسسر جعسسسسسسد زلفسسسسسسش سراسسسسسسسر شسسسسسسکن 
 
 یکسسسسسی تسسسسساا بسسسسسر سسسسسسر نهسسسسساده بلنسسسسسد   

 

 فسسسسسرو هشسسسسسته تسسسسسا پسسسسسای مشسسسسسکین کمنسسسسسد
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 پرسسسسسسسستار نعلسسسسسسسین زریسسسسسسسن بدسسسسسسسست  
 

 بسسسسسه پسسسسسای ایسسسسسستاده سسسسسسرافگنده پسسسسسست    
 

 196- 
که الزته همانطور که گفته شد این فقط توصیفی از هاهر سودابه در شزستان بوده و دیگر جنزسه هسای شخصسیّتی          

 شود که در ادامه  کر خواهد شد. سودابه با شیوه های دیگر به مخالب نشان داده می

شود،حضور راوی است که در توصیفات مسستقیم بسه اشسم     ی مهمی که در توصیفات به  هن متزادر می حام نکته    
ی کمتسرین نشسان حضسور راوی اسست)ریمون      کنسان نیسز معتقسد است،توصسی  مکسان بسه منزلسه        نریمسو  خسورد.  می
   (.1387،134:کنان
ی مستقیم نمود پیدا می کند مسی تسوان بسه شزسستان      نمونه ای از توصی  محیط و مکان  که حضور راوی و شیوه    

 کاوس اشاره کرد که از زبان راوی اینگونه توصی  شده است:      
 شزسسسسسسسستان همسسسسسسسه پیشسسسسسسسزاز آمدنسسسسسسسد  

 

 پسسسسسسر از شسسسسسسادی و بسسسسسسزم سسسسسسساز آمدنسسسسسسد  
 
 همسسسسه جسسسسام بسسسسود از کسسسسران تسسسسا کسسسسران     

 

 ر و پسسسسسر زعفسسسسسران پسسسسسر از مشسسسسسک و دینسسسسسا  
 
 درم زیسسسسسسسر پسسسسسسسایش همسسسسسسسی ریختنسسسسسسسد

 

 عقیسسسسسسسسسسسق و زبرجسسسسسسسسسسسد برآمیختنسسسسسسسسسسسد
 
 زمسسسسسین بسسسسسود در زیسسسسسر دیزسسسسسای اسسسسسین   

 

 پسسسسسسسسسسر از در خوشسسسسسسسسسساب روی زمسسسسسسسسسسین
 
 مسسسسسسسسسسسسی و رود و آوای رامشسسسسسسسسسسسسگران 

 

 همسسسسسسه بسسسسسسر سسسسسسسران افسسسسسسسران گسسسسسسران    
 
 شزسسسسسسسستان بهشسسسسسسستی شسسسسسسسد آراسسسسسسسسته  

 

 پسسسسسسسسسسر از خوبرویسسسسسسسسسسان و پرخواسسسسسسسسسسسته
 

 190-185 
 ها از زبان دیگر شخصیّت شخصیّت توصیف 2-1-1    
پس  از رفستن    پسردازد.  هسا مسی      های داستان به توصسی  دیگسر شخصسیّت    گاهی فردوسی از زبان یکی از شخصیّت    

از  او ،یسس  .ها نثار کردند و زر و سیم بر سسر  افشساندند   سودابه و زنان دیگر، بر سیاو  هدیهسیاو  به شزستان 
به دور است. پ  به نسزد خسواهران    یزدیاز راه ا یدوست نیو دانست که ا دیسودابه، در دم ناراحت گرد یمهر ناروا

کرد و از  یکیو ن یخوب یاو آرزو یکرد و به نزد پدر بازگشت و پدر را ستود و برا ها یرفت و با آنان مهربان شیخو
او پرسید که در اینجا فردوسی بسه توصسی    در مورد رفت از سودابه  شیاون شب به سراپرده خو کاوسیآن سو، ک

 سیاو  از زبان سودابه می پردازد:

 زبان سودابه اینچنین می گوید:و در شزستان از 

      نگسسسسسویی مسسسسسرا تسسسسسا مسسسسسراد تسسسسسو ایسسسسسست  
 

 
 کسسسسه بسسسسر اهسسسسر تسسسسو فسسسسر اهسسسسر پریسسسسست 

 

   هسسسسسسر آن کسسسسسس  کسسسسسسه از دور بینسسسسسسد تسسسسسسرا    
 

 شسسسسسسسود بسسسسسسسیهش و برگزینسسسسسسسد تسسسسسسسرا   
 

 265- 

 همتسسسسسای شسسسسساه : بسسسسسدو گفسسسسست سسسسسسودابه  
 

 ندیسسسسده اسسسسست بسسسسر گسسسساه، خورشسسسسید و مسسسساه   
 

 اسسسسو فرزنسسسسد تسسسسو کیسسسسست انسسسسدر جهسسسسان    
 

 اسسسسسرا گفسسسسست بایسسسسسد سسسسسسخن در نهسسسسسان     
                                             218-217 



 5/      شیوه های شخصیّت پردازی  در داستان سیاوش 

در بخشی از داستان پ  از خواب دیدن افراسیاب ،او، گرسیوز را برای صلح و آشتی به نزد سیاو  می فرسستد        
زنی رستم بر آن شد تا از گرسیوز بخواهد که برای اسستواری بیشستر ایسن پیمسان،      سیاو  با رایتا صلح برررار شود .

زمسین،   یرانیان بسپارد و از همه شسهرهایی کسه از ایسران   افراسیاب صد تن از نزدیکان و بستگان خود را به گروگان به ا
گرفته است، بیرون رود و به مرزهای کهن توران باز گردد تا سیاو  بتوانسد بسه کساوس پیشسنهاد کنسد کسه آشستی بسا         

ها پذیرفتسه شسد و بسرای تاییسد      گرسیوز شرط ها را با افراسیاب درمیان گذاشت و در نهایت شرط .تورانیان را بپذیرد
رستم، نامه سیاو  را برگرفت و به نزدیک کاوس شتافت و از آن سسو گرسسیوز   و  نامه ای به کاوس نوشت و سیا

حام در اینجا پ  از پرسسیدن افراسسیاب در مسورد سسیاو ، فردوسسی از زبسان گرسسیوز بسه          .به نزد افراسیاب رسید
 توصی  ویژگی های اخالری و جسمانی او می پردازد:

 فسسسسسسستهمسسسسسسسه داسسسسسسسستان  سسسسسسسسیاو  بگ
 

 کسسسسسه او را ز شسسسسساهان کسسسسسسی نیسسسسسست جفسسسسست
 
 ز خسسسسسسسسسوبی دیسسسسسسسسسدار و کسسسسسسسسسردار او   

 

 زهسسسسسسسسسو  و دم و شسسسسسسسسسرم و گفتسسسسسسسسسار او 
 
 دلیسسسسسسر و سسسسسسسخنگوی و گ سسسسسسرد و سسسسسسسوار

 

 تسسسسسسو گسسسسسسویی خسسسسسسرد دارد انسسسسسسدر کنسسسسسسار  
 

 920-918 
هنگامی که سیاو  از کشتن گروگان ها و حمله به توران صرف نظر می کند و گروگان ها را به نزد افراسسیاب         
کسه بایسد سسیاو  را در خسا  تسوران پسذیرفت و او را       و پیران گفت  افراسیاب از آن داستانها در شگفت شدفرستاد 

و  این باشد که بسرای او تساا و تخست ارزشسی نداشسته      اگر تنها هنر سیازیرا  گرامی داشت و گنج از او دریغ نکرد
داشت او بسنده اسست. نزایسد    باشد، تا بتواند از پیمان و عهدی که بسته بود، پاسداری کند، همین یک هنر برای گرامی

سسیاو  از  و افراسیاب می پذیرد و به سیاو  نامسه ای مسی فرسستد و     گذاشت تا سیاو  به سرزمینی دیگر پناه برد
ن نامه افراسیاب هم شادمان شد و هم غمگین گشت: شاد شد، زیرا جایی برای پنساه بسردن پیسدا کسرده بسود، و      خواند

و روی بسه تسوران    نمود زیرا نااار شده بود که از دست پدر و سودابه، به دشمن سرزمین خویش پناه برد غمگین می
زمسین   راستی به او بگوید که آیسا بسودن او در تسوران    سیاو  از پیران خواست تا با او پیمان بزندد و بهمی نهد در راه 

و پیران در اینجا ابتدا به توصی  خود سیاو  و  درست است یا نه، تا اگر انین کاری شایسته نیست، از آنجا بگذرد
سپ  به توصی  افراسیاب می پردازد که به خوبی فردوسی از زبان شخصیّت هسای داسستان دیگسر شخصسیّت هسا را      

 ند.توصی  می ک
 توصی  سیاو  از زبان پیران:   

 بسسسسسسدو گفسسسسسست کسسسسسسای نسسسسسسامور شسسسسسسهریار  
 

 ز شسسسسسسسساهان گیتسسسسسسسسی تسسسسسسسسوی یادگسسسسسسسسار 
 
 سسسسسه ایزسسسسست بسسسسر تسسسسو کسسسسه انسسسسدر جهسسسسان  

 

 کسسسسسسسسسی را نزاشسسسسسسسسد ز تخسسسسسسسسم مهسسسسسسسسان 
 

 کیقزسسسسسسسسادیکسسسسسسسسی آنسسسسسسسسک از تخمسسسسسسسسه   
 

 همسسسسسسی از تسسسسسسو گیرنسسسسسسد گسسسسسسویی نسسسسسسژاد   
 
 و دیگسسسسسسسسر زبسسسسسسسسانی بسسسسسسسسدین راسسسسسسسسستی 

 

 بسسسسسسسسسه گفتسسسسسسسسسار نیکسسسسسسسسسو بیاراسسسسسسسسسستی 
 

 گسسسسویی کسسسسه از اهسسسسر تسسسسو سسسسسه دیگسسسسر کسسسسه  
 

 بزسسسسسارد همسسسسسی بسسسسسر زمسسسسسین مهسسسسسر تسسسسسو     
                                              1244-1240 

  توصیف افراسیاب از زبان پیران:
 
 اسسسسسسو انسسسسسسدر گذشسسسسسستی ز ایسسسسسسران زمسسسسسسین  بسسسسسدو گفسسسسست پیسسسسسران کسسسسسه منسسسسسدیش زیسسسسسن 
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 مگسسسسسسسسسسردان دم از مهسسسسسسسسسسر افراسسسسسسسسسسسیاب 

 

 گونسسسسسسه بسسسسسسرفتن شسسسسسستاب   مکسسسسسسن هسسسسسسی  
 

 بسسسسسسه گیتسسسسسسی بدیسسسسسسست پراگنسسسسسسده نسسسسسسامش
 

 ولسسسسسیکن جسسسسسز اینسسسسسست مسسسسسرد ایزدیسسسسسست   
 
 خسسسسسسسسسرد دارد و رای و هسسسسسسسسسو  بلنسسسسسسسسسد  

 

 بسسسسسسسه خیسسسسسسسره نیایسسسسسسسد بسسسسسسسه راه گزنسسسسسسسد
                                           1253-1250 

 توصیف از زبان خود شخصیّت3-1-1
حکیم توس عالوه بر دو شیوه رزل گاهی از زبان خود شخصیّت ها و در خالم گفتگوها و پرسسش و پاسسخ هسا         

یی که میانشان ر  می دهد به توصی  آنها می پردازد. در آغاز داستان بعد از این که گیسو و گسودرز آن زیزارو)مسادر    
 زبان خود  برای مخالب شناخته می شود: سیاو ( را می بینند از نژاد او می پرسند و او اینگونه از
 بپرسسسسسسسسسسسید زو پهلسسسسسسسسسسوان از نسسسسسسسسسسژاد

 

 بسسسسرو سسسسسروبن یسسسسک بسسسسه یسسسسک کسسسسرد یسسسساد    
 
 بسسسسسدو گفسسسسست مسسسسسن خسسسسسویش گرسسسسسسیوزم 

 

 بسسسسسسه شسسسسسساه آفریسسسسسسدون کشسسسسسسد پسسسسسسروزم   
 

 36-35 
 همچنین زمانی که او را به نزد کاوس می آورند و شاه از نژاد او می پرسد اینچنین پاسخ می دهد:     

 خسسسسسرو نسسسسژاد تسسسسو ایسسسسست بسسسسدو گفسسسست 
 

 کسسسسسسه اهسسسسسسرت هماننسسسسسسد اهسسسسسسر پریسسسسسسست
 
 ورا گفسسسسسسسسسست از مسسسسسسسسسسام خسسسسسسسسسساتونیم

 

 ز سسسسسسسسسوی پسسسسسسسسدر بسسسسسسسسر فریسسسسسسسسدونیم   
 
 نیسسسسسسسسسایم سسسسسسسسسسپهدار گرسیوزسسسسسسسسسست  

 

 بسسسسسسسران مسسسسسسسرز خرگسسسسسسساه او مرکزسسسسسسسست   
 

 - 
در رسمتی از داستان که سیاو  در مورد رفتن خود به توران از پیران می پرسد پیران در خالم صحزت در مسورد       

 افراسیاب و رفتن سیاو  به توران در اینجا فردوسی از زبان خود پیران به توصیفش می پردازد.
 مسسسسرا نیسسسسز خویشیسسسسست بسسسسا او بسسسسه خسسسسون  

 

 همسسسسسسسش پهلسسسسسسسوانم همسسسسسسسش رهنمسسسسسسسون  
 

 بسسسسوم و بسسسسر صسسسسد هسسسسزار   همانسسسسا بسسسسرین  
 

 بسسسسسه فرمسسسسسان مسسسسسن بسسسسسیش باشسسسسسد سسسسسسوار   
 
 همسسسم بسسسوم و بسسسر هسسسست و هسسسم گوسسسسفند     

 

 هسسسسسم اسسسسسس  و سسسسسسلیح و کمسسسسسان و کمنسسسسسد  
 

 نیازیسسسسسسست از هسسسسسسر کسسسسسسسی مسسسسسسرا بسسسسسسی
 

 نهفتسسسسسسه جسسسسسسزین نیسسسسسسز هسسسسسسستم بسسسسسسسی   
                                           1257-1254 

 
 ای( پرداخت غیر مستقیم)نمایشنامه-2
پرداختن نیز در برگیرنده ی خصوصیات هاهری واخالری شخصسیّت هسای داسستان اسست.در ایسن شسیوه،       این نوع    

 کند. ها آن ها را به  خواننده معرفی می نویسنده نه به لور مستقیم وصریح، بلکه از لریق گفتار و یا کردار شخصیّت



 7/      شیوه های شخصیّت پردازی  در داستان سیاوش 

که یک شخصیّت اصللی داشلته    شود الف. خصوصیّات ظاهری:این نوع پرداخت بیشتردر داستان هایی دیده می
باشد. نویسنده در قسمت های مختلف داستان و به طریق غیر مسلتقیم  نشلانه هلایی ازظلاهر شخصلیّت را بله       

 دهد. خواننده نشان می
که در ارتباط منطقی با طرح داستان  -ب.خصوصیّات اخالقی: نویسنده با به وجود آوردن یک حادثه و برخورد

بله  -البته تا آنجا که به کار داسلتان بیایلد.  -های  داستانش را اخالقی شخصیّت خصلت ها و خصوصیات-باشد
-76 1371عابلدی: ) شناسد. های داستان را می شخصیّت نمایش بگذارد. در این صورت است که خواننده کامال

77.) 
 نكته  این در .شخصیّت ترسیم جز چیست رویداد و رویداد تجلّی جز چیست شخصیّت جیمز هنری گفتة به»   

 زیلرا  کلرد  جلدا  هم از توان نمی را ها وشخصیّت ها کارکرد :صدایند هم جیمز با بارت و توماشفسكی پروب 

ها برای  (. در حقیقت در هر داستان شخصیّت84:1382)مارتین  «است. دیگری مستلزم یكی و دارند متقابل رابطة
زنند که متناسب با شخصیّت آنهاسلت.گاهی نویسلنده تنهلا     رسیدن به اهداف خود دست به اعمال و رفتاری می

کنلد بلكله    های خاص شخصیّت داستان را مستقیم بازگو نملی  کند و ویژگی ها را توصیف می عملكرد شخصیّت
دهلد تلا خلودش بله ارزیلابی       کند و این اجلازه را بله مخاطلب ملی     منعكس می ها شخصیّتتار ها را در رف آن

 ها بپردازد. شخصیّت
 
 های غیر مستقیم در داستان سیاوش انواع شیوه 1-2

رویم ، نویسسنده هسا بسه توصسی  غیسر مسستقیم        ست که هر اه در تاریخ داستان نویسی جلوتر میا ت اینوارعیّ      
ها را به گفت وگسو و   و از توصی  مستقیم معموالً فاصله میگیرند ، یعنی امروز نویسنده ها شخصیت ل میشوندمتوسّ

هسا وضسع و    کنند یا فضاهایی را تصویر میکنند تا خواننده خود از خالم تصسویرها ، رفتارهسا و حسرف    عمل وادار می
العسات  ا از خواننده بگیریم ، یعنی باید الّت کش  ردر دادن الالعات داستان نزاید لذّ نویسنده. موضوع را در  کند

 .های به خواننده منتقل کنیم که او خود  موضوع را کش  کند هرا به گون
ی  شویم ،که یک پدیسده  های غیرمستقیم توصی  مواجه می در شاهنامه که از آثار ررن اهارم است گاهی با شیوه      

غیسر مسستقیم کسه     های اند. شیوه لزته با تغییراتی کلی هنوز متداومهای ررن اهارم امروزه ا رابل توجّهی است که رو 
هسا   تفسسیر)جریان سسیّام  هسن( در توصسی  شخصسیّت      و ی درون شخصیّت بدون تغییسر  ارائهو  شامل جدام،گفتگو

 .گرفته شده استشود مورد بررسی ررار  می
 
 گفتگو1-2

 کنسد و عمسل داسستانی را بسه پسیش      ها را معرفی می شخصیّتگذارد و  را به نمایش میداستان این عنصر درونمایه      
 نهفته باشسد  هنر  و تا مرد سخن نگفته باشد،عیب :گفته استدر باب اوّم گلستان همان لور که سعدی دبر می
  .شود که عیب و هنر فرد، نمایان شود صحزت کردن،باعث می پ 

زندگی شخصیّت ها و حوادثی را که بسر آنهسا گذشسته    گفتگو ضمن آنکه . در داستان هم همین لور است 
هسای   و بسسیاری از ویژگسی   ها، عادات، شرایط سنی، میزان سواد، فرهنگ است برای خواننده روشن می کند، خصلت

و خیلی ایزهای دیگسر را  های لزقاتی،اختصاصات نژادی،اختصاصات شغلی های داستان از جمله ویژگی شخصیّت
ی نویسنده در عین بیان مکالماتی که بین شخصیّت ها می گذرد، عالوه بر پیش بردن لسرح  یعننیز نشان می دهد

 .داستان، باید به لور غیر مستقیم، خصوصیات اخالری آنها را نیز معرفی کند
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کردن دو نفر بسا هسم    افتد که بر اثر صحزت فاق میارا که ایزی در آن اتّ. وگو در حکم عمل داستانی است گفت      
و گسو بسه داسستان     گفت و گو حالت ایستایی ندارد و همسین پویسایی گفست    :توان گفت به همین دلیل می. دهد میر  
 بخشد   و لراوت میتحرّ

ها به گفتن داستان است؛به این  های ادبی هر اثر ادبی واداشتن شخصیّت به اعتقاد ارسطو،یکی از امکان
هسا را بسه گفتگسو     که از زبان خود یا سوم شخص سخن بگویند شخصسیّت معنی که بسیاری از نویسندگان به جای این

این ویژگسی یعنسی   .برند ها داستان را پیش می شود و خود شخصیّت دارند،بدین ترتیب راوی در داستان مخفی می وامی
ب افسزایش  دهسد؛افزون بسر این،موجس    افزاید و داستان را وارعیّتر نشسان مسی   پنهان ماندن راوی در متن،به ارز  اثر می

 .تواند حوادثی را وارد داستان و اشخاصی را معرفی کند شود؛زیرا نویسنده در رالب گفتگو می الالعات خواننده می

او با گفتگو به لسور غیرمسستقیم بسه توصسی  و معرفسی      . گفتگو از مهمترین ابزار توصی  در دست فردوسی است   
گفتگوهای بین شخصیّت هاست که به نحوی تصویر و دورنمسایی  پردازد و در جای جای داستان این  ها می شخصیّت

از شخصیّت هر کدام را به خواننده نمایش می دهد. خواننده از گفتگوهایی که در جای جای داستان مابین سیاو  و 
رودابه رد و بدم می شود به خوبی تصویری از خصلت ها و ویژگی های درونی و  اتسی آنهسا را بسرای خواننسده بسه      

یر می کشد. سیاو  فردی با خصلت پا  که تن به گناه نمی دهد و رودابه را زنسی فریزکسار و دروز زن نشسان    تصو
 می دهد و این در گفتگوهایی که بین این دو شخصیّت وجود دارد به خوبی دیده می شود.

می پردازد و سیاو  را  ی کسی با او به گفتگو ورتی سودابه برای نخستین بار سیاو  را می بیند در خفا و به واسطه
به شزستان دعوت می کند و این گفتگو و درخواست و جواب این دو به یکدیگر به خوبی درونیات شخصیّتی آن دو 

 را به نمایش می گذارد:
 کسسسسسسسسسسی را فرسسسسسسسسسستاد نزدیسسسسسسسسسک اوی

 

 کسسسسسه پنهسسسسسان سسسسسسیاوو  را ایسسسسسن بگسسسسسوی    
 
 کسسسسسسه انسسسسسسدر شزسسسسسسستان شسسسسسساه جهسسسسسسان 

 

 نزاشسسسسسسسد شسسسسسسسگفت ار شسسسسسسسوی ناگهسسسسسسسان  
 

 رفسسسسسسست و بسسسسسسسداد  پیسسسسسسسام فرسسسسسسسستاده
 

 برآشسسسسسسسسسسفت زان کسسسسسسسسسسار او نیکنسسسسسسسسسسام  
 
 بسسسسسسدو گفسسسسسست مسسسسسسرد شزسسسسسسستان نسسسسسسیم 

 

 مجسسسسسسویم کسسسسسسه بابنسسسسسسد و دسسسسسسستان نسسسسسسیم  
                                               140-137 

بسرد، از ابسزار مهسم     مسی   کسه عمسل داسستانی را در جهست معینسی پسیش       نیس ا  بسر    وگو در داستان عالوه گفت
. دهسد  هسا را نیسز نشسان مسی      روانسی شخصسیّت   -های اخالری و روحی  و ویژگی  و  هنیت  پردازی نیز هست  شخصیّت

هسا بسا    هسای آن   دهسد، سسازگاری صسحزت    جلسوه مسی    هسای داسستانی را وارعسی    ترین عاملی که شخصیّت مهم»  شک بی
که این نکته به خوبی در گفت و گوهسای مسابین سسیاو  و     (.804:  1380احمد،  آم)« هاست های شخصیّتی آن ویژگی

 سودابه به اشم می خورد.
شزی سودابه، دختران سراپرده شاهی را گرد آورد و برآراست و از هیربد خواست تا سیاو  را برای دیسدار دختسران    

یکی بسه سسیاو  نشسان     را یکیسیاو  به آنجا آمد و سودابه او را بر تختی زرّین نشاند و دختران . به سراپرده بیاورد
 داد و گفت

 کسسسسی کسسست خسسسو  آیسسسد ازیشسسسان بگسسسوی      
 

 نگسسسسسسسسه کسسسسسسسسن بدیسسسسسسسسدار و بسسسسسسسساالی او  
                                                     259      

و گفست : از ایسن خوبرویسان یکسی را      سودابه، دختران را بازگردانید و خود با سیاو  بر تخت نشسست 
اون سودابه، سکوتِ سسیاو  را دیسد، خسود پسرده از اهسره برگرفست و       سیاو  سکوت کرده بود، انتخاب کن و

 و گفت: رخسار خندان و زیزای خود را به سیاو  نشان داد و به سیاو  ابراز عشق کرد
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 اگسسسسر بسسسسا مسسسسن اکنسسسسون تسسسسو پیمسسسسان کنسسسسی 
 

 نپیچسسسسسسسسی و اندیشسسسسسسسسه آسسسسسسسسسان کنسسسسسسسسی 
 
 یکسسسسسسسی دختسسسسسسسری نارسسسسسسسسیده بجسسسسسسسای

 

 بسسسسسه پسسسسسای کسسسسسنم اسسسسسون پرسسسسسستار پیشسسسسست 
 
 بسسسسه سسسسسوگند پیمسسسسان کسسسسن اکنسسسسون یکسسسسی  

 

 ز گفتسسسسسسار مسسسسسسن سسسسسسسر مپسسسسسسی  انسسسسسسدکی    
 
 اسسسسو بیسسسسرون شسسسسود زیسسسسن جهسسسسان شسسسسهریار

 

 تسسسسسسو خسسسسسسواهی بسسسسسسدن زو مسسسسسسرا یادگسسسسسسار  
 
 نمسسسسانی کسسسسه آیسسسسد بسسسسه مسسسسن بسسسسر گزنسسسسد   

 

 بسسسسسسسسداری مسسسسسسسسرا همچسسسسسسسسو او ارجمنسسسسسسسسد
                                               

 ام مسسسسن اینسسسسک بسسسسه پسسسسیش تسسسسو اسسسسستاده     
 

 ام ن و جسسسسسسسسان شسسسسسسسسیرین تسسسسسسسسرا دادهتسسسسسسسس
 
 ز مسسسسن هسسسسره خسسسسواهی همسسسسه کسسسسام تسسسسو   

 

 بسسسسسسسسرآرم نپسسسسسسسسیچم سسسسسسسسسر از دام تسسسسسسسسو  
                                                  277-283    

 که در این جا به خوبی شخصیّت سودابه ازین گفتگو نمایان می شود و جواب سیاو  به سودابه این انین است:
 سسسسسودابه گفسسسست سسسسسیاو  ازان پسسسس  بسسسسه   

 

 کسسسسه انسسسسدر جهسسسسان خسسسسود تراکیسسسسست جفسسسست   
 

 را مسسسسسسسساهنمسسسسسسسسانی مگسسسسسسسسر نیمسسسسسسسسه  
 

 نشسسسسسایی بسسسسسه گیتسسسسسی بسسسسسه جسسسسسز شسسسسساه را    
 
 کنسسسسون دختسسسسرت بسسسس  کسسسسه باشسسسسد مسسسسرا   

 

 نشسسسسساید بسسسسسه جسسسسسز او کسسسسسه باشسسسسسد مسسسسسرا    
 
 بسسسسرین بسسسسا  و بسسسسا شسسسساه ایسسسسران بگسسسسوی   

 

 نگسسسسسه کسسسسسن کسسسسسه پاسسسسسسخ اسسسسسه یسسسسسابی ازوی
 
 بخسسسسسسواهم مسسسسسسن او را و پیمسسسسسسان کسسسسسسنم  

 

 گروگسسسسسسان کسسسسسسنمزبسسسسسسان را بسسسسسسه نسسسسسسزدت  
                                               

 کسسسسسه تسسسسسا او نگسسسسسردد بسسسسسه بسسسسساالی مسسسسسن 
 

 نییسسسسسسد بسسسسسسه دیگسسسسسسر کسسسسسسسی رای مسسسسسسن    
 
 و دیگسسسسسر کسسسسسه پرسسسسسسیدی از اهسسسسسر مسسسسسن 

 

 بیمیخسسسسست بسسسسسا جسسسسسان تسسسسسو مهسسسسسر مسسسسسن     
                                                      

 مسسسسسسسرا آفریننسسسسسسسده از فسسسسسسسر خسسسسسسسویش  
 

 ای نگسسسسسسسارین ز پسسسسسسسیش انسسسسسسسان آفریسسسسسسسد  
 
 تسسسو ایسسسن راز مگشسسسای و بسسسا کسسس  مگسسسوی     

 

 مسسسسسرا جسسسسسز نهفسسسسستن همسسسسسان نیسسسسسست روی    
 
 سسسسسسسسر بسسسسسسسسانوانی و هسسسسسسسم مهتسسسسسسسسری  

 

 مسسسسسن ایسسسسسدون گمسسسسسانم کسسسسسه تسسسسسو مسسسسسادری  
                                                 291-300   

به درستی که از این گفتگوی بینشان و جواب سیاو  به سودابه خواننده به نهاد پا  سرشت سیاو  بسه خسوبی        
پی می برد و فردوسی به شیوه ی غیر مستقیم و از گفتگوهای بسین ایسن دو شخصسیّت توانسسته اخسالق و درونیسات       

 شخصیّت را به مخالب نشان دهد.
درونیات و رفتار متناسب با شخصیّت مورد نظر خود را در رالب گفتگوها با بیانی  در وارع فردوسی با این رو ،     

از گفتگو فقسط بسرای   ».کند های خود تاکید می دهد و با این کار بر وارعی بودن شخصیّت نمایشی به مخالب نشان می
بلکه به کسارگیری گفتگسو    ند،کن برد استفاده نمی ی توضیحات یا الالعاتی که وضعیت روابط داستان را پیش می ارائه 
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گفتگوهای مابین سیاو  و سودابه ادامه پیدا مسی  . (400:1383،بیشاب) «.کند دائما بر وارعی بودن شخصیّت تاکید می
 ی این گفتگوها جنزه های مختل  شخصیّتی هر شخصیّت را نشان می دهد: کند و هر لحظه

 سسسسسسیاوخش را در بسسسسسر خسسسسسویش خوانسسسسسد   
 

 برانسسسسسسد ز هسسسسسسر گونسسسسسسه بسسسسسسا او سسسسسسسخنها  
 
 بسسسسسدو گفسسسسست گنجسسسسسی بیاراسسسسسست شسسسسساه  

 

 ان سسسسسان ندیدسسسسست کسسسس  تسسسساا و گسسسساه  کسسسسز
 
 ز هسسسسر ایسسسسز انسسسسدان کسسسسه انسسسسدازه نیسسسسست 

 

 اگسسسسسر بسسسسسر نهسسسسسی پیسسسسسل بایسسسسسد دویسسسسسست   
 
 بسسسسسه تسسسسسو داد خواهسسسسسد همسسسسسی دختسسسسسرم   

 

 نگسسسسسسه کسسسسسسن بسسسسسسروی و سسسسسسسر و افسسسسسسسرم  
 
 بهانسسسسسه اسسسسسه داری تسسسسسو از مهسسسسسر مسسسسسن   

 

 بپیچسسسسسسسسی ز بسسسسسسسساال و از اهسسسسسسسسر مسسسسسسسسن  
                                               

 ام ام بسسسسسرده کسسسسسه تسسسسسا مسسسسسن تسسسسسرا دیسسسسسده 
 

 ام خروشسسسسسسسسسسسسسسان و جوشسسسسسسسسسسسسسسان و آزرده
 
 همسسسسسسسسی روز روشسسسسسسسسن نزیسسسسسسسسنم ز درد  

 

 بسسسسسسرآنم کسسسسسسه خورشسسسسسسید شسسسسسسد الجسسسسسسورد 
                                                      

 سسسسست تسسسسا مهسسسسر مسسسسن کنسسسسون هفسسسست سسسسسام
 

 بسسسسدین اهسسسسر مسسسسن  همسسسسی خسسسسون اکانسسسسد   
 
 یکسسسسسسی شسسسسسساد کسسسسسسن در نهسسسسسسانی مسسسسسسرا

 

 بزخشسسسسسسسسسسسای روز جسسسسسسسسسسسوانی مسسسسسسسسسسسرا  
 
 فسسسسسسزون زان کسسسسسسه دادت جهانسسسسسسدار شسسسسسساه

 

 بیارایمسسسسسسسست یسسسسسسسساره و تسسسسسسسساا و گسسسسسسسساه 
                                                    

 و گسسسسسر سسسسسسر بپیچسسسسسی ز فرمسسسسسان مسسسسسن    
 

 نیایسسسسسسد دلسسسسسسست سسسسسسسوی پیمسسسسسسسان مسسسسسسسن  
                                                    

 کسسسسسنم بسسسسسر تسسسسسو بسسسسسر پادشسسسسساهی تزسسسسساه  
 

 شسسسسسود تیسسسسسره بسسسسسر روی تسسسسسو اشسسسسسم شسسسسساه 
                                               325-316                            

 و سیاو  در جواب او می گوید:
 سسسسسسیاو  بسسسسسدو گفسسسسست هرگسسسسسز مزسسسسساد   

 

 سسسسسر دهسسسسم مسسسسن بسسسسه بسسسساد  کسسسسه از بهسسسسر دم  
 

 وفسسسسسایی کسسسسسنم انسسسسسین بسسسسسا پسسسسسدر بسسسسسی 
 

 ز مسسسسسسسردی و دانسسسسسسسش جسسسسسسسدایی کسسسسسسسنم   
 
 تسسسسسو بسسسسسانوی شسسسسساهی و خورشسسسسسید گسسسسساه 

 

 سسسسسسزد کسسسسسز تسسسسسو نایسسسسسد بدینسسسسسسان گنسسسسساه   
                                                  263-260 

ی  وگو، یکسی از ابزارهسای عمسده    گفتکه،  توان به این نکته اشاره کرد در نهایت در باب اهمّیّت این ویژگی می       
نگیسرد ولسی     وگسو بهسره   توان یافست کسه از گفست    است. کمتر اثر داستانی می  کوتاه  و یا داستان  در خلق رُمان  نویسنده

داسستان وارعسی بنماینسد،      کنسد و اشسخاص    ای بخواهد اثر  زنده، لزیعی و ملموس جلسوه  جذاب باشد. اگر نویسنده
  ( و اه فقسط Dialogyue)دیالوگ وگو، بین افراد و اشخاص جاری شود کارگیری آن ندارد؛ اه گفت های جز ب ااره

که با توجه به نمونه های گفته شده در داستان سسیاو  نیسز بسه     (Monologue) مونولوگ در  هن شخصیّت بگذرد
 خورد. خوبی این موارد به اشم می

گیسرد و بسه توصسی      می  کند، از دیالوگ بهره  تر تکیه بیش  هواهر شخصیّت  گرا باشد و به برون  داستان نوی اگر      
هسای   جریسان «  گرا باشد به درون  پردازد و هرگاه خصوصی رهرمان، لزاس، اعمام و عادات او می های ویژگیحرکات و 
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هسا و حرکسات    جنسزش »شود و به بیسان   ل میمتوسّ« گویی درونی تک»ی  شیوه  توجه دارد و به« درونی و حاالت نهانی
هسسا  تحلیسسل و بررسسسی آن  کنسسد و بسسه مسسی  هسسا را ثزسست و ضسسزط آورد و آن هسسا روی مسسی ی احساسسسات و اندیشسسه نهفتسسه
گذارد،  را به نمایش می« های نهانی  هن های اعمام و گرایش انگیزه»تنها  وگو، نه  (. گفت514: 1368آلوت، «)پردازد می
فردوسی از هر دو نوع گفتگو بسه خسوبی   همان(.«)یابد می  متزلور و تجسّ  زیربنایی رُمان نیز از لریق آن  مضامین»بلکه 

این نکته رابل  کر است که در باب گفتگوی درونی در بحث جریان سیام  هن بدان پرداختسه مسی    سود جسته است.
 شود.
 جدال2-2
ها که فردوسی از آن به خوبی استفاده کرده است؛جدال  هایی غیرمستقیم در توصیف شخصیّت یكی از شیوه     

تواند خود را در آن به نمایش بگلذارد   است.کشمكش یا جدال در داستان میدانی است که شخصیّت داستان می
دخالت مستقیم و شلعارگونه بله توصلیف    گونه  و شاعر یا نویسنده قادر است با استفاده از این میدان بدون هیچ

 ها و خصوصیّات آنها بپردازد. شخصیّت
     
مالطلف یكدیگرباکهپردازدنمیهایی شخصیّتبهدراماستدراماساسکشمكش»
بلكله  رونلد  نملی دربرخلورد ازهلا  شخصلیّت درامدرکننلد ملی برخوردآمیزت
یكدیگباکندمیتأکیدتمایزاتوهاتفاوتبرکهنهندمیقدمپویاایرابطهبه
رو روبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللهر
کهکسانیبهکنندمیسعیودارندبگومگوشوند میدرگیرجنگند میشوند می
رسلد   .بنابراین به نظر ملی (195:1383 سینگر) «کنند.عملونظراعمالکنند نمیها فكرآنمثل

یعنلی بلر اسلاس اعملال و     درام اصولمبنایبرسیاوش  داستانپردازی و توصیف آنها در شخصیّت
هللللای آنللللان صللللورت گرفتلللله اسللللت   هللللا و کشللللمكش و تعللللار  رفتللللار شخصللللیّت

دهدمینشانراافرادشخصیّتنمایش ماننداثر دراینکهاستاصلیکشمكش و
 شود. های نمایشی میشخصیتآمدنوجودبهباعثو
تواند داشلته باشلد    ان دارد و یک شخصیّت نیز در داستان میجدال ها و برخوردهایی که انسان در این جه     

هاسلت   جدال بادیگران؛ شخصیّت داستان در این جدال -3جدال  با طبیعت؛ -2جدال با خود؛  -1سه نوع است:
 که باید خود را به خواننده معرفی کند و ابعاد مختلف وجودی خود را به خواننده داستان نشان دهد.

دارد تلا   بیند کله او را واملی   رجدال با خود خواننده فقط شخصیّت و وسوسه هایی را میجدال باخود:د2-2-1
فالن کار غلط و نادرست را انجام دهد عهد و پیمانی را که بسته است بشكند و یا به دیگران نارو بزنلد.ولی در  

 دارد. اش او را از این کار های غلط باز می مقابل فكر و اندیشه
ی جدال او با طبیعت اسلت شخصلیّت او را    ای که نتیجه طبیعت:نویسنده در این روش با حادثهجدال با 2-2-2

 گذارد. در پیش چشمان خواننده به نمایش می
جدال با دیگران: میدان دیگری که انسان در آن ارزش ها عقاید و به طور کللی خصوصلیّات اخالقلی     2-2-3

 (.84-79:1371ال با انسان های دیگر است)عابدی گذارد میدان مبارزه و جد خود را به نمایش می
 میرمسلتق یبه صلورت غ  ها شخصیّت فیمهم در توص یاز جدال به عنوان عنصرسیاوش   در داستانفردوسی      

جهان دارد به  نیفرد در اآن که  ییها برخوردها و کشمكششخصیّت افراد داستان در بهره برده است.حال آنكه 
 او نشان داده می شود. یبعاد مختلف وجودو ا شده یخواننده معرف
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 جدال با خود1-2-2

خوریم که به صسورت غیرمسستقیم بسه توصسی  آن      می سیاو  با مواردی از جدام شخصیّت با خود بر  در داستان     
؛ بدین گونه که در این جدام و کشمکش فرد با خود، مخالب به شخصیّت درونسی و آمسام،   شود شخص پرداخته می

نیّات و تی  شخصیّتی هر کدام از شخصیّت ها آشنا می شود. به لور مثام در داستان،هنگامی کسه سسیاو  از انجسام    
بسه   او یامّا س د،یو او را بوس ختیرود که سودابه در او آو رونیسودابه ب شیبرخاست تا از پگناه امتناع می ورزد و 

راز او  او یآنکه سس  میرفت و سودابه از ب رونیسودابه ب یو از سرا دیخواست او نگرد میاز او دور شد و تسل یتند
و سراپرده را پسر   دیو خروش دیخراش او ر  ر دیرا بر تن بدر شیخو یها را رسوا کند، خروشان، جامه یرا فا  و و

به تخت مسن   او یبر آورد که س ادیفر کَنان، یو مو انیاز غوغا کرد و شاه به نزد او شتافت و سودابه، خروشان و گر
کساوس   .دیس را در میهسا  بر آمد و به من ابراز عشق و محزّت کرد و مرا در آغو  گرفت و تاا از سرم افکند و جامسه 

وضوع می شود و در جدام با خود شروع به گسرفتن تصسمیماتی مسی کنسد کسه      و درگیر این م نگران و اندوهنا  شد
مسستقیم توصسیفی از ایسن    -مخالب داستان در جدام این فرد با خود و اعمام و رفتسار  بسه خسوبی بسه لسور غیسر       

 شخصیّت را می بیند.
 پراندیشسسسسسسه شسسسسسسد زان سسسسسسسخن شسسسسسسهریار

 

 سسسسسسسسخن کسسسسسسسرد هرگونسسسسسسسه را خواسسسسسسسستار  
 

 یهمسسس دیسسسراسسسست گو نیسسسبسسسه دم گفسسست ار ا 
 

 گونسسسسسسه زشسسسسسستی نجویسسسسسسد همسسسسسسی  وزیسسسسسسن
 

 دیسسسسسسسبر دیسسسسسسسرا سسسسسسسسر بزا اوو یسسسسسسسس
 

 دیسسسسسسبنسسسسسسد بسسسسسسد را کل  بسسسسسسود نسسسسسسسانیبد
                                                   

 خردمنسسسسسد مسسسسسردم اسسسسسه گویسسسسسد کنسسسسسون   
 

 خسسسسوی شسسسسرم ازیسسسسن داسسسسستان گشسسسست خسسسسون  
                                                 349-346                               

 
بسا   یرا فرا خواند و از آنان خواست تا به راسست  شانیو سودابه پرداخت و ا او یکار س قیکاوس به تحقدر ادامه      

همه داستان خود را با پسدر بساز    ،یو درست یراستبه  او یو از آنچه گذشته بود او را آگاه سازند. س ندیاو سخن بگو
و باز دوباره کاوس در جدام بسا خسود رسرار مسی گیسرد و تصسمیم بسه         گذشته را تکرار کرد یها گفت و سودابه دروز

 بوییدن سر و دست سیاو  و سودابه می پردازد:
 انسسسسسین گفسسسسست بسسسسسا خویشسسسسستن شسسسسسهریار 

 

 کسسسسسه گفتسسسسسار هسسسسسر دو نیایسسسسسد بسسسسسه کسسسسسار    
 

 نیسسسسست جسسسسای شسسسستاب بسسسسرین کسسسسار بسسسسر  
 

 کسسسسسه تنگسسسسسی دم آرد خسسسسسرد را بسسسسسه خسسسسسواب  
 
 نگسسسسسه کسسسسسرد بایسسسسسد بسسسسسدین در نخسسسسسست  

 

 گسسسسسواهی دهسسسسسد دم اسسسسسو گسسسسسردد درسسسسسست   
                                                   

 بزیسسسسسسنم کسسسسسسزین دو گنهکسسسسسسار کیسسسسسسست  
 

 کیسسسسسسسسست سسسسسسسسسزاوار بسسسسسسسسد یبزسسسسسسسسادافره
                                                                              

 بسسسسدان بازجسسسسستن همسسسسی اسسسساره جسسسسست    
 

 بزوییسسسسسسسد دسسسسسسسست سسسسسسسسیاو  نخسسسسسسسست   
 
 بسسسسسسسر و بسسسسسسسازو و سسسسسسسسرو بسسسسسسساالی او  

 

 سراسسسسسسسسسسسسر بزوییسسسسسسسسسسسد هرجسسسسسسسسسسسای او 
 
 همسسسسسی یافسسسسست کسسسسساووس بسسسسسوی گسسسسسسالب     ز سسسسسسودابه بسسسسسوی مسسسسسی و مشسسسسسک نسسسسساب
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 ندیسسسسسد از سسسسسسیاو  بسسسسسدان گونسسسسسه بسسسسسوی

 

 نشسسسسسسسسان بسسسسسسسسسودن نزسسسسسسسسود انسسسسسسسسدروی  
                                                 367-37                                

و حام باید تصمیم می گرفت؛ در اینجا مخالب منتظر تصمیم او در ایسن   گوید دریافت که سودابه دروز میکاوس    
 جدام با خود است که اگونه تصمیمی می گیرد و در دم اه می گوید:

 بسسسسه دم گفسسسست کسسسساین را بسسسسه شمشسسسسیر تیسسسسز
 

 بزایسسسسسسد کنسسسسسسون کسسسسسسردنش ریسسسسسسز ریسسسسسسز    
                                                                              

 ز هامسسسسساوران زان پسسسسس  اندیشسسسسسه کسسسسسرد    
 

 کسسسسسسسه آشسسسسسسسوب خیسسسسسسسزد پسسسسسسسرآواز و درد  
 
 و دیگسسسسسر بدانگسسسسسه کسسسسسه در بنسسسسسد بسسسسسود   

 

 بسسسسسر او نسسسسسه خسسسسسویش و نسسسسسه پیونسسسسسد بسسسسسود 
 
 پرسسسسسسستار سسسسسسسودابه بسسسسسسد روز و شسسسسسسب  

 

 کسسسسسسسه پیچیسسسسسسسد ازان درد و نگشسسسسسسساد لسسسسسسسب
                                                   

 مهسسسر داشسسستسسسسه دیگسسسر کسسسه یسسسک دم پسسسر از  
 

 بزایسسسسسست زو هسسسسسر بسسسسسد انسسسسسدر گذاشسسسسست     
                                                                                

 اهسسسسسارم کسسسسسزو کودکسسسسسان داشسسسسست خسسسسسرد
 

 غسسسسسسم خسسسسسسرد را خسسسسسسوار نتسسسسسسوان شسسسسسسمرد  
                                               376-381                                             

کسه ایسن     ، از کشتن سودابه خودداری کرد و سیاو  را به هشیاری و رای و دانش، پند داد و از او خواسست کسه  پ
 موضوع را بازنگوید.

 جدام با لزیعت
هسا اسستفاده    از جدام فرد با لزیعت به لور غیرمستقیم در توصی  شخصسیّت ی از داستان س در رسمت هایحکیم تو

. نمونه ی بارز آن جدام سیاو  با آتش است و نحوه ی برخورد او با این موضوع و در تمامی اعمام و رفتار کند می
داسستان اعمسام کسرده    او زیر نظر مخالب است و این خود شیوه ای است غیر مستقیم در توصسی  کسه فردوسسی در    

گنساه را از یکسدیگر بساز شناسسند، از      توانستند گناهکار و بی ایرانیان کهن، آیینی داشتند که اون نمیاست. در داستان 
پنداشستند کسه او    نهساد، مسی   خواستند تا از آتش بگذرند و اگر کسی از درون آتش به سالمت پسای بیسرون مسی    آنان می

ده است. موبدان به کاوس پیشنهاد کردند که سودابه و سیاو  از آتسش بگذرنسد تسا    گناه است و آتش بر او سرد ش بی
شساه، ایسن    کساوس  .خواندند می« آیین سوگند»گناه است از آتش با سرافرازی رهایی یابد و این شیوه را  آن ک  که بی

گنساهی مسن    داستان را با سودابه و سیاو  در میان نهاد. سودابه پاسخ آورد که فرزندان مسرده مسن بهتسرین نشسان بسی     
و کاوس رو به سیاو  می کند و نظر او را می خواهسد و سسیاو     .هستند؛ این سیاو  است که باید از آتش بگذرد

 اینگونه می گوید:
 رسسسسسیاو  انسسسسین گفسسسست کسسسسای شسسسسهریا    

 

 کسسسسه دوز  مسسسسرا زیسسسسن سسسسسخن گشسسسست خسسسسوار  
                                                                                

 اگسسسسسسر کسسسسسسوه آتسسسسسسش بسسسسسسود بسسسسسسسپرم  
 

 ازیسسسسسن تنسسسسسگ خوارسسسسسست اگسسسسسر بگسسسسسسذرم    
                                                  471-472                                             

کاوس فرمان داد تا هیزم فراوان از دشت به شهر آوردند و دو کوه بلند از هیسزم فسراهم کردنسد و در میسان آن دو         
سوار، از کنار یکدیگر، فراهم ساختند. پ  شزی صد تن سوار از هر سو بر  کوه، راهی به اندازه گذر کردن اهار اسب

جسا اسون روز    خاسست، فسرو نشسست و همسه     از بر افروختن آتش برمیآن هیزمها آتش زدند و اون دود سیاهی که 
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ای سپید و اون برف پوشیده و بر اسسزی   روشن گردید، سیاو ، به مانند سروی بلندباال، با شادی و شادابی، که جامه
 و حام باید سیاو  از آتش بگذرد: سیاه سوار شده بود

 سسسسسسیاو  سسسسسسیه را بسسسسسه تنسسسسسدی بتاخسسسسست 
 

 اختنشسسسسسد تنگسسسسسدم جنسسسسسگ آتسسسسسش بسسسسسس    
 
 ز هسسسسسر سسسسسسو زبانسسسسسه همسسسسسی برکشسسسسسید    

 

 کسسسسسسی خسسسسسود و اسسسسسس  سسسسسسیاو  ندیسسسسسد    
                                                   

 یکسسسسی دشسسسست بسسسسا دیسسسسدگان پسسسسر ز خسسسسون  
 

 کسسسسسه تسسسسسا او کسسسسسی آیسسسسسد ز آتسسسسسش بسسسسسرون   
                                                                              

 بدیدنسسسسسسد برخاسسسسسسست غسسسسسسو اسسسسسسو او را 
 

 کسسسسسه آمسسسسسد ز آتسسسسسش بسسسسسرون شسسسسساه نسسسسسو     
 
 اگسسسسسر آب بسسسسسودی مگسسسسسر تسسسسسر شسسسسسدی    

 

 بسسسسسر شسسسسسدی  ز تسسسسسری همسسسسسه جامسسسسسه بسسسسسی  
 
 انسسسسسان آمسسسسسد اسسسسسس  و رزسسسسسای سسسسسسوار   

 

 کسسسسسه گفتسسسسسی سسسسسسمن داشسسسسست انسسسسسدر کنسسسسسار 
                                                   

 اسسسسسو بخشسسسسسایش پسسسسسا  یسسسسسزدان بسسسسسود   
 

                                                                             دم آتسسسسسسسسسسش و آب یکسسسسسسسسسسسان بسسسسسسسسسسود  
507-511 

 ی داستان به خوبی به توصیفی از شخصیّت فرد دست می یابد. که با وجود این جدام فرد با لزیعت خواننده
 جدام با دیگران 2-2-3

ها اسستفاده کسرده اسست جسدام      از آن بسیار در توصی  غیرمستقیم شخصیّت فردوسیای دیگر از جدام که  شیوه      
هسا بسه لسور     شخصیّت در داستان در برخورد و کشسمکش بسا دیگسر شخصسیّت     شیوه؛فرد با دیگران است که در این 

دن سیاو  در جدام با سودابه و امتناع از گناه و همچنین جدام با کاوس در پ  فرسستا  شود. غیرمستقیم توصی  می
گروگان های توران و تصمیم گیری های او و همچنین اعمام و رفتار  نسزت به این موضوعات و حسواد  و ایسن   

ها و کشمکش هایی که با آن مواجه می شود به خوبی به صورت غیرمستقیم تصویری از شخصیّت سسیاو  را   جدام
 به مخالب نشان می دهد.

 از گناه با سودابه : نمونه ای از جدام سیاو  با سودابه و امتناع
 سسسسسیاو  ازان پسسسس  بسسسسه سسسسسودابه گفسسسست    

 

 کسسسسه انسسسسدر جهسسسسان خسسسسود تراکیسسسسست جفسسسست   
 

 را مسسسسسسساه ینمسسسسسسسانی مگسسسسسسسر نیمهسسسسسسس   
 

 نشسسسسسایی بسسسسسه گیتسسسسسی بسسسسسه جسسسسسز شسسسسساه را    
                                                   

 کنسسسسون دختسسسسرت بسسسس  کسسسسه باشسسسسد مسسسسرا   
 

 نشسسسسساید بسسسسسه جسسسسسز او کسسسسسه باشسسسسسد مسسسسسرا    
                                                                              

 بسسسسرین بسسسسا  و بسسسسا شسسسساه ایسسسسران بگسسسسوی   
 

 نگسسسسه کسسسسن کسسسسه پاسسسسسخ اسسسسه یسسسسابی ازوی      
 
 بخسسسسسسواهم مسسسسسسن او را و پیمسسسسسسان کسسسسسسنم  

 

 زبسسسسسسان را بسسسسسسه نسسسسسسزدت گروگسسسسسسان کسسسسسسنم 
 
 کسسسسسه تسسسسسا او نگسسسسسردد بسسسسسه بسسسسساالی مسسسسسن 

 

 یسسسسسسد بسسسسسسه دیگسسسسسسر کسسسسسسسی رای مسسسسسسن   نیا
                                                   

 و دیگسسسسسر کسسسسسه پرسسسسسسیدی از اهسسسسسر مسسسسسن 
 

 میخسسسسست بسسسسسا جسسسسسان تسسسسسو مهسسسسسر مسسسسسن    بیا
 
 انسسسسسسسان آفریسسسسسسسد ای نگسسسسسسسارین ز پسسسسسسسیش   مسسسسسسسرا آفریننسسسسسسسده از فسسسسسسسر خسسسسسسسویش  
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 تسسسو ایسسسن راز مگشسسسای و بسسسا کسسس  مگسسسوی     

 

 همسسسسسان نیسسسسسست روی مسسسسسرا جسسسسسز نهفسسسسستن   
 
 سسسسسسسسر بسسسسسسسسانوانی و هسسسسسسسم مهتسسسسسسسسری  

 
 مسسسسسن ایسسسسسدون گمسسسسسانم کسسسسسه تسسسسسو مسسسسسادری  

                                                 291-300                                  
فرستد و زنی پرداخت و بر آن شد تا رستم را به نزد پدر  سیاو  با رستم و دیگر بزرگان به رایدر بخشی از داستان 

ای به پدر نگاشت و پس  از آفسرین    داستان گفت و گوها و موافقتهای خود را با تورانیان به او گزار  کند. آنگاه نامه
بر خداوند بزرگ و کیکاوس همه آنچه را که گذشته بود به وی گزار  کرد و از او خواست تا افراسسیاب را بزخشسد   

کاوس نمی پذیرد و حتی می گوید گروگان ها را سوار بر خر بسه دربسار    اما و با آنچه انجام شده بود همداستانی کند
بفرست و در اینجا سیاو  در جدام با کاوس ررار می گیرد و باید تصمیم بگیرد و الزته تصمیم مسی گیسرد خسود بسه     

نشان مسی  کشور دیگری برود و گروگان ها را با زنگنه به توران بفرستد و این اوا جوانمردی و شخصیّت سیاو  را 
 دهد که در رزام اعتماد شاه توران در حق او جفا روا نداشت.

 یکسسسسسی کشسسسسسوری جسسسسسویم انسسسسسدر جهسسسسسان 
 

 کسسسسسسه نسسسسسسامم ز کسسسسسساوس مانسسسسسسد نهسسسسسسان    
                                                   

 ز خسسسسسسسوی بسسسسسسسد او سسسسسسسسخن نشسسسسسسسنوم 
 

 ز پیگسسسسسسسسار او یسسسسسسسسک زمسسسسسسسسان بغنسسسسسسسسوم 
 
 بشسسسسد زنگنسسسسه بسسسسا نسسسسامور صسسسسد سسسسسوار     

 
 از در شسسسسسسسسسسهریار گروگسسسسسسسسسسان بزسسسسسسسسسسرد 

                                             1091-1093                     
    هن سیام جریانبا استفاده از عناصر پردازی شخصیت3-2

 این اصطالح را اوّلین بار روانشناسی به نام ویلیام جیمز در کتاب اصوم روانشناسی خود به کار بسرد . 
ی فکسر برگزیسد.از نظسر او ایسن هسر دو       ی فکسر و رشسته   ی جریان سیّام  هن را پ  از رد عزارت سلسله وی استعاره

استعاراتی هستند که  (stream)عزارت بیش از حد،گویای مفهوم پیوستگی اندیشه بودند. به اعتقاد او رودخانه یا نهر
   (.71:1374کنند)ایدم، ترین نحو این روند را توصی  می به لزیعی
ای از روایت است که تعاری  مختلفسی از آن ارائسه شسده است.انوشسه در دانشسنامه ادب       جریان سیّام  هن شیوه     

های پیش از گفتار و عمسق جریسان    الیه» داند که به موجب آن ای روایتی در ادبیات غیرنمایشی می فارسی، آن را شیوه
های آگساه و نیمسه آگساه و خسالرات و احساسسات و       سی و اندیشه هن یک شخصیّت که ترکیزی است از ادراکات ح

ای است درنوشستن؛به آن شسکل کسه تفکسرات و      شیوه (.75:1375«) شود تداعی معانی ، بدون توالی منطقی بیان می
شود.  دراین شیوه عقاید واحساسسات   آید،ارائه می ادراکات شخصیّت ها،همان گونه که به لور اتّفاری در هن پیش می

بدون توجه به توالی منطقی وتفاوت سطوح مختل  وارعیّت گاهی بسا بسه هسم ریخستن نحسو وترکیسب کسالم آشسکار         
ی  ای است برای نمایش گسویی مسستقیم و بسدون واسسطه     شیوه»نویسد: ی این تکنیک می شود.  بروس کوین درباره می
ی یک یااند شخصیّت.تالشی است بسرای   هی سیّام افکار،دریافت ها،تداعی ها،خالرات،اثرات نیمه دریافت شد رشته

 (.302-301:1387نیاز، )بی«آورد  هنی که در زمان جاری خود را به نمایش درمی تقلید از حیات کامال

 تک گویی درونی 2-3-1
شسود و مخالسب ندارد.انوشسه در     هاست کسه بسر زبسان آورده نمسی     های  هنی شخصیّت گویی درونی صحزت تک     

داند که تا سطح پیش  ونی ،آن را تجزیه درونی و عالفی شخصیّت در یک یا اند سطح  هن میگویی در تعری  تک
هایی است که محدودیّت و سانسسور   ی درونی در عرصه رسد و در آن تاکید روی تصویر کلیت تجزیه از گفتار نیز می

    (.36:1389بر آن اعمام نشده باشد)نورمحمدی،
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تک گویی درونی در کتاب عناصر داستان میرصادری ، یکی از شیوه های جریان سیام  هن دانسته شده که بیسان        
 (.411: 1367اندیشه، هنگام بروز اندیشه در  هن است؛ پیش از ان که پرداخت شود و شکل بگیرد.)میرصادری،

 تک گویی درونی مستقیم 2-3-1-1
یابسد.مزنای تقسسیم بنسدی     ها بروز مسی  هایی است که در لحن و کالم شخصیّت گویی درونی  مستقیم از ویژگی تک    
بنسابراین   (.79:1387بیسات، «)حضور یا عدم حضور نویسنده در داسستان اسست  »گویی درونی مستقیم و غیرمستقیم، تک

روایت آن ندارد و گفته هسا مسستقیم از  هسن     تک گویی درونی مستقیم زمانی است که نویسنده حضور مستقیمی در
 شخصیّت داستان روایت می گردد و نیز شخصیّت بدون دخالت نویسنده به بیان جریان های  هنی خود می پردازد.

در داستان سیاو  اون زاویه دید دانای کل می باشد دیگر از زبان شخصیّت بسه تنهسایی نیسست و راوی حضسور        
 ی در داستان دیده نمی شود.دارد و این نوع تک گوی

 تک گویی درونی غیرمستقیم 2-3-1-2
در .تک گویی درونی غیرمستقیم زمانی است که روایت و  هنیت شخصیّتی به بیان آید ولی بسا دخالست نویسسنده       

ونسی او  پای تک گسویی در  به شود،نویسنده نیز پا های شخصیّت ارائه می ها و اندیشه عالوه بر این که احساس» این نوع
 (.15:1372)حسینی،«کند حرکت می

گویی درونی غیرمستقیم روایت و  هنیت شخصیّتی را برای مخالب  فردوسی به عنوان راوی داستان گاهی با تک     
ی بین  هن شخصیّت و خواننده در مستن وارد مسی شسود و در     ارائه می کند بدین گونه که راوی)فردوسی( در فاصله

ی شخصیّت داستان، صحنه آرایی می کند و حضور دارد؛ برخالف تک گویی درونی مسستقیم   خالم این تک گویی ها
 که حضوری از راوی ح  نمی شود.

به لور مثام در بخشی از داستان که سودابه سیاو  را به شزستان دعوت می کند و سیاو  نمی پذیرد سسودابه از     
ستان بفرستد و زمانی که کساوس از سسیاو  ایسن را مسی     کاوس می خواهد که سیاو  را برای دیدن خواهران به شز

 کند)حضور راوی(: خواهد راوی صحنه آرایی می
 سسسسسسیاو  اسسسسسو بشسسسسسنید گفتسسسسسار شسسسسساه    

 
 همسسسسسسی کسسسسسسرد خیسسسسسسره بسسسسسسدو در نگسسسسسساه   

                                                          153 
 ین می گوید:و حام سیاو  شروع به تک گویی درونی می کند و با خود ان 

 زمسسسسسانی همسسسسسی بسسسسسا دم اندیشسسسسسه کسسسسسرد  
 

 بکوشسسسسسسسسید تسسسسسسسسا دم بشسسسسسسسسوید ز گسسسسسسسسرد
                                                   

 گمسسسسسانی انسسسسسان بسسسسسرد کسسسسساو را پسسسسسدر    
 

 پژوهسسسسسد همسسسسسی تسسسسسا اسسسسسه دارد بسسسسسه سسسسسسر  
 
 کسسسسسه بسسسسسسیاردان اسسسسسست و ایسسسسسره زبسسسسسان 

 

 هشسسسسسسسسسسیوار و بینسسسسسسسسسسادم و بسسسسسسسسسسدگمان  
                                                   

 بپیچیسسسسسسد و بسسسسسسر خویشسسسسسستن راز کسسسسسسرد  
 

 از انجسسسسسسسسام آهنسسسسسسسسگ آغسسسسسسسساز کسسسسسسسسرد   
 
 کسسسسسه گسسسسسر مسسسسسن شسسسسسوم در شزسسسسسستان اوی

 
 ز سسسسسسودابه یسسسسسابم بسسسسسسی گفسسسسست و گسسسسسوی   

                                                 154-158                  
 
 را می بینیم: و دوباره حضور راوی 

 سسسسسسیاو  انسسسسسین داد پاسسسسسسخ کسسسسسه شسسسسساه 
 

 مسسسسسسسرا داد فرمسسسسسسسان و تخسسسسسسست و کسسسسسسساله   
 
 برآیسسسسسسسد کنسسسسسسسد خسسسسسسسا  را ارجمنسسسسسسسد...    کسسسسسسسز آنجایگسسسسسسسه ک فتسسسسسسساب بلنسسسسسسسسد   



 17/      شیوه های شخصیّت پردازی  در داستان سیاوش 

                                                  159-160                  
 هنی شخصیّت آگاه می شود.و نیسز در نمونسه    که از خالم این تک گویی های سیاو  خواننده به خوبی از درونیات

شود و این کسه اسه تصسمیمی در     ای که در جدام با خود بیان شد به خوبی تک گویی درونی کاوس با خود دیده می
 مورد سودابه بگیرد:

 بسسسسه دم گفسسسست کسسسساین را بسسسسه شمشسسسسیر تیسسسسز
 

 بزایسسسسسسد کنسسسسسسون کسسسسسسردنش ریسسسسسسز ریسسسسسسز    
                                                                              

 ز هامسسسسساوران زان پسسسسس  اندیشسسسسسه کسسسسسرد    
 

 کسسسسسسسه آشسسسسسسسوب خیسسسسسسسزد پسسسسسسسرآواز و درد  
 
 و دیگسسسسسر بدانگسسسسسه کسسسسسه در بنسسسسسد بسسسسسود   

 

 بسسسسسر او نسسسسسه خسسسسسویش و نسسسسسه پیونسسسسسد بسسسسسود 
 
 پرسسسسسسستار سسسسسسسودابه بسسسسسسد روز و شسسسسسسب  

 

 کسسسسسسسه پیچیسسسسسسسد ازان درد و نگشسسسسسسساد لسسسسسسسب
                                                   

 سسسسه دیگسسسر کسسسه یسسسک دم پسسسر از مهسسسر داشسسست 
 

 بزایسسسسسست زو هسسسسسر بسسسسسد انسسسسسدر گذاشسسسسست     
                                                                                

 اهسسسسسارم کسسسسسزو کودکسسسسسان داشسسسسست خسسسسسرد
 

 غسسسسسسم خسسسسسسرد را خسسسسسسوار نتسسسسسسوان شسسسسسسمرد  
                                               376-381                                             

 
در بین این حدیث نف  های کاوس با خود به خوبی خواننده به درونیات و ویژگی های درونی کاوس پی می بسرد.  

رونی شخصیّت خواننده بسه لسور غیسر مسستقیم     های  هنی و عوال  د ها و کشمکش به این ترتیب که با نمایش عمل
دهد و خواننده غیرمستقیم در جریان شعور آگساه   ها ر  می شناسد و عمل داستانی در درون شخصیّت شخصیّت را می
 گیرد.  های داستان ررار می و ناآگاه شخصیّت

 
 نتیجه گیری

رمسستقیم اسستفاده کسرده اسست. او از     هسای توصسی  مسستقیم و غی    فردوسی در داستان سیاو  به خوبی از شسیوه     
هایی همچون از زبان راوی، خود شخصیت و حتی دیگر شخصیت های داستان و همچنین گفتگو،جریان سسیام   شیوه

 ها فقسط بسه عنسوان ابسزاری بسرای      فردوسی از توصی  شخصیّت ها بهره برده است.  هن،جدام در توصی  شخصیت
؛ به عزارت دیگسر معنسی    کننده معانی و مفاهیم هستند  وی القا های توصی  بهره نمی گیرد بلکهو تاثیرگذاری  ینیتز

بنسابراین اگسر شسعر    . ی ایضاح معنایی را برعهده گرفته است ای وهیفه و تصویر با یکدیگر پیوند  اتی دارند و به گونه
در مسورد انسواع    اسست.  بتواند بدان پایه و مایه برسد که تصویر جز  الینفک و جسدا ناشسدنی آن گسردد؛ کمسام یافتسه     

 داستان های غیرمستقیم گفتگوی بین شخصیت ها کامال به توصی  شخصیت ها کمک کرده است؛ شخصیّت در شیوه
 یسادآوری  یسا  درونسی  وگسوی  گفت به نیاز صورت هم آن در باشد، تنها کامالً اینکه مگر. ندارد معنی وگو گفت بدون
هسا   هسای داسستان   های درونی و  هنی شخصسیت  از این گفتگوهست،حکیم توس حتی  شخصیّت  هن در وگوها گفت

ی جریسان سسیام  هسن بسدان      غافل نزوده و در توصی  شخصیت ها از آن بهره برده است،همان ایزی کسه در شسیوه  
هسای داسستان بسه نحسوی توصسیفی غیرمسستقیم از ایسن        و این حدیث نف  و گفتگوی درونی شخصسیت  پرداخته شد
آورد خود وارعی آنهسا   های داستان به وجود می سیاو  گاه با جدالی که بین شخصیت  اناو در داست هاست.شخصیت

ها و همچنسین   ی فردوسی از شخصیّت کند. با درّت علمی در تصاویر ارائه شده را در پیش اشمان خواننده ترسیم می
شسده اسست  و مسی تسوان بسه       های تصویر پسردازی  عدم تقلید و الگوبرداری وی،باعث صعود این شاعر هنرمند به رلّه

ها و احساسات او پی بسرد. توصسی  شخصسیّت هسا در داسستان       بسیاری از تجربه ها،خصوصیّات روحی،افکار،اندیشه
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سیاو  ناشی از تجربه های ویژه و بیان ما فی الضمیر شاعر و دریافت های او از الراف اسست و همسین ویژگسی بسه     
ر کمک دو اندان کرده است. فردوسی خصوصیات هاهری و اخالرسی  وارعیّت بخشیدن و ملموس نمودن این تصاوی

هویت شخصیّت در روایت داستان کم کم و رطسره اکسانی بیسان    .کند میهای داستانی بیان همراه عمل ها را  شخصیّت
رد در ی فوضعیت هاهر .ها الالعات را غیرمستقیم انتقام دهد نویسنده باید از لریق رفتار، افکار و دیالوگ و شودمی

-های عالفی بیرونی و درونی فسرد مسی  های  هنی، درگیرییا از لریق کنش و شود میتوصی   اوبا عملکرد  داستان

 کرد.توان شخصیّت را به مخالب معرفی 
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