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Abstract
One of the important elements in the narrative is "dialogue". Basically, the story of
creation happens after the creation of the dialogue and the best possible interpretations
could be made through the narrative element. Considering the importance of this
element in the analysis of literature, it has been the focus of attention in new theories in
linguistics, especially semantics. Pragmatic theory is one of the important branches in
the area of semantics which organizes the narrative discourse through text sayings.
Speech can be achieved through the work of secondary meanings text. Ferdowsi's
Shahnameh is one of the most prominent narrative works of Persian literature that, due
to the dramatic aspect of its story, focuses on the element of dialogue. This article, by
considering this approach in literary criticism, first, attempts to investigate the
theoretical foundations related to dialogue and its relationship with the pragmatic
theory. It, then, presents a categorization of working structures and examines the
dialogues presented in the story of Bijan and Manijeh.
Keywords: Dialogue, Pragmatics, Discourse Work, Ferdowsi's Shahnameh, the Story
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چکیده

گفتگو یکی از عناصر مهم در روایت است .به طورکلی آفرینش روایت پس

از آفسرینش گفتگسو  ،)dialogueپدیسدار و

بهترین تفسیرها با این عنصر روایی ایجاد میشود .این عنصر در تحلیل ادبیات بسیار اهمیست دارد بسه همسین سسر

در

دیدگاهها و نظریههای جدید زبانشناسی بهویژه معنی شناسی ،بسه آن توجسه شسده اسست .نظریسو منظورشناسسی یکسی از
شاخههای مهم در حوزۀ معنیشناسی است که با کارگفتارهای متنی به گفتمان روایت سسامان مسیبخشسد .بسا اسستفاده از
کارگفتارها میتوان به معانی ثانویو متن دست یافت .شاهنامو فردوسی یکی از برجستهترین آثار روایی ادب فارسی است
که به سر

جنرو نمایشی یا دراماتیک داستانهایش ،به عنصر گفتگو توجه ویسژهای دارد .در ایسن مااهسه باتوجسهبسه ایسن

رویکرد ناد ادبی ،ابتدا مرانی نظری وابسته به گفتگو و ارتراط آن با نظریسو منظورشناسسی بررسسی مسیشسود و سس

بسا

واکاوی و ارائو دستهبندی ساختارهای کارگفتار ،گفتگوهای متن داستان بیژن و منیژه تحلیل میشود.
واژههای کلیدی
گفتگو منظورشناسی کارگفتار شاهنامو فردوسی داستان بیژن و منیژه
1ـ مقدمه
یکی از موضوعات جدید در ناد و بررسی گفتگوهای روایت ،منظورشناسی است کسه در حسوزۀ دانسش زبانشناسسی
مطرح میشود .منظورشناسی زیرمجموعهای از دانش معنیشناسی در حوزۀ ادبیات است که با نظریههای اصول همکاری
گرای  ،اصول ادب هیچ ،کارگفتار و ...پیوند دارد .دو فیلسوف بزرگ ،آستن و سرل نظریو کارگفتار را مطرح کردند .ایسن
نظریه گفتار را در شرایط تناس

بررسی میکند ر.ک :یارمحمدی 143 :1931 ،س  )141این شرطها در کاربرد گفتسار در

موقعیت ،درخور بررسی هستند .معانی جمالت در مطاهعات معنیشناختی ا .تارسکی  )tarskiبا انگیسزههسای هیتتسی یسا
ترکیری نشانهها و صورتبندی منظم آنها ارتراط دارد .به این ترتی

معنیشناسسی ،رابطسو میسان نشسانههسا و مسدهولهسای

∗ استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهیدباهنر کرمان ،کرمان ،ایران نویسنده مسؤول)
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ملموس یا انتزاعی) آنها را با تعیین شرایط جمالت یا عرارات مطاهعه میکند بورشه و دیگسران )077 :1981 ،بنسابراین،
زبانشناسان شناختی ،دانش زبانی را حاصل کاربرد زبان میدانند که درواقع همسان دانسش شسیوۀ اسستفاده از زبسان اسست
 .)croft. 2001: 25-26برخی از آنها برای جملهها و ساختار گفتار ،حوزههای مفهومی در نظر مسیگیرنسد کسه از آن بسه
فضاهای ذهنی یاد میشود کارگفتار کنشگفتاری) این جملهها در موقعیتهای متفاوت ،معنای متفاوتی ارائسه مسیکنسد
 .)Fauconnier, 1997:11این بحث در قسمت منظورشناسی برای ساماندهی گفتمان زبان بیان شده است کسه بسهطسور
جاه

با مفهوم معانی ثانویه در علم معانی و رابطو آن با ذوق و استحسان در اقتضای حال جمله ،ارتراط مییابد.
1ـ 1پیشینۀ تحقیق
ناد کارگفتار منظورشناسانه یکی از موضوعات ناد زبانشناسی است که در تحلیل آثار کمتر به آن توجه شده اسست.

مااالت «منظورشناسی جملههای پرسشی در اشعار اخوان ثاهث» از رحیمیان و بتوهی آرانسی چسا شسده در مجلسو علسوم
اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز بهار « ،)1989منظسورشناسسی جملسههسای پرسشسی در زهیسات سسعدی» از بساقری و
محمودی ،چا شده در مجلو بهار ادب بهار « ،)1930تحلیل متنشناسی زیسارت حضسرت امسام رضسا ع) برپایسو نظریسو
کنشگفتار» از محمدرضا پهلواننژاد و مهدی رج زاده چا شده در مجلو مطاهعات اسالمی پاییز و زمسستان  )1983در
این زمینه سخن گفتهاند.
دربارۀ داستان بیژن و منیژه از منظر روایتشناسی مااالتی به انجام رسیده است که در ادامه معرفی میشسود« :ماایسسو
عنصر طرح یا پیرنگ در منظومو بیژن و منیژۀ فردوسی و خسرو و شیرین نظامی» از ناصر نیکوبخت و خورشید نوروزی
در مجلو علوم انسانی اهزهرا بهار  )1981و «بازشناسی کهناهگوها و عناصر نمسادین در داسستان بیسژن و منیسژه» از طیرسه
جعفری و زین

چوقادی در مجلو فنون ادبی دانشگاه اصفهان بهار و تابستان .)1930

گفتنی است دربارۀ عنصر گفتگو از دیدگاه ناد کارگفتار منظورشناسی تاکنون پژوهشی انجام نشده است.
1ـ 2اهمیت پژوهش
عنصر گفتگو در ادبیات رب تا اوایل قرن بیستم در رمانها و قصسههسا ،بسه جسز قصسه هسای طنزآهسود و خنسده آمیسز،
ویژگیهای بیان معموهی انسانها را نداشت اما از قرن بیستم به بعد گفتگو در جایگاه عنصر شکلدهندۀ روایت اهمیست
یافت داد .)014 :1918 ،ناتوراهیستها برای نخستین بار زبان گفتگو را به شیوۀ عادی و طریعی در داستان به کسار بردنسد
میرصادقی1911 ،اهف .)411 :داستان نویسان ،در ایران دوران معاصر کوشیدهاند تا درونمایو داستان و شخصیتهسای آن
را با استفاده از گفتگوهای سازگار با جملههای داستانی و زمینو متنی داستان نشان دهند .با پیشرفت رمسان توجسه بسه آن
فزونی گرفت و نویسندگان بسیاری آثار خود را با گفتگوهای سازگار و هماهنگ با شخصسیتهسا پدیسد آورنسد انوشسه،
 .)1113 :1911همو اینها نشان می دهد که عنصر گفتگو در روایت اهمیت بسیاری دارد و باید از دیدگاههسای مختلسف و
تازه در ناد تحلیلی آن بهره برد .شاهنامو فردوسی یکی از متون ادبیات کهن است کسه روایسات داسستانی نمایشسی آن ،از
عنصر گفتگو بهرۀ فراوانی برده است مطاهعو آن از دیدگاه زبانشناسی بهویژه کارگفتار ،فرصتی ایجاد میکند تا با نگاهی
تازه ،شکوه بال ت در ساختار زبان این اثر بزرگ آشکار گردد.
 3-1روش پژوهش
این جستار باتوجهبه صدای شخصیتهای داستانی ،همو گفتگوهای داستان س چه صورتهای واقعی و چه ذهنی س را
ناد و تحلیل میکند .برای تاسیم بندی گفتارها از نظریو کارگفتار آستین و شرطهای تناس

سرل در حوزۀ منظورشناسی
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استفاده میشود .برپایو نظریو آستین سه کنش در گفتار مطرح میشود :بیسانی ،منظسوری و تسرثیری صسفوی.)81 :1984 ،
کنشهای بیانی یک پارهگفتار وقتی معنادار است که گوینده آن را توهید کند .کنشهای بیانی یا آواییانسد یسا همسدهی کسه
نوع دوم در نوشتار مطرح است و بیشتر با شکلبندی جمله در موقعیت عمل درخور تریسین اسست الینسز.)910 :1931 ،
کنشهای منظوری همان عمل گفتار است که قصد گوینده را بهصورت اشاره یا آشکار بیان میکند و کنشهسای تسرثیری
به ترثیراتی میپردازد که یک پارهگفتار بر مخاط

میگذارد ر.ک :آقاگلزاده 8 :1931 ،س  )1همان 97 :1937 ،س .)01

نظریهپردازان ،نظریو آستین را ناد کردند .سرل ،با ناد این تاسیمبندی ،پنج نوع کنشگفتار را پیشنهاد کسرد )1 :اظهساری:
بیان صادق خرر در جهان خارج است  )0تر یری :مخاط

را به پذیرش مطلوببودن جهان خارج طرس خواسست گوینسده

مجرور یا تشوی میکند  )9تعهدی :گوینده را متعهد بسه انجسام کساری در آینسده مسیکنسد  )4عساطفی :دیسدگاه یسا حاهست
روانشناختی گوینده را بیان میکند  )1اعالمی :کنشهای نهادینهای است که تغییراتی را در جهان خسارج ایجساد مسی کننسد
 .)Searle, 1975:344-371طراهبندی سرل گسترده به نظر میآید اما خود چاهشی منتادانه را میطلرد که در گنجایش ایسن
مااهه نیست .اهرته سرل از یک زاویو دیگر ،کنشهای گفتاری را به مستایم و یرمستایم تاسیم مسیکنسد .ایسن تاسسیمبنسدی
برخاسته از رعایت ادب است و با چهار شرط تناس  ،درخور بررسسی اسست .شسرطهسای سسرل عرسارت اسست از :شسرط
محتوایی قضیه ،شرط آمادگی ،شرط صداقت و شرط اساسی ر.ک :یارمحمدی 143 :1931 ،س .)141
این مااهه میکوشد تا برپایو دیدگاههای مرترط با منظورشناسی کارگفتارها ،گفتگوهای داستان بیژن و منیژه را تحلیسل
کند برای این هدف از نظریو کنشهای منظوری آستین و کنشهای یرمستایم سرل بهره میبرد که با شرطهای تناسس
همراه است.
 -2منظورشناسی پارهگفتارهای گفتگویی در داستان بیژن و منیژه
 -اساس هر روایت ،شخصیتها هستند و گفتگو جزء جداییناپذیر آنهاست به همین سر

یونسی معتاد است گفتگسو

در جایگاه مهمترین عنصر داستانی در کنش شخصیتها شایستو طرح است یونسی .)901 :1911 ،باختین باور دارد کسه
کلمات و عراراتی که مؤهف به وسیلو اشخاص برای بیان سخن به کار میبرد ،موقعیت و شرایطی را ایجساد مسیکنسد کسه
شخصیت گویندۀ گفتگو معرفی میشود همچنین زبان داسستان زنسدگی و معنسا مسییابسد )Bakhtin, 1981: 357-358
باختین .)171 :1984 ،او معتاد است که نویسندۀ روایت ،بهطورکلی شخصیت را برای گفتگو میآفرینسد و ایسن گفتگسو
هستی او را پدیدار میکند و به ایجاد کنش میانجامد اخوت .)101 :1911 ،در روایت ،گفتگو به وسسیلو شخصسیتهسا،
عمل داستانی را به نمایش میگذارد به همین سر

جزو پیکسرۀ روایست اسست هرچنسد کسه از خسود اسستاالهی نسدارد

میرصادقی1911 ،ب .)414 :گادامر فیلسوف معاصر ،مهمترین رابطو مفسر با متن را گفتگویی میداند که با عناصر متنسی
آشکار میشود گادامر ) 1 :1988 ،این گفتگو آشکارترین میانجی بین راوی و خوانندگان یا به بیان بهتسر بسین مؤهسف و
خوانندگان است کرنز )111 :1333 ،به همین سر

ناشهای مختلفی برای رسیدن به هسدف روایست انجسام مسیدهنسد

وستلند .)141 :1911 ،آنطورکه گادامر میگوید ،گفتگو کمک میکند حایات اثر ،خود را آشسکار کنسد گسادامر:1988 ،
 .)1برپایو نظریو آستین ،کارگفت اصطالحی است که توان یربیانی پارهگفتارها را مطاهعه میکند همان .)918 :برخسی از
زبانشناسان بر این باورند که پاره گفتارها به فرهنگ وابسته است اما باید گفت بیشتر ،جهانی و حتسی بنیسادی هسستند و
بهطورکلی با بیان خرر و طسرح پرسسش و ایجساد تر یس

تحلیسل مسیشسوند همسان 917 :س  .)911گفتگوهسا بخشسی از

 / 140متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره  ،0پیاپی  ،)98تابستان 1931

ساختارهای کارگفتاری هستند که در تحلیل منظورشناسانو روایت مؤثرند .در ادامه سعی میشود با استفاده از کسنشهسای
کارگفتی آستین و شرطهای کارگفتار سرل ،منظورشناسی گفتگوها تحلیل شود.
 برپایو نظریو منظورشناسی آستین که در راستای اثراتگرایی فلسسفی او مطسرح شسد ،پسارهگفتارهسا بسه دو شسکل،درخور بررسیاند پارهگفتارهای گزارشی که به بیان خرر میپردازد و پارهگفتارهای کارگفتی که گوینده برای انجام کاری
بیان میکند الینز 940 :1931 ،س  .)941در ادامه سعی میشود تا برپایو این تاسیمبنسدی ،داسستان بیسژن و منیسژه بررسسی
گردد.
2ـ 1پارهگفتارهای کارگفتی
باختین معتاد است که نویسندۀ داستان ،شخصیت را برای گفتگو می آفریند .سخن گفتن به کنش میانجامد پس

هسر

سسسخن کنشسسی اسسست و هسسر کنشسسی برابسسر بسسا سسسخنگفسستن اسسست اخسسوت .)101 :1911 ،گفتگوهسسای کنشسسی در درون
پارهگفتارهایی ارائه میشوند که در قاه

دستور ،فرمسان یسا خسواهش و ...بسه کسار مسیرونسد الینسز .)918 :1931 ،ایسن

کارگفتارها در داستان بیژن و منیژه در چند وجه ،شایستو منظورشناسی میشوند:
2ـ1ـ 1کارگفتارهای فکرمدار
در باور میرصادقی گفتگو تنها بسه معنسای مکاهمسه و صسحرت کسردن نیسست بلکسه دادوسستد افکسار و عاایسد اسست
میرصادقی1911 ،ب .)417 :نمونو آن را در شاهدهای زیر از داستان بیژن و منیژه میتوان مشاهده کرد که شرط اساسسی
این گفتگوها ،هدایت فکری مخاط

است و چون با هحن پیرانه و کدخداگونه همراه میشود ،مخاط

را به تفکسر و در

ادامه به پذیرش و اعتماد به صداقت گفتار گوینده برمیانگیزد:
 گفتگوی پیران ویسه با افراسیاب دربارۀ نتایج بد کشتن بیژن:مکـــش گفتمـــت پـــور کـــاوو

را

اگـــر ـــون بیـــژن بریـــ ی بـــریی
ردمنــــد شــــاهی و مــــا ک تــــرا

کــه دشــمی کنــی رســت. .ــو

را

ز تـــوران بر یـــد همـــان گـــرد کـــیی
تـــو چشـــ .ـــرد بـــاز کـــی بنگـــرا
(فردوسی)222 :1333 ،

 گفتگوی کیخسرو با رستم دربارۀ تدبیر برای نجات بیژن:شــ ریار

کـــه ای یـ ـ پیو ـــد و بـــهروزگـــار

بــه رســت .چنــیی گفــت پــ

کنـــون چـــارب کـــار بیـــژن ب ـــوی

کــه او را ز تــوران بــد مــد بــه روی

چــو رســت .ز کی اــرو ایــدون شــنید

زمــــیی را بدوســــید و د .درکشــــید

کلیـــد چنـــیی بنـــد باشـــد فریـــ

ـــه هنگـــا .گرزســـت و روز یـــ
(همان)242 :

در هر دو شاهد منظور گوینده تااضایی برای انجام کاری است که هم شرط آمادگی مخاطس
است و هم مخاط

بسرای پسذیرش فسراهم

شرط اساسی را برای پذیرش و انجام تااضا دارد درنتیجسه ،کارگفتسار ترسادل فکسر در ایجساد کسنش

شخصیتهای داستانی مؤثر واقع میشود.
2ـ1ـ 2کارگفتارهای عا.فی
گفتگو از نگاه دیگر ،به مفهوم دادوستد احساسها و اندیشسههسا میسان دو یسا چنسد شخصسیت اسست انوشسه:1911 ،
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یا برانگیختن عواطف و احساساتی کاربرد دارد .اصلیترین کارگفتارهای عساطفی در

داستان بیژن و منیژه در ادامه بیان میشود.
2ـ1ـ2ـ 1کارگفتار همدلی
در این باره نیز مانند کارگفتار فکرمدار ،همو شرطها در موقعیت برازنده بین گوینده و مخاط

جریان دارد درنتیجسه

انتاال احساسی ،به شورانگیزی و ایجاد همدهی در شخصیتها و سیر داستان میانجامد.
 گفتگوی منیژه با بیژن دربارۀ اظهار عش و عالقه:منیــــژه بیامــــد گــــرفتش بــــه بــــر

گشــــاد از میــــا ش کیــــا ی کمــــر

بپرســـــــیدش از راه و ر ـــــــ دراز

کــه بــا تــو کــه مــد بــه نــ

گــراز

تــو بــا ایــیچنــیی روی و بــرز کیــان

چـــرا از کمـــر ر ـــه داری میـــان
(فردوسی)221 :1333 ،

2ـ1ـ2ـ 2کارگفتار تقابل و ستی ه
گاهی گفتگوها به صورت ستیزه و تاابل یا کشمکش خودنمایی میکنند در این هنگسام در یسک محسور مفهسومی در
تاابل با محور دیگر مفهومی میتوانند قرار بگیرند تا به قول کاهر تعسابیری تسازه ارائسه دهنسد کساهر .)101 :1311 ،شسرط
اساسی کارگفتار اینگونه پارهگفتارها ،ایجاد تعلی در داستان و برانگیختن مخاط
نتیجو آن هدایت ذهن خواننده به سوی نوعی ح

به انجسام کساری سستیزهگرانسه اسست

درونی برای تریید درستی گوینده در برابر نادرسستی مخاطس

اسست.

در ادامه نمونههایی از این کارگفتار بیان میشود.
 گف تگوی خشمگین و تهدیدآمیز افراسیاب با بیژن و دسستور بسه دار آویخستن او بسه گرسسیوز کسه در ظساهر بیسانکارگفتار ستیزهجویانه علیه بیژن است اما بهطور یرمستایم ،منظور ،ستیزهجویی و تاابل با کشور ایران است:
ز بیــژن چــو ایــی گفتــه بشــنید چشــ.

بـــر او برفگنـــد و بـــر ورد شـــ.

بفرمــــــــود داری زدن پــــــــیش در

کــه باشــد ز هــر ســو بــر او رهگــ ر

گو د ــــت را ز ــــده بــــر دار کــــی

وز او یــ بـــا مـــی مگـــردان ســ ی
(فردوسی 222 :1333 ،ـ )222

 گفتگوی پرخاشگونه و دشنام آمیز کیخسسرو بسا گسرگین و دسستور انسداختن او بسه سسیاهچسال درواقسع در بساطنپارهگفتارها ،کارگفتار ستیزه و تاابل با بدخویی بیان شده است:
بــه دیگــر ما ــد

بر شـــفت و ز پـــیش ت ـــتش برا ـــد

چــو گفتارهــا یــ

بفرمــــود اــــرو بــــه پــــو دگر

کــه بنــد گــران ســاز و ماــمار ســر
(همان)232 :

2ـ1ـ 3کارگفتارهای ت یی ی

شخصیتها با گفتگوهای خود ،احساسات مخاطران خود را مهار میکنند یا بسرمسیانگیزنسد چهلستن )14 :1987 ،در
این هنگام گفتگو یک عامل بازدارنده و مخاهف است تا حرکت داستان را در یک جسا متوقسف کنسد .در ایسن گفتگوهسا،
شرط محتوایی تااضای صمیمانو گوینده ،نه دستوری ،از مخاط
پذیرش مخاط

مطرح شده است و گوینده قطعیت دارد .شرط آمسادگی

نیز فراهم است درنتیجه ،این گفتگو شرط اساسی ترثیرگذاشتن بر مخاط

و برانگیختن او را بسر انجسام
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کار قطعی میکند .این کارگفتارها در داستان بیژن و منیژه به دو صورت برجسته است که در ادامه بیان میشود.
2ـ1ـ3ـ 1کارگفتار بازدار ده
گفتگوی نصیحت گرایانو گیو با بیژن که منظور ،کارگفتار بازداشتن او از فعل نررد با گرازان در مرز توران است:
بــه فرز ــد گفــت ایــی ــوا ی چراســت

به یروی ـویش ایـی گمـا ی چراسـت

بــه راهــی کــه هرگــ رفتــی مپــوی

بـــره شــــاه یــــره مدــــر بــــروی
(فردوسی)212 :1333 ،

گفتگوی تااضامند رستم با بیژن که منظور ،کارگفتار بازداشتن او از فعل کشتن گرگین است:
کنـــــون ای ردمنـــــد زاده ـــــوی

مـــرا هاـــت بـــا تـــو یکـــی رزوی

بـــه مـــی ب ـــش گـــرگیی مـــی د را

ز دل دور کــــی کــــیی و بیــــداد را
(همان)222 :

2ـ1ـ3ـ 2کارگفتار سوقدهنده (هدایتکننده)
این گفتگوها برانگیزانندۀ شخصیتهای داستانی به انجام کنشهای هیجانانگیز در پیشررد داستان است.
 -گفتگوی گرگین با بیژن که هدف ،کارگفتار برانگیزاننده برای هدایت به سوی فعل رفستن جانس

اردوگساه منیسژه

است:
ن شـــنگاه

شـــــوی .و بتـــــازی .یـــــ روزه راه

اگـــر مـــا بـــه دیـــ

بگیـــری .از ایشـــان پرین ـــره چنـــد

بـــه دیـ ـ

اـــرو شـــوی .ار منـــد

چــو گــرگیی چنــیی گفــت بیــژن ــوان

ب وشـــــیدش ن گـــــوهر پ لـــــوان
(همان)212 :

 گفتگوی کیخسرو با رستم که منظور ،کارگفتار برانگیزاننده برای هدایت به سوی فعل نجات بیژن از کشور توراناست:
بــه رســت .چنــیی گفــت پــ

شــ ریار

کـــه ای یـــ پیو ـــد و بـــهروزگـــار

ز هــر بــد تــویی پــیش ایــران ســـپر

همیشـــه چـــو ســـیمرپ گاـــترده پـــر

بـــدیی کـــار گـــر تـــو بدنـــدی میـــان

پــــ یره یایــــدا شــــیر ژیــــان
(همان)242 :

 گفتگوی نمایندۀ گلهبانان با کیخسرو که هدف ،کارگفتار برانگیزاننده برای هدایت به سسوی فعسل کمسککسردن بسهگلهبانان است تا از حملو گرازان رها شوند:
ز شـــ ری بـــه داد مـــدهســـتی .دور

کــه ایــران ازیــی ســوی زان ســوی تــور

گـــراز مـــد اکنـــون فـ ـ ون از شـــمار

گرفـــت ن همـــه بیشـــه و مر ـــ ار
(همان)214 :

همانطورکه از نمونهها برمیآید ،رویکرد همو کنشها تر یری و برانگیزاننده است.
2ـ 2پارهگفتارهای گ ارشی یا توصیفی
آستین در این باره ،اصطالح گزارشی را به توصیفی برتری میدهد زیرا معتاد است که همو پارهگفتارهای بیان خرسر
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صادق یا درو ین ،بهطور قطعی توصیفی نیستند .در باور او کارگفتارها فاط به بیان وصف یا گزارش نمیپردازنسد بلکسه
نویسنده از آنها برای انجام کاری ،نه برای گفتن چیزی ،بهره میبرد الینسز .)940 :1931،از نظسر آسستین ،کارگفستهسای
گزارشی بهطور اساسی در پارهگفتارهایی مطرح می شسوند کسه هدفشسان چیسزی جسز توصسیف یسا گسزارش اسست ایسن
کارگفتها به صورتهای مستایم و یرمستایم بیان میشوند الینسز 943 :1931 ،س  )991و در راسستای تکمیسل فرآینسد
کارگفتهای کنشی عمل میکنند.
در داستان بیژن و منیژه ،منظور گوینده از بیان توصیف یا گزارشهای مراهغهآمیز ،بزرگنمایی حماسی و ایجاد روحیو
فاعالنه در شنونده ،برای انجام کنشهای پیشبرندۀ داستان ،است.
 گفتگوی منیژه با رستم که در پارهگفتارهای گزارشی ،حادثو گرفتاری بیژن را در چاه افراسیاب بیان میکند از ایننوع است منظور از این پارهگفتار تر ی

کنش عاطفی دهسوزی و کمکخواهی است:
و روز ورشـــید و مـــاه

چـــو بینـــاره بیـــژن بـــدان ژر چـــاه

دینـــد شـــ

بــه ــلب و بــه ماــمار و بنــد گــران

همــی مــرا واهــد ز یــ دان بــران
(فردوسی)223 :1333 ،

این نوع پارهگفتارها ،گاهی برای ترثیرگذاری ویژگیهسای اخالقسی و روحسی و فکسری شخصسیتهسای داسستانی بسر
خواننده موام )11 :1910 ،استفاده میشود و در ایجاد کنش عاطفی بسیار مؤثر اسست .نمونسههسایی از آن در ادامسه بیسان
میشود.
 گفتگوی راوی با مخاطبرانگیختن ح

که با استفاده از پارهگفتارهای توصیفی ،شخصیت رستم را تعریف میکند و منظسور آن

ستودن و شرط اساسی آن ایجاد ح

رور ملی و افتخار به منش شجاعانو پهلوانی در مخاط

بیامـــد بـــه ر ـــش ا ـــدر ورد پـــای

کمـــر باـــت و پوشـــید رومـــی دـــای

بـــه زیـــی ا ـــدر افگنـــد گـــرز یـــا

پـــر از نـ ـ

ســـر ،دل پـــر از کیمیـــا

بــه گــردون بــر افرا تــه گــوش ر ــش

ز ورشـــید برتـــر ســـر تـــا د ش

است:

(فردوسی)243 :1333 ،

برخی از پارهگفتارهای توصیفی به تعریف موضوعی میپردازند و منظور اصلی آنها برانگیختن حسسی در مخاطس
شنونده است .برای نمونه در شواهد زیر منظور اصلی برانگیختن ح

شورآفرین عاشاانگی است.

 گفتگوی ندیمه با منیژه در پارهگفتارهای توصیفی تعریف شخصیت بیژن:چــو بیــژن چنــیی گفــت شــد دایــه بــاز

بــــه گــــوش منیــــژه ســــرایید راز

کــه رویــش چنــیی اســت و بــا چنــیی

ــــان فــــریی

چنــــیی فریــــدش

(همان)222 :

 -گفتگوی راوی با مخاط

در پارهگفتارهای توصیفی حضور منیژه بر سر چاه بیژن:

منیــــژه برهنــــه بــــه یــ ـ
روشـــان بیامـــد بـــه دیـــ

چــــادرا

برهنــــه دو پــــای و گشــــاده ســــرا

شـــاه

یکــــی دســــت را ا ــــدرو کــــرد راه

چـــو از کـــوه ورشـــید ســـر بـــرزدی

منیـــژه ز هـــر در همـــی ـــان چـــدی
(همان)232 :

و
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 گفتگوی گرگین با بیژن در پارهگفتارهای توصیفی تفریحگاه منیژه:یکــی دشــت بینــی همــه ســد و زرد
روان
همـــــه بیشـــــه و بـــــاپ و

کــــ او شــــاد گــــردد دل رادمــــر
یکـــــی ایگـــــه ازدر پ لـــــوان

منیــــژه ک ــــا د ــــت افراســــیا

درفشـــان کنـــد بـــاپ چـــون فتـــا
(همان)212 :

اهرته همو نمونههای ذکرشده ،در موقعیتی هستند که شنونده برای پذیرش گفتگو ،اشتیاقی درونی دارد.
2ـ 3کارگفتار لحی
یکی از وظایف توضیحی گفتگو اشاره به هحن داستان است .هحن داستان به یاری گفتگو منتال میشود و گساه حتسی
شکل یک تحلیل روانی را به خود میگیرد یونسی 983 :1911 ،س  .)987باختین معتاد است که تغییر در آهنسگ سسخن
بر ارتراط ایجادشده از طری گفتار ترثیر حساسسی دارد  .)Bakhtin, 1984:201در تاسسیمبنسدی آسستین ،کارگفتارهسای
آوایی باتوجهبه جزئیات کیفیت صدا ،سرعت ،کشش و ...معنی توهید میکند بنابراین یک پارهگفتار مشابه ،از زبسان چنسد
نفر میتواند معانی متفاوتی را ارائه کند الینز 917 :1931 ،س  .)948در داستان بیژن و منیژه ،هحن و آهنگ سخن در بیسان
منظور گوینده مؤثر است .نمونههای آن در ادامه بیان میشود.
 مکاهمو کیخسرو و بیژن برای دستور مرارزه با گرازان :هحن فرمان همراه با ستایشی ،برانگیزاننده است).بـــدو گفـــت اـــرو کـــه ای پرهنـــر

همیشـــه بـــه پـــیش بـــدیهـــا ســـپر
(فردوسی)212 :1333 ،

 مکاهمو بیژن و منیژه برای ابراز عش که با هحنی پرسشگونه و برای دهجویی از بیژن بیان شده است:گــراز

بپرســـــــیدش از راه و ر ـــــــ دراز

کــه بــا تــو کــه مــد بــه نــ

چـــرا ایـــیچنـــیی روی بـــا و بـــرز

بر ــا ی ای ــو چ ــر بــه گــرز
(همان)222 :

 مکاهمو بیژن و افراسیاب دربارۀ عمل بیژن حریمشکنی توران) که خشم افراسیاب را با هحنی کنایهآمیز بیسان کسردهاست:
بـــه گرســـیوز ا ـــدر یکـــی بنگریـــد

کــ ایــران چــه دیــدی .ــواهی .دیــد

دینـــی کـــه ایـــی بـــدمنش ریمنـــا

ف و ـــی ســـگالد همـــی بـــر منـــا
(همان)224 :

این نوع کارگفتار افزونبر گفتگوی حضوری ،باتوجهبه هحن پیغام شفاهی یسا نوشستاری نیسز درخسور بررسسی اسست
نمونههایی در ادامه بیان میشود.
 مکاهمو گرگین با رستم برای کمکخواهی که با هحنی اهتماسآمیز و درعینحال پشیمانگونه بیان شده است:فرســــتاد دیــــ

رســــت .پیــــا.

کـــه ای تیـــو ب ـــت و وفـــا را یـــا.

گـــه کـــی بـــدیی گندـــد گوژپشـــت

کـــه یـــره چـــراپ دلـــ .را بکشـــت

بـــه تـــاریکی ا ـــدر مـــرا ره مـــود

وشــته چنــیی بــود بــود نــه بــود

شــو .پــیش بیــژن بهلــت .بــه ــا

مگـــر بازیـــاب .مـــی ن کـــیش پـــا

منظورشناسی و تحلیل کارگفتار در گفتگوهای داستان بیژن و منیژه
چــو پیهــا .گــرگیی بــه رســت .رســید
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یکــی بــاد ســرد از گــر بــر کشــید
(همان)242 :

نامو کیخسرو به رستم و برانگیختن او برای نجات بیژن که با هحنی ستایشگرانه و قدرشناسانه بیان شده است:
بـــه رســـت .یکـــی امـــه فرمـــود شـــاه

وشـــتی ز م تـــر ســـوی یک ـــواه

تــــویی از یاکــــان مــــرا یادگــــار

همیشــــــه کمرباــــــتۀ کــــــارزار

باا دشمنان کـ تـو بـی ـان شـده اسـت

باا بو .و بـر کـ تـو ویـران شـده اسـت
اـــته تـــویی

گشـــــایندب بنـــــد باـــــته تـــــویی

کیـــان را ســـپ ر

کنــون ایــی یکــی کــار بایاــته پــیش

فــراز مــد و اینــت شایاــته ــویش
(همان)232 :

در همو شواهد باال ،از هحن محکم گوینده معلوم است که شرط محتوایی ،بر انجام عمل خواستهشده از مخاطس
شده است گوینده یاین دارد که مخاط

بنسا

شرط آمادگی را دارد و کار خواسستهشسده را انجسام مسیدهسد منظسور گوینسده

حایای است و شرط صداقت همراه با چاشنی ا راق) با آن سازگار است اهرته شرط اساسی تااضا ایجساد کسنش قطعسی
در مخاط

است که مؤثر واقع میشود.

برخی از پارهگفتارها مخفیکارانهاند بنابراین با هحنی سست و یرطریعی بیان مسیشسوند .در گفتگسویهسای زیسر در
داستان بیژن و منیژه ،بیصداقتی کالم گویندگان از طری فریرکاریهای بیانی ،بسه مخاطس
باورپذیری مخاط

گوشسزد مسیشسود درنتیجسه

کاهش مییابد بهگونهایکه به یاین میرسد اتفاقات ،آنطورکه ناسل مسیشسوند ،ر نسدادهانسد .ایسن

موضوع به برانگیختن ح

انزجار مخاط

نسرت به شخصیتهای دروغزن میانجامد .نمونههای زیر از آن جمله است.

 گفتگوی بیژن با افراسیاب و داستانپردازیهای دروغگویانو او دربارۀ دیسدارش بسا منیسژه بسه میسانجیگسری پسریجادویی:
بگـــوی .تـــو را ســـربـــهســـر داســـتان

چـــو گـــردی بـــه گفتـــار همداســـتان

بــه زیــر یکــی ســرو رفــت .بــه ــوا

کـــه تـــا ســـایه دارد مـــرا ز فتـــا

پـــــریای بیامـــــد بگاـــــترد پـــــر

مـــرا ا ـــدر ورد فتـــه بـــه بـــر

مــــرا اگ ــــان در عمــــاری شــــا د

بـــران ـــوبن ره فاـــو ی ب وا ـــد
(همان)222 :

در این پارهگفتارها ،بیژن میکوشد تا با هحنی صادقنما با استفاده از قصهپردازیهای فریرکارانه مثل جادوی پریان ،بر
شنونده ترثیر گذارد اما موف نمیشود و با پاسخ خشمگین افراسیاب روبرو میگردد.
کنون چـون ز ـان پـیش مـی باـته دسـت

همــی ــوا

گــویی بــهکــردار ماــت
(همان)

 گفتگوی گرگین با گیو و خیاهرافیها و دروغپردازیهایش دربارۀ بیژن و تعایبــدو گفــت گــرگیی کــه بــاز ر هــوش

گور و ناپدید شدنش:

ســ ی بشــنو و پ ــی بگشــای گــوش
تــر کــ

دینــد گــار

بر مــــد یکــــی گــــور زان مر ــــ ار

کــ ان ــو

بـــر بیـــژن مـــد چـــو پیلـــی ژ ـــد

بـــر او ا ـــدر افگنـــد بیـــژن کمنـــد
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ا ــدر دمــان

فگنـــدن همـــان بـــود و رفـــتی همـــان

دوان گــور و بیــژن پــ

بکــــردار دریــــا زمــــیی بردمیــــد

کمنــــدافکی و گــــور شــــد اپدیــــد
(همان)232 :

او در پیشگاه شاه خود را میبازد و پارهگفتارهایی با هحنی سست و هراسان ،فریرکاری او را آشکار میکند:
زبـــان پـــر ز یافـــه روان پـــر گنـــاه
چــو گفتارهــا یــ

بــه دیگــر ما ــد

ر ــان زرد و لــرزان تــی از بــی .شــاه
بر شـــفت وز پـــیش ت ـــتش برا ـــد
(همان)

در این گفتگوها ،همو شرطهای سرل ،واژگونه عمل کسرده انسد در شسرط محتسوایی ،گوینسدگان بسا اسستفاده از هحسن
قصهگویانه و حایاتنما ،عملی را ادعا میکنند که انجام ندادهاند .آنها فاط میخواهند خسود را صسادق نشسان دهنسد امسا
شنوندگان در ادامو داستان دربارۀ سخن آنها تردید میکنند و درنتیجه به پارهگفتارها ،واکسنش ن سذیرفتن و تسرثیر وارونسه
نشان میدهند.
2ـ 4کارگفتار فضا
گفتگو گاهی فضای داستان را طریعی و جاندار میکند .متن داستان را تنظیم و صحنو داستان را بهخوبی نشان می دهد
انوشه .)1113 :1911 ،فضای داستان بهطورکلی دربرگیرندۀ شرایط مکانی و زمانی ویژهای است که داستان در آن واقسع
میشود و به طور اساسی با گفتگو به خواننده منتال میشود بنابراین گفتگو باید بیگمان با محیط داستان سسازگار باشسد
یونسی 914 :1911 ،س  .)910گفتگو در متن روایت ،افزونبر پیشررد عمل داستان ،معرفی شخصیتها و بیان درونمایسه،
معانی ثانویو دیگری را نیز ارائه میکند که در موقعیت گفتسار بسه پسذیرش حایاستماننسدی داسستان و باورپسذیری ذهسن
خواننده میتواند بیانجامد کادن .)041 :1987 ،ارتراط کالمی هیچگاه خارج از پیوند آن با موقعیست ملمسوس و موجسود
خود ،درک نمیشود و درخور توضیح نیست تودوروف )37 :1911 ،بنسابراین مستن ،واحسد سسازندۀ بسافتی اسست کسه
باتوجهبه موقعیتی ویژه در آن توهید میشود تغییر میکند و بهروز میشود تا بر خواننده ترثیر گسذارد الینسز910 :1931 ،
س  .)911نظریو کارگفت در این وضعیت به درون پارهگفتارها یا گفتگوها میآید تا توان یربیانی ویژهای را بیان کنسد کسه
از بافت برخاسته است .در این گفتگوها عملی خواسته نمیشود اما شرط اساسی گوینده این اسست کسه ذهسن مخاطس
برای درک یک محتوای ویژه آماده شود و هدف ثانویو او انتاال باورها و اعتاادات خود است.
در داستان بیژن و منیژه ،اعتااد به خداوند و یاریگری او در همو هحظههای زندگی در بافت اعتاادی ایسران اسسالمی
نهفته است و در این داستان بهطور کامل برجسته شده است .هسوخاست مسیحی وفات  )933معتاسد اسست« :شسناختی
که ما از طری عرادت خدا پیدا میکنیم تجربهای است که مستایم ما را به خدا مرترط میکنسد» بسه ناسل از آرمسسترانگ،
 .) 011 :1989این باور در اعتاادات ایران همیشه مطرح بوده است .در آیین زرتشت پرستش یک وظیفو دینی اسست...« :
به گیتی نخست به دین استواربودن و آن را به کار بستن و آن را ستایشنمودن» آسموسن 9 :1981 ،و .)4
پرستش آشکارا در آیات بسیاری از قرآن کریم و احادیث بزرگان ترکید شده است« :فاذا قضسیتم اهصسلوه فساذکروا ا
قیاماً و قعوداً »...نساء.)179 :
در گفتگوی بیژن با خدا ،اعتااد به نیایش در فضای فرهنگ مذهری ایران ریشه دارد:
بپینیـــــد بـــــر ویشـــــتی بیژ ـــــا

بـــــه یـــــ دان بنالیـــــد هرمنـــــا

منظورشناسی و تحلیل کارگفتار در گفتگوهای داستان بیژن و منیژه
چنـــیی گفـــت کـــای کردگـــار ار مـــرا

رهـــایی
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واهـــد بـــدن ز ایـــدرا
(فردوسی)222 :1333 ،

پیامرسانی باد در زیرنگاشتهای ادبیات فارسی موجود است .باد صرا در اشعار شساعران مختلسف پیسامرسسان اسست
برای نمونه در شعر حافظ شیرازی آمده است:
«ای هدهــد صــدا بــه ســدا مــیفرســتمت

بنگر کـه از ک ـا بـه ک ـا مـیفرسـتمت»

در این داستان ،پارهگفتار گفتگویی بین بیژن و باد آمده است که باد مستوهیت خرررسانی را به عهده دارد:
همــیگفــت اگــر بــر ســر .کردگــار

وشــتهســت مــردن بــه بــد روزگــار

ایـــا بـــاد بگـــ ر بـــه ایـــران زمـــیی

پیــامی بــر از مــی بــه شــاه گــ یی
(همان)222 :

گاهی این نوع کارگفتارها در سطوح مختلف ذهن و برای بیان احساسات و نظرات استفاده میشود حال یا از طریس
گفتاری است که شاید مخاطری داشته باشد یا از طری گفتار بدون مخاطس

اسست میرصسادقی1911 ،ب )417 :کسه در

مرحلو پیش از گفتار مطرح میشود بیات 18 :1981 ،س  )11و منظسور ثسانوی از آن آشسکارکردن احساسسات و نظراتسی
است که به ساختار نهایی داستان ارتراط دارد مادادی .)130 :1918 ،این پارهگفتارها بسیار با بافت فرهنگی پیوند دارنسد
و از آشکارشدن علنی و عینی پرهیز داده میشوند .نمونو زیر از این جمله است.
 گفتگوی ذهنی افراسیاب با خودش دربارۀ دهدادگی منیژه به بیژن که دشمن او به شمار میرفت.دیدگاه مردساالری قرنها بر متون ادبی ایرانی سایه افکنده است .در این گذشتو ادبی ،مردان جامعه بسه زن بیشستر بسه
دیدۀ حاارت مینگریستند اهرته قدرت مردساالرانه ،بیشتر در زیر احکام شرعی به نمسایش گذاشسته مسیشسد عنررسسوز،
 .)1937 :090در پارهگفتارهای زیر ،کارگفتار چیرگی نگاه مردساالرانو حاکم بر بافت ،با بیان خشمآهود افراسیاب دربسارۀ
دخترش آشکار است:
بــه دســت از مــژه ــون مژگــان برفــت

بر شـــفت و ایـــی داســـتان بازگفـــت

پـــرده د تـــر بـــود

اگــــر تــــاد دارد بــــدا تر بــــود

کـــه را از پـــ

کـــرا د تـــر یـــد بـــه ـــای پاـــر

بـــه از گـــور دامـــاد ایـــد بـــه در
(فردوسی)222 :1333 ،

3ـ تی هگیری
گفتگو تجزیهکنندۀ راویها و شخصیتها و آشکارترین میانجی بین راوی و خوانندگان است .گفتگو کمسک مسیکنسد تسا
تحلیلگر ،از طری این رابطه و رابطو درونمتنی آن با عناصر دیگر متنی ،روایت را تفسیر کند .به همین سر

اسست کسه

پیشرفت داستان را وابسته به عم بخشیدن به گفتگو دانستهاند .بهطورکلی گفتگو بر مدار یک هیتست گفتمسانی چسرخش
دارد که متن آن را اهاا میکند تا معانی ثانویه و جامعتری را به مخاط

منتال کند.

نظریو منظورشناسی در ناد زبانشناسانه ،یکی از حوزههای نظریهای مرترط با گفتگوست که برای ساماندهی گفتمسان زبسان
طراحی شده است .منظورشناسی دربارۀ معانی ثانویو پارهگفتارهاست .کارگفتارها ،کلیدیترین واحدهای ساختاری زبسان اسست
که با گفتگوها ،جملهها ،پارهگفتارها و گفتمان میتوان آنها را تحلیل کرد .کارگفتسارهسای گفتگسویی در روایستهسای داسستانی،
افزونبر توهید کنش و حرکت در متن ،خواننده را از طری دانش منظورشناسی به درک و فهم معانی ممکن و موجسود ثسانوی و
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پنهان در متن هدایت میکنسد .داسستان بیسژن و منیسژه یکسی از داسستان هسای نمایشسی حماسسو بسزرگ فردوسسی اسست کسه بسا
داستانپردازی و شورانگیزیاش ،برای بیان منظورخود از کارگفتارهای متنوعی بهره گرفته است:
 کارگفتی :ایجادکنندۀ کنشهای داستانی است و رویکردی تر یری دارد .نمونههسایی ماننسد فکرمسداری و عساطفی وهیجانبرانگیز در این حوزه درخور تحلیل است.
 -گزارشی :بیشتر با شرح حادثه یا رویداد همراه است و موج

مراهغه و شورآفرینی در داستان و خواننده مسیشسود.

شرط اساسی این کارگفتارها نیز کوشش نویسنده برای برانگیزاندن حسی ویسژه در مخاطس

اسست کسه او را بسه کنشسی

خاص هدایت میکند.
 هحنی :گاهی به صورت آشکار و مستایم مطرح میشسود و در آن شخصسیتهسا رودرروی هسم قسرار مسیگیرنسد ومکاهمو صادقی را ارائه میکنند که انواع هحنهای خشم ،صمیمیت ،تااضا یا فرمان و یره را در بر دارد.
 فضامند :به طورکلی به سطوح ذهنی بیرون از متن روزنه گشودهاند تا فضای ذهنی خواننده را با معانی اندیشهمحورفرامتنی ،مثل باورها ،اعتاادات و ارجاعات فرهنگی پیوند دهند.
سرانجام سخن اینکه پارهگفتارهای گفتگویی در این داستان بهطورکلی جنرو زینتی ندارند بلکه با ناشآفرینی ،عمسل
داستان را در مسیر معینی پیش میبرند و با از بین بردن تنشهای پیشآمده در روند حوادث ،عمل داسستان را بسه نتیجسه
میرسانند .کارگفتارهای این داستان نیز ،بیشتر تر یری و توصیفی هستند .این کارگفتارهسا بسه کمسک هحسن و فضسامندی،
افزونبر آشکارکردن معانی ثانویه ،گفتمان کلی متن را در ذهن خواننده ساماندهی میکنند.
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