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مقدمه

شااهنامۀ تردوسی حماسۀ بیبدکل م ّی زکرزن ررنهاس که با ذهن و اطر زکرزنیان پیوندی ناگسستنی
دزرد .دربارۀ دلاکل توتیق و ماندگاری زکن زثر ساااترب بسااایار گفتهزند .به عقیدۀ یرّکنکوب «شااااهنامه
مهمترکن ساند زریش و ع م یبان تارسای و روشانترکن گوز شیو و رونق ترهنگ و تمدن زکرزن
کهن زساا »(یرکنکوب  )23 :1332و نیز بایتابی زساا زی آریوها و تقاضاااهای زجتماعی مردم زکرزن
مثل جسااتن شااا آرمانی و بهرز آوردن شااا بز گر و زصاا ان نابهسااامانیها و( ...ر.ک :مصتاری :1331
 153-152مسااایوب  )3-2 :1352زمّاا ترزتر زی زکنهاا زریشهاای زنساااانی و ز اری شااااهنامه مثل
ساصنگفتن زی زنساان زریند (زس امیندوشن  )5 :1333زنسان شرزتتمندی که در رز آیزدی و شرزت و
تضااای

مباری میکند (کوسااافی  )7: 1353و آوردن حیم

و موع ه و عبرت در آغای دزساااتانها

(صافا  )235 :1333زی جم ه دلاک ی هستند که شاهنامه رز زثری زریشمند و شاکستۀ توجه سا تهزس زمّا
بیگمان سصنگفتن زی شاهنامه بدون توجّه به زریش هنری آن میسّر نیس .
دکتر کاحقی کک دلیل مهم ماندگاری شااهنامه و پیوند آن با سارنوش و زندکاۀ زکرزنی رز رزیناکی
و زدرزک هنری آن میدزند (کاحقی  .)13 :1331زسا وب هنری یبان و بیان تردوسی صرزح و روشنی
ساصن متان و زنساجام ک ام (صافا  )235 :1333هنر وزف گزکنی و ترکیبسایی و زحترزی تردوسی زی
کااربرد وزف های دور زی ذهن (آکدن و  )130 :11330موسااایقی نیرومند و دلنااااین ک ام تردوسااای
(حمیدکان  )220 :1313و تعادل و هماهنگی زجززی شااااهنامه با کیدکگر و ردرتی که زی ترکیب زجززی
ک ام در زثر بهوجودآمد زسا (شافیعی کدکنی  231 :1333و  )232بر ی زی دلاکل بیشماری زس که
برزی یکباکی هنری شااهنامه برشمرد زند زمّا بیگمان کیی زی مهمترکن وجو یکباکی هنری شاهنامه هنر
دزستانپردزیی و شیو های روزکتگری تردوسی زس .
من ور زی شاایو های روزکتگری همۀ شااگردهاکی زساا که باع میشااود زی کک دزسااتان کعنی
تس ا س ا ی که روکدزدها عم ا در آن زتفا میزتتد و زی متن زسااتنباط میشااود روزک های متفاوتی ق
شااود (ر.ک :زکگ تون  .)125 :1331من ور زی روزک

همان متن شاافاهی کا میتوبی زساا که پیش رو

دزرکم و ر دزدهاکش لزوما ن م گاهااامارزنه ندزرند وکژگی شاارک کنندگان در ساارتاساار آن پرزکند
زس ا و کل آن زی میان مناااور کانونیگر بایتاب میکابد و زکن عمل مساات زم روزکتگری کعنی کنش کا
ترزکند ق زثر زسا

(ر.ک :رکمون کنان  .)12 :1317روزکتگری ورتی زنجام میشاود که دزنش بهشی ی
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ناابرزبر تویکع شاااد بااشاااد و در نهاک

23

روشااای برزی متناوبکردن دزنش کا آگاهی و مجموعهزی زی

زمیانات زساا برزی زرزئۀ و ن ارت بر دسااترساای ما به حویۀ متلیر زط اعات .روزک زی طرکق تلییرزت
دکدگا و نماکش روکدزدها زی طرکق عوزمل کمتر مط ع (مثل شاصیا ّی های دزسااتانی) سا س ه مرزتب
زط اعات نساابی شااصیاایّ ها و مصاطبان رز ممین میساااید (برزنیگان  .)157-125: 1333توجه به
چگونگی تویکع زط اعات در متن و تماکز رائلشااادن میان صااادزی رزوی و دکدگا در ن رکههاکی که
روزک

رز «نماکش کا به ساااصن دکگر عمل ناااااندزدن ر مدزد میکنند» (بردول  )27 :1333بیش زی

پیش مورد توجه ررزرگرتتهزس .
موضاو زکن مقاله بررسی شیو های تویکع زط اعات در روزک

شاهنامه زی دزستان سرو و شیرکن

زسا  .زنتصاب زکن دزساتان شااهنامه به زکن دلیل زس که زولا به بصش تارکصی شاهنامه و وکژگیهای
دزساتانی آن کمتر توجّه شاد زسا و ثانیا به زکن دلیل که زی زکن دزستان روزک های متعددی در دس
زسا

زی محاسانزلاضادزد تارکخ طبری و مجملزلتوزرکخ و تارکخ ثعالبی گرتته تا من ومۀ مفیّل ن امی

و آثار مق دزن زو .زکن مقاله میتوزند زی طرکق بررسای کانونیساایی در روزک
و در نهاک

سرو و شیرکن شاهنامه

پاسااخ به پرسااشهای یکر در توضاایش شاایو های روزکتگری شاااهنامه و نیز بررساایهای

بعدی دربارۀ تفاوتهای روزک های مصت ف دزستان مورد بح

رزهگاا باشد:

 .1سااا سااا ه مرزتب مربوط به دزنش مصاطب زی دزساااتان چگونه و زی طرکق کدزم عوزمل در متن
دزستان تویکع شد زس ؟
 .2شیو های مصت ف کانونیگری و تویکع زط اعات در روزک

چه تأثیری بر مصاطب دزرد؟

پیشینۀ پژوهش

بررساای هنر دزسااتانپردزیی تردوساای کیی زی یمینههاکی زس ا که به گفتۀ دکتر حمیدکان ()2 :1313
دربارۀ آن کمتر گفتهزند و به همین جه

زثر زکااااان با عنوزن «درآمدی بر زندکااااه و هنر تردوسااای»

نوشاتهزی زسا برزی رتع زکن کمبود که بر مبنای بح دربارۀ عناصار دزساتان مثل شصیی

پیرنگ

درونماکه و ...نیات زریشامندی رز در باب دزساتانهای شاهنامه روشن کرد زس  .سرّزمی ( )1371نیز
شایلشاناسای دزساتانهای شااهنامه رز بهطور مبساوط بررسای کرد و پا زی طبقهبندی دزستانهای
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شااااهنااماه باه موزردی مثل مقدمه و نقل دزساااتانها طبقهبندی گفتارها و کردزرها و ...در شااااهنامه
پردز تهزس .
مقالۀ کلماکی ( )1375کیی زی زولین مقالههاکی زس ا که تعدزدی زی دزسااتانهای شاااهنامه رز زی ن ر
هنر دزسااتانپردزیی بهطور مصتیاار و مبتنی بر ذو و شاامّ زدبی نگارند مورد توجه ررزر دزد زساا .
طالبیان و حساینی ساروری ( )1312ساا تار دزستانی «یزل و رودزبه» رز بررسی کرد زند و پیرنگ روی
زساتفادۀ مناسب زی ناانهها در سا

شصیی و یمان و میان و ...رز زی دلاکل توتیق دزستان دزنستهزند.

مدبّری و حسااینی سااروری ( )1317با مقاکسااۀ شاایو های روزکتگری در زساایندرنامههای تردوساای و
ن امی زکن دو رز زی لحاظ دکدگا و شاایوۀ روزک رزوی بررساای کرد و در تح یل شااایو های زنتقال
مطاابقا

باا روزعد فزنر وزرعنماکی دو زثر و ...به زکن نتیجه رساااید زند که روزک

تردوسااای زی تارکخ

کاااورگااااکیهای زساایندر در مقاکسااه با روزک ن امی به روزک دزسااتانی نزدککتر زس ا  .رزشااد
محیاال و حسااینیزدۀ هروکان ( )1332در دزسااتان نبرد رسااتم با دکو ساادید به روکدزدهای مؤثر در
طرزحی سااا تار دزسااتان شااصیاای ها یزوکۀ دکد تیااوکرپردزیی و...پردز تهزند .غفوریمهدیآباد
( )1331یمانبندی روزک در دزسااتان رسااتم و زساافندکار و همتّی و انمحمّدی ( )1335عناصاار
دزساتان رز در دزساتان ترود بررسای کرد زند .ت ان و آذرنوز ( )1332در بررسی کانونساییهای دزستان
رساتم و زساافندکار به زکن نتیجه رسااید زند که رزوی و شاصیاای ها به تناوب در دزسااتان کانونیساای
هساتند .ت ان و زتااری ( )1335در تح یل دزستان رستم و سهرزب بر پاکۀ ن رکۀ روزک شناسی برمون
به زکن نتیجه رساید زند که دزساتان نمونهزی زی تبدکل رهرمانان زی کناگر به کنشپذکر و برعیا زس .
ع او بر زکنها میتوزن زی مقالاتی نام برد که توجه ود رز به کیی زی عناصاار دزسااتان معطو کرد زند
مثل بررسای عنیار کامیش (موسوی و یزرعی  )1317پییربندی یمان (ت ان و پیلمبریزد  )1333و
شصییّ پردزیی (یزرعی و همیارزن  )1332در دزستان سیاوش.
در زکن مقاله دزسااتان ساارو و شاایرکن برزساااۀ شاااهنامۀ تیااحیش القی زی لحاظ شاایو های
کانونیساایی در دزساتان مورد توجه ررزرگرتتهزسا  .در بررسای دزستان زی پیرت هاکی مثل سا تن
زکوزن مدزئن دزساتان باربد و...که در پیاابرد دزساتان سارو و شایرکن نقش زساسی ندزرند صر ن ر
شااد زساا

هرچند بیگمان زکن پیرت ها ع او بر زهمیتی که در روزک تارکصی پادشاااهی ساارو
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دزرند زی ن ر یمان روزکی و نیز ک یّ زثر که بر مبنای مضاامون زصاا ی آن زریکابی میشااود مهم ت قی
میشوند.
مبانی نظری بحث

کانون توجه روزک شاناسای ساا تار روزک

کعنی چگونه گفتهشدن دزستان زس و نه سا تار بنیادی

محتوزی دزسااتانها .زکن جنبه زی دکر بای مورد توجه نوکسااندگان و منتقدزن بود زساا زمّا «آنچه روکیرد
سااا تارگرزکان به شاایوۀ گفتن دزسااتان رز متماکز میکند توجه آنها بر سااا تارهای بنیادکنی زساا که
دزساااتاانهاا رز (و در نتیجااه معناا رز) ممین میکنااد» (برتنز  )33-31 :1312بااه همین جها
تح یلهای ساا تارگرزکانۀ روزک

«در

جزئیات ظرکف ساایوکارهای درونی متون زدبی بررسای میشوند تا

وزحدهای ساا تاری بنیادی حاکم بر کارکردهای روزکی متون کااف شوند( ».تاکسن  )332:1371برزی
رسایدن به زکن هد

«ساا تارگرزکان شیو های تح یل ن اممندی برزی تفسیر متون زدبی زبدز کرد زند

که زی مقولههای سانّتی زی ربیل پیرنگ یزوکۀ دکد شاصیای ها تضا و غیر پرهیز میکنند (گورکن و
دکگرزن  )233:1311زی جم ه شایوۀ سانتی بررسی یزوکۀ دکد به معنای شصص دستوری مورد توجه
و بایبینی آنها ررزرگرتته زس .
«زمروی روزک شاناساان بیاتر تماکل دزرند تا زی کانونیشدگی سصن بگوکند تا زی نقطۀ دکد(».کوری:
 )150چون زی ن ر آنهاا نگرشهاای سااانّتی «تمااکزی حیااتی رز نادکد گرتتهزند زکنیه رزوی ساااوم
شاصص کا به درون ذهن شاصیی نگا میکند کا زی ال آن(».مارتین  )107 :1312به عبارت دکگر
در تح یل دزساتان لایم زسا که میان دو پرسش «چهکسی میبیند؟» و «چهکسی میگوکد؟» تماکز رائل
شاوکم (لوته  .)57 :1311فن

دریقتر زی دکگرزن به زکن تماکز توجه کرد زس

و به همین جه غالبا

زو رز نصساتین کسای میدزنند که بین دکدن و گفتن در روزک تماکز رائل شد و دو عامل کانون سایی و
روزکتگری رز در مقابل هم ررزردزد (همان و تولان .)101 :1313
زو با مطرنکردن زکن تقابل ساعی دزشا زی ر شااکع دو مفهوم شایوۀ روزکی 1و صدزی روزکی
بدرهیزد که زولی به کانونسااایی در روزک

2

و دومی به روزک گری برمیگردد« .زکن دو عامل در روزک

1. Narrative mood
2. Narrative voice
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به جای آنیه رونوشا کیدکگر باشاند میمل کیدکگرند بنابرزکن بررسی رزبطۀ ن رگا و روزک گری
در متن میتوزند مفید باشاد(».لوته  )57:1311من ور زی ن رگا کا چاامزندزی در تعرکف فن
زسا که ما زی من ر آن هر بصش معینی زی روزک رز میبینیم .زگرچه ممین زس

«چامانی

رزوی در حال گفتن

دزساتان باشاد زمّا یزوکۀ دکد میتوزند به شاصیای های دکگر تع ق دزشتهباشد و زمیان دزرد زحساسات
چنین شاصیایتی با زحسااسات رزویزی که دزستان آن شصیی رز بایگو میکند تفاوت دزشتهباشد».
(تاکسن )373:1371
کانونساایی 1زصاط احی زس که فن برزی زنتصاب ن رگاهی برگزکد که چیزها بهطور غیرصرکش
زی رهگذر آن دکد تهمید و زریکابی میشاااود (تولان  .)101 :1313بنابرزکن کانونیساااایی کیی زی
رز های بیانکردن کا بهدساا آوردن دزنش (آگاهی) در روزک زساا و «هنگامی رخ میدهد که کساای
میگوکد کسای دکگر چه دکد زسا و همین شصص دوم که در وزرع ماجرز رز دکد زس
روزک

تبدکل میشود زمّا رزوی نیز ممین زس

کانونیسای روزک

در کانونیساایی وجود دو مااارک ضروری زس

به کانونیسای

باشد» (کوری .)151 :1335

تاعل کا عامل کانون (مااهد گر کا کانونیسای)

که با زدرزک ود به زرزئۀ دزسااتان سااوکه و جه میدهد و مفعول کا کانونیشااوند (مورد مااااهد )
کعنی چیزی کا کساای که کانونیسااای مااااهد زش میکند (مارتین  103 :1312و رکمون کنان :1317
 .)102به زکن ترتیب هم رزوی و هم شااصیاای های دزسااتانی به شاایو زی متفاوت با رزوی زط اعاتی
درباارۀ دنیاای دزساااتاان به ما میدهند .بر ا رزوی که دربارۀ زدرزک زحسااااۀ و زکدئولوفی ود
صااحب میکند شااصیاای دزسااتانی چیزی رز به در نمیگوکد کا در ز تیار ما ررزرنمیدهد به زکن
دلیل که تماشااگرزن کا وزنندگان در دنیای شاصیای های دزساتانی نیستند .در زکنجا کانونیسایی به
شاصییتی مربوط میشود که نه حر مییند و نه عمل میکند ب یه در عمل با دکدن چیزی کا شنیدن
مط بی دربارۀ آن (کانونیشااوند ) آن رز زحساااۀ میکند (برزنیگان  )202-201 :1333و رزوی صاادزی
رزبطی زس

که زی ال زو صدز و زحساۀ و زکدئولوفی شصیی

به عقیدۀ فن

رز میشنوکم.

برزسااااۀ چگونگی حضاااور زکن رزبر در روزک و میززن محدودک وی در زنتقال

زط ااعات به وزنند «روزک میتوزند تارد کانون باشاااد کعنی زی یبان وزرف به همۀ ماجرز و ارج زی
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حویۀ عمل روزک شاود کا کانون درونی دزشتهباشد کعنی شصییتی زی کک جاکگا ثاب

کا متلیر آن رز

بایگوکد کا کانون ارجی (بیرونی) دزشتهباشد» (زکگ تون .)123 :1331
کانونسااایی بیرونی در جاکی زتفا میزتتد که جه گیری وزبسااته به هی کک زی شااصیاای های
بنابرزکن «کانونیساای بیرونی همان کارگززر روزکتگر زس و زی زکن رو زو رز رزوی-

درون متن نیسا

کانونگر مینامند»(رکمون کنان  )105 :1317زمّا کانونساااایی درونی درون یمینۀ وراکع زتفا میزتتد و
تقرکبا همیاااه مساات زم وجود کک شااصیاای به منزلۀ کانونسااای زسا (تولان  .)110 :1313درسا
همانگونه که کانونیگر نساااب به ر دزدهای زرزئهشاااد میتوزند بیرونی کا درونی شاااود زی ارج کا
دز ال نیز میتوزن باه کاانونیشاااد نگرکسااا
پادکاد هاای بیرونی و وزرعاا راابال رگک

(رکمون کناان  .)105 :1317در نگا زی ارج تقر

گززرش میشاااوند ودر نگا زی درون وزرعی هاکی دربارۀ

زحساااسااات زتیار و وزکنشهای کک کا چند شااصیاای گززرش میشااود (ر.ک :تولان -110 :1313
.)111
ع او بر تفاوت بین کانونیسااایی بیرونی کا درونی رکمون کنان نوعی رد شااناساای زی آنچه ود
جنبههای کانونسایی مینامد زرزئه کرد زس

که شامل وجو یکر زس :

 .1وجهه ادراکی :زی ن ر میاانی کاانونیگر مورعیا بیرونی درونی ود رز باا عناک به وزف های
میانمند و بهصااورت چااامزندزی هوزکی ناااان میدهد و زی ن ر یمانی کانونیگر بیرونی به تمام وجو
یمان دسترسی دزرد و کانونیگر درونی به حضور زشصاص محدود زس .
 .2وجه روانشههناختی که بیانگر جه گیری ذهن و عوزطف کانونیگر نساااب
زسا

به کانونیشاااوند

شاامل دو مؤلفۀ شانا تی و عاطفی زسا  .زی ن ر شنا تی کانونسای بیرونی که زی لحاظ ن ری

دزناای کل زسااا
محدود زسا

دزنش نامحدودی دربارۀ جهان باینمودۀ دزساااتان دزرد زمّا زط اعات کانونیگر درونی

چون زو جزکی زی جهان باینمودۀ دزساتان زس و همه چیز رز دربارۀ زکن جهان نمیدزند.

زی ن ر عاطفی کانونیگر بیرونی نساب به کانونشاوند نثی و بیتفاوت زسا

و تمام مااهدزت زو

باه پادکد های ارجیزی محدود میشاااود که بایتاب عوزطف کانونیشاااوند هساااتند در حالیکه
کانونیگر درونی یندگی درونی کانونیشااد رز برم ا و در برزبر حالات عاطفی کانونیشااد موضااعی
جانبدزرزنه و درگیر زتصاذ میکند.
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کعنی ن ام همگانی نگرش زعتقادی به جهان که

ر دزدها و زشااصاص دزسااتان رز برزساااۀ آن زریکابی میکنند .هنجارهای متن رز دکدگا غالب رزوی-
کانونیگر زرزئه میدهد و جهانبینی رزوی-کانونیگر که بهصااورت ت وکحی کا تیاارکحی بیان میش اود
مورعیا

برتری زسااا

که دکگر جهانبینیهای موجود در متن رز زریکابی میکند (رکمون کنان :1317

.)113-103
نیتۀ مهم و در ور توجه دربارۀ روزکتگری زکن زسا که «ورتی زنجام میشااود که دزنش به شی ی
نابرزبر تویکع شااد باشااد و در جهانی که همۀ مااااهد کنندگان کامل و همهچیزدزن باشااد هی زمیانی
برزی روزکتگری وجود ندزرد (برزنیگان  .)150-125: 1333بررساای شاایو های کانونسااایی در روزک
به معنای شااانا

و تح یل چگونگی تویکع زط اعات توسااار رزوی زسااا

و باکد به زکن نیته توجه

دزشاا که «هرچند رزوی-کانونیگر همه چیز رز دربارۀ جهان باینمودی میدزند شااعا زرزئۀ زط اعات
ود رز به زرتضاای روزکتگری محدود میکند» (رکمون کنان  )103 :1317کعنی به زرتضاای وزکنای که
زی وزنند زنت ار دزرد در صاااحنههای مصت ف دزساااتان زط اعاتی بیااااتر برزبر کا کمتر زی زشاااصاص
دزسااتان در ز تیار وزنند ررزر میدهد .زگر آگاهی وزنند بیش زی شااصیاای ها باشااد حاصاال کار
تع یق زسا و در صاورتیکه میززن آگاهی وزنند برزبر با شاصیی ها باشد وزکنش زو نسب
ر دزدها و کنش زشاصاص دزساتان کنجیاوی زسا و آگاهی کمتر وزنند نسااب

به سیر

به شااصیی ها

تعجب زو رز برمیزنگیزد (برزنیگان .)151-153 :1333
هد زی بررساای کانونسااایی در دزسااتان ساارو و شاایرکن زط ا زی شاایو های زرزئۀ زط اعات به
وزنند و تأثیر آنها بر وزنند زسا  .شایوۀ بررسای مبتنی بر تقسیم دزستان به سه پیرت  1و توضیش
شاایو های کانونیسااایی در هر پیرت زساا  .زی آنجا که ذکر تمامی موزرد تلییر چااامزندزی رزوی کا
میساار نیساا
دکگر کانونیسااایزن دزسااتان در زکن مجال ّ

در بررساای هر پیرت

موزردی که بیاااتر

تأثیرگذزر هستند و در تویکع آگاهی در دزستان زکفای نقش میکنند شرن دزد میشوند.
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پیرفت اوّل

پیرت زوّل شاامل روکدزدهای زبتدزی دزساتان کعنی دکدزر سارو و شیرکن در شیارگا تا زیدوزج
آنهاساا  .در آغای دزسااتان رزوی در نهاک زکجای ( 3بی ) زی عاااق ردکم ساارو و شاایرکن و زکنیه
سرو به دلیل جنگ و درگیری با بهرزم مدّتی به عاق شیرکن ندردز تهبود و زی غم شیرکن میگوکد.
پا زی زکن مقدمۀ نق ی دکدگا رزوی بر زردوی سارو که به ریااد شاایار زی ریر بیرون میرود
متمرکز میشااود و رزوی در جاکی بساایار ترزتر زی صااحنۀ ورو ر دزد میزکسااتد و با دکدی ترزخپییر
(هوزکی) نماکی زی ع م و ج ال زردوی سارو رز به تیاوکر میکاد شیوهی که معمول پادشاهان
زکرزن زس :
بیارزساا بر ساااان شااااهنااااهان
هززر و صاادوشای

سروپرس

پا زناادر دوزن هفتیااااد بااایدزر

کااه بودنااد زی زو پیااااتر در جهااان
پیااد همیرتا

فوپین باه دسااا ...

چه با باشاااه و چر و شااااهین کار...
(ب)3213-3203:

باهطور معمول در روزکا هااکی کاه رزوی دزناای کل زسااا

«آغای کا زنجام روزک مااااحون زی

چااامزندزیهای ترزخپییر زساا (».رکمون کنان  )107 :1317زکن شاایل باینماکی نااااندهندۀ سااطش
آگاهی ب امنای رزوی زسا زمّا زط اعی که در ز تیار وزنند میگذزرد زندک زس  .پیبردن به شیو و
تجمّل ترزوزن سادا سارو بدون زط ا زی جزکیات آن ممین نیسا و زی آنجا که زکن موضااو نقای
زساااساای در دزسااتان دزرد

()1

رزوی-کانونیگر ی ی یود دکدگا ود رز تلییر میدهد و با تمرکز بر

جزکیات صاحنه زی ربیل درّ در یکورآلات شایرزن و رزمااگرزن و...تیوکری جامع و دریق زی ع م
پادشااهی سارو زرزئه میدهد .زکن همان «مورعی ک اسایک رزوی-کانونیگر زس که با چامزندزیی
ترزخپییر کا با کانونیشاادگی توأمان آنچه رز در میانهای مصت ف زتفا میزتتد ناااان میدهد»(همان)
و به زکن وسی ه زط اعی جامع زی ر دزد در حال ورو پیش چام وزنند میگذزرد.
بعد زی زکن رزوی -کانونیگر چاااامزندزی ود رز تلییر میدهد و شااایرکن رز در مرکز توجه ود
ررزر میدهد شاایرکن به شاایل بیرونی کانونی میشااود و عوزطف زو زی طرکق کنشهای زو تاااصیص
دزد میشاود (ب .)3233-3231:در زکن شیل کانونیسایی زط اعات وزنند برزبر با شصییّ دزستان
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زسا و در عین حال رزوی-کانونیگر جاکگا ود رز تا مقام ماااهد گر صر
ن ر میرسد که زط اعاتی بیاتر زی شصیی

تروکاسته و چنین به

و وزنندۀ دزستان ندزرد.

با رساایدن ساارو شاایرکن میزکسااتد و مقابل ساارو ررزر میگیرد ساارو شاایرکن رز میبیند و
ساصنهای زو رز میشانود و عوزطف شیرکن در مقام کانونیشوند به شیل عینی و زی طرکق نمودهای
بیرونی آن هم بر ما و هم بر ساارو (کانونیگر) آشاایار میشااود کعنی ما همانقدر میبینیم و میدزنیم
که سرو:
کاجااا آن همااه بنااد و پیونااد مااا

کجاا آن هماه عهاد و ساااوگناد ما

وناااب یرد

بر ج اام اۀ لااافورد

همیگفا

وی دکااد

هااماایرکص ا

()3225-3222
یمانی که کانونشااد زنسااان زس ا
همین جه

ذهنی زو و ذهنی کانونیگر هر دو حائز زهمی زس ا و به

پا زی اتمۀ سااصنان شاایرکن رزوی -کانونیگر عیازلعمل و عوزطف ساارو رز به

شیل عینی ناان میدهد:
به چاام زندر آورد زی زو سرو آب

به یردی ر ش گااااته چون آتتاب
()3223

در زدزمه رزوی -کانونیگر ساارو و رتتن زو به دشاا و ساادا بایگااا زو به شااهر و آمدن
شاایرکن به مااایوی زو رز گززرش میکند .زکن صااحنۀ تااارد که تنها در  3بی تیااوکر شااد زس ا
نموناهزی زی زکجاای حیرتزنگیز رزوی در نقل صاااحنههای پردزمنه زسااا

و در عین حال به دلیل دکد

محدود رزوی وزنند رز در مقام ماااهد گر صار وراکع ررزر میدهد و چون سرو زی آنچه در سر
دزرد بیااتر زی ما میدزند متعجّب زی کار و نااط زو منت ر میمانیم تا کنشهای بعدی زو به شگفتیمان
پاکان دهد.
صاحنۀ دکدزر سارو با بزرگان سدا که زی آمدن شیرکن به مایوی شا رسند نیستند بهصورت
عینی و با تلییر چاامزندزی رزوی-کانونیگر و زشاصاص دزساتان (کانونسایزن درونی) روزک

میشود.

روی دوم زکن دکدزر رز رزوی-کانونیگر در جمع بزرگان دربار سااارو و در میان گف وگو و همهمۀ
آنها آغای میکند و همرز آنها به مج ا سارو پای میگذزرد و سادا گوکی کیی زی آنهاس
مج ا سارو نااساتهزس  .آمدن و گذشتن تا پر ون زی مقابل دکدگان بزرگان بارگا

که در
سرو به
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صاورتعینی و محدود و زی چاامزندزی آنها کانونی میشاود و به زکن ترتیب ما نیز مثل شصیی های
کانونسااای و با همان میززن آگاهی آنها نسااب به ر دزدهای پیش رو زبتدز با مردی که تاااتی الی به
دسا دزرد و بعد با تاا پرشاد زی ون روبهرو میشاوکم .در  17بی

پاکانی زکن صحنه نیز نقش

کانونیسااای به تناوب میان ساارو موبد و رزوی جابهجا میشااود و حاصاال کار صااحنهزی به غاک
نماکااای و مبتنی بر برزبری آگاهی وزنندگان و زشااصاص دزسااتان زساا  .ع او بر زکن مدّت یمان
کساب تدرکجی زط ا زی چندوچون ر دزد جاری در مج ا شاا نیز برزی وزنند و زشصاص دزستان
کیساان زسا و زکن موضاو ع او بر برزنگیصتن بیاترکنجیاوی درک زضطرزب زشصاص دزستان رز
برزی وزنند محساوۀ و م موۀتر میکند ما هم در همان زضاطرزبی شاارکک میشوکم که زشصاص
دزساتان زضاطرزبی که حاصال ندزنساتن معنای ر دزد حال حاضاار زس  :آکا ررزردزدن تا

ون در

مقابل دکدگان زشاصاص دزساتان تهدکد آنها به مرب نیسا ؟ آکا سارو ریاد کااتن زترزد حاضر در
مج ا رز دزرد؟ و...؟
پیرفت 2

پیرت دوم دزساتان زی ماجرزی تبعید و زساارت شایروکه آغای میشاود و با برتص ناستن زو به پاکان
میرساد .زکن پیرت نیز با نقل تااردۀ رزوی دربارۀ رسیدن شیروی به  13سالگی و تدبیر سرو برزی
همناااینی زو با تریزنگان آغای میشااود و بعد زی زکن نقل کوتا رزوی در مقام کانونیگر موبد رز کانونی
و تا ریار شایروی دنبال میکند و بعد جای ود رز به موبد میدهد که کانونسای زس و دتتر شیروکه
رز در کانون نگا ود ررزرمیدهد دتتری که شایروکه در آن چنگال گرگی رز بر شااخ گاوی آ تهشد
نقاشاای کرد زس ا

(ب .)3523-3513:در هر دو مورد کانونسااایی عینی و محدود به کانونیشااوند

زسا و به زکن شایو متن زط اعاتی رز در ز تیار وزنند ررزرمیدهد که با دزنساتههای موبد برزبر زس
زمّا ب اتاصااا ه در بی بعد رزوی زی طرکق کانونیکردن موبد و برم اکردن ذهنی زو آگاهی برتر ود رز
به وزنند گوشزد میکند:
غمیشاااد دل موبااد زی کااار زوی

ی بااایی و بایاهاود کردزر زوی...

ی کار یمانه غمی گاااا ساااص

زی آن برمنش کودک شاااوربص ا
( 3522و )3523
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زو رز آشااایار میکند بیانگر

دکدگا زکدئولوفکک زو و رزوی نیز هساا که در پیوند با عقاکد ساارو که در تکگوکی درونی زو بیان
میشاود (ب )3532-3530:وکژگی شاا لاکق پادشااهی رز بیان میکند« :شا باکسته باکد پرهنر باشد و
ورا رز باه بیهودگی نگاذرزناد و زگر جز زکن بااشاااد شاااوربص زسااا

و یمانه با زو سااار کاری

نصوزهددزش ».
در زدزمه رزوی نقل میکند که سارو در بیسا وساومین ساال سا طنتش شیروکه رز با جمعی زی
همرزهانش در زکوزن زو حبا میکند و چهل مرد رز به نگهبانی آنها میگمارد .زی زکن پا در دزسااتان زی
شایروکه و زحوزل زو چیزی گفتهنمیشاود و همینطور زی شیرکن چون یندگی زکن هر دو به کک روزل
و بدون تلییر کیی در حرمسارزی ساارو و دکگری در بند میگذرد و سارو نیز مااالول زتزودن به
بزرگی و جا ود زسا

بنابرزکن رزوی به سرو و مال ههای زو میپردزید زحیای طاردکا و زکوزن

مادزئن و رویآوردن باارباد به بارگا سااارو رز شااارن میدهد و همۀ زکنها مقدمهزی زسااا

برزی

سااصنگفتن مسااتقیم دربارۀ بزرگی و جا ساارو (ب )3132-3100:و در ضاامن آن زب ا دکدگا
زکدئولوفکک رزوی که در سارتاسار متن بهصاورت ت وکحی کا تیارکحی و زی یبان زو کا شصیی های
دزسااتان بیان میشااود و بیانگر مورعی برتری زس ا که دکگر جهانبینیهای موجود در متن رز زریکابی
میکند.
کیی پیاااایااار

تبااه شاااد تو تیمااار و تنگی ماادزر

چون زوکی بااه دسااا

تااو باایرنااجاای زی کااارهااا باارگاازکاان

چو وزهی کااه کااابی باه دزد آترکن

کااه نیااک و بااد زناادر جهااان بگااذرد

یمااانااه دم مااا هااماایباااااماارد

کاااباای زگاار تاااج و گنج

و گر چناد پوکناد بااشااای به رنج

زگاار تااص ا

سرزنجام جای تو اک زس

و ا

ی پااروکاازت زناادزی باااکااد گاارتاا

جز زی تصم نییی نباااکادت کاااا
ی دتاتر بصوزنی بمااانی شاااگف ا
()3131-3132

در زکن زبیات رزوی بهطور مسااتقیم با وزنند صااحب میکند و ع او بر زب ا جهانبینی ود که
جهانبینی متن و مهمترکن عامل وحدتبصش دزسااتان زساا

زط اعاتی به وزنند میدهد که بیش زی

شاصیای های دزساتان زسا  .زی زکن پا وزنند عارب کار سرو رز میدزند زی مرب زو به دس

سال پنجا و دوم
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کک پیاایار با بر زس زمّا زی سیر روکدزدهاکی که تا کنون ناظر آنها بود زس
آنچه در پیش زس ا

پی ببرد بنابرزکن زی زکن پا در سااطش ک ان روزک
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نمیتوزند به چندوچون
تع یق عامل وزکنش وزنند

به متن و وزندن دزستان تا پاکان زس .
ظ م پیااهکردن سرو و پیوستن مردم به دشمن معرتی گرزی و ترخیزد و نامهنوشتن گرزی به رییر
و لاایرکاای رییار و نیز بردزرشادن سرو و چار گری زو تا بایگا رییر و سدا همرز شدن
مصالفان ساارو با کیدکگر و شاایسا ساادا ساارو کک دورۀ یمانی طولانی رز در بر میگیرد که در
بیااتر صاحنهها با تلییر پیوساتۀ چامزندزی رزوی و کانونسایی زشصاص دزستان کا صحنههای محدود
و در موزردی زندک زی ن رگا زشاصاص دزستان روزک میشود .در هر دو حال
زی شاصیای های دزساتان نمیدزند و رزوی به زکن وسی ه کنجیاوی وزنند رز نسب

وزنند چیزی بیاتر
به سیر حوزدث

پیش رو برمیزنگیزد زمّاا زکن رساااما زی متن بیش زی هر چیز باایتاابی زی دکدگا زکدئولوفکک رزوی-
کانونیگر زس

که زی طرکق نقلهای تارد کا کانونسایی زشصاص دزستان بیان میشود:

چو آن دزدگر شاااا بیاادزد گاااا
بیااارزساااا

ی بیاادزدی کهترزن شاااادگاااا ...

بر وکااااتن رنج نو

ناایاارد آریو جااز هاامااه گاانج نو

چو بیآب و بینان و بی تن شااادند

ی زکرزن سااوی شااهر دشاامن شاادند

بهر

هامی دود نفرکن برآمااد ی شاااهر

هر آنکا کززن بتری کااات ا

()3123-3121
ترزهمشاادن مقدمات سااقوط دول و ع م

ساارو به دلیل بیدزد و گردآوردن گنج تیرزر همان

هنجارهای مورد ربول رزوی زسا که پیاااتر هم بهصاارزح در متن گفتهشااد زسا زمّا در عین حال
هنجارهای پذکرتتۀ رزوی همان زریشهای بنیادکن حماساۀ م ّی زس

که شا کای و پیوستن به دشمن

رز در هر حالتی ناموجه و نا وب میدزند بنابرزکن ع یرغم ظ م و سااتم ساارو زریکابی رزوی کردزر
و رتتار گرزی و ترخیزد و شایروکه و دکگر دشامنان شاا رز نیز یشا و ناشاکس میدزند .زکن زریکابی
گا و بیگا زی یبان شاصیای های دزساتان شنید میشود کعنی «صدزی شصیی های دزستان هم تابع
عقااکاد کاانونیگر غاالب درمیآکند به عبارت دکگر جهانبینی رزوی -کانونیگر حر زول رز در متن
مییند»(رکمون کنان  )112 :1317مث ا رییااار زی زکن میگوکد که زکرزنیان هرگز بیگانه رز نمیپذکرند و
شاااهی زی نژزد کیانیان رز می وزهند ( )3302ع او بر زکن زریکابی رزوی و شااصیاای ها در نامدهی و
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(ر.ک :همان )112:برزی

نساب دزدن صاف های مصت ف به زشاصاص دزساتان نیز رابل شناساکی زس

مثال رزوی گرزی رز بیهنر شاوم دکوسر و بدناان ( )3123-3121رییر زو رز بدنژزد ( )3133و سرو
زو رز رکمن دکوساااای ( )3305می وزناد کا رزوی یزدترّخ رز تبا ( )3153و حر های زو رز در مذمّ
ساارو و برزنگیصتن ساادا ع یه زو نا وب ( )3333میدزند .زکن شاایل نامدهی در عین حال بیانگر
بنابرزکن شصیی های

وزکنش عاطفی رزوی کا شاصیی کانونسای نسب به کانونیشوند نیز هس

دزساتان همساو با رزوی زی ن ر عاطفی و زکدئولوفکک شصیی هاکی رز که زریشهای حماسۀ م ّی رز
یکر پا میگذزرند بدکار و بدمنش میدزنند حتّی زگر ودشان همرز و همدس

آنها باشند.

در زبیات  2003تا  2012کیی زی زسااتادزنهترکن زنتقالهای دزسااتان رز شاااهدکم .من ور زی زنتقال در
دزساااتاان «گاذر زی کاک میان کک حال

کک مرح ه زی تحوّل و کک نو به میان حال

تحوّل و

نوعی دکگر زسا  .زی زنتقال برزی تلییر یزوکۀ دکد یمان میان و لحن زساتفاد میشاود(».بیااپ :1372
 )25در زکن زبیات زی زنتقال بهمن ور تلییر یمان و میان زساتفاد میشااود و رزوی چامزندزی ود رز زی
تضاای گساتردۀ شهر به وزبگا سرو زنتقال میدهد و زکن زنتقال مقدمهزی زس

برزی کانونیسا تن

شیرکن و سرو زی سوی رزوی:
شاااب تیر شاااا جهاان فتااهبود

کاه شااایرکن باه باالینش آشااافتهبود

چون آوزی آن پااساااباانااان شااانیااد

غمی گاااا و شاااادزن دلش بردمید

شااااهاا چاه بااکد بدن

باار زکاان دزسااااتاااناای بااباااکااد یدن

بادو گفا

()2012-2012
در زکن صاحنه پا زی مدّتها شیرکن در دزستان حضور پیدز میکند و سرو رز به ترزر زی شبستان
و مصفیشاادن در با ترغیب میکند و بعد بای هم رزوی شاایرکن رز وزمیگذزرد و ساارو رز در مرکز
توجه ررزرمیدهد .مصفیشاادن ساارو در با دکدزر زو با باغبان و رتتن باغبان به شااهر برزی ترو تن
گوهری که ساارو به زو دزد زس ا و ساارزنجام آگاهی شاایروکه و ترخیزد زی محل ز تفای ساارو و
دساتگیری زو نیز زغ ب با تلییر دکدگا عینی و محدود رزوی نماکای میشود .صحنۀ آگاهی شیروکه زی
محل ز تفای سارو و رتتن ساوزرزن برزی دستگیری زو کیی زی موزرد تلییر پیوستۀ چامزندزی رزوی و
شصیی های دزستان زس

که وجو زدرزکی و عاطفی و زکدئولوفکک هرکک رز برم ا میکند:

سال پنجا و دوم

چانین گفا
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کانونی سایی و تویکع آگاهی در دزستان سرو ...

شااایروی بااا باااغبااان

کااه گر یکن اادزونااد گوهر ناااااان

ناگاوکای هام زکاناون ببرّم سااارت

همااان رز کااه زو باااشااااد زی گوهرت

بادو گفا شااااها به با زندر زسااا

یر پاوش مردی کمااانی بااه دساااا

باه باالا چو سااارو و به رخ چون بهار

بااه هاار چاایااز مااانااناادۀ شااااهاارکااار

ساارزساار همه با زی زو روشاان زس ا

چو ورشید تابند در جوشن زس ...

بدزنس ا شاایروی کاو ساارو زس ا

کااه دکاادزر زو در یمااانااه نو زساااا ...

چو روی شاااهنااااا دکاد آن سااادا

هامااه بااایگااااتاانااد گاارکااان ی رز ...

کاه ماا بندگانیم و زو سااارو زسااا

باادزن شاااا روی بااد زکنون نو زسااا

نایااارد یدن کاا بار زو باااد سااارد

چااه در بااا باااشااااد چااه زناادر نبرد
()2072-2051

پا زی زکن یزدترّخ نزد شاا میرود و کانونیساایی دو شصیی دزستان سرو و یزدترّخ که به
تناوب کیدکگر رز کانونی میکنند جاکگزکن دکدگا رزوی میشاااود ( .)2013-2072گفتۀ کوتا رزوی
ح قۀ زتیااالی زساا برزی تبدکل چااامزندزی ساارو ساارو که تا کنون ترخیزد رز میدکد و با زو
گف وگو میکرد گذشااته و پیشبینی سااتار شااناسااان دربارۀ چگونگی مرب ود رز به کاد میآورد:
()2031-2015
کنون زکن یر چون یمین من زسااا

سااادر آسااامااان برکن من زساااا

دو کاو زکن دو گنج نهاااد بااه بااا

کاز زکن گنجهااا بااد دلم چون چرز

هامااانااا سااارآمااد کااناون روی ماان

کااجااا ز ااتاار گاایااتاایزتااروی ماان

کااجااا آن هاامااه کااام و آرزم ماان

کااه باار تاااجهااا باار باادی نااام ماان

زکن زبیات زی معدود کانونیساااییهای درونی دزسااتان زس ا که شااصی ایّ

اطرزت و ذهنی و

عوزطفش رز مسااتقیما در معرض دکد وزنند ررزرمیدهد .در عین حال وجه عاطفی کانونیسااایی در
کناار وجاه زدرزکی آن کعنی آگاهی شاااصیااای زی مرب ررکبزلوروعش وزنند رز نهتنها در آگاهی
شاصیی که در عوزطف زو شرکک میکند (نیز  .)2037-2033زکن پیرت با دستگیری سرو و نقل
رزوی دربارۀ برتص ناستن شیروکه در سال سیوهاتم س طن

سرو به پاکان میرسد.
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پیرفت3

پیرت ساوم شارن کااتهشدن سرو و تریندزن زو و پا زی آن رودرروکی شیرکن با شیروکه مرب
شاایرکن و ساارزنجام مرب شاایروکه و پاکان پادشاااهی هف ماهۀ زوسا  .زکن پیرت با صااحنۀ بار عام
شاایروکه آغای میشااود .کانونیسااایی پیدرپی شاایروکه و حاضاارزن در مج ا زو جنبهزی نماکااای به
صاحنۀ آغایکن دزساتان میدهد و روزک رز به شی ی پیش چام وزنند به جرکان میزندزید که گوکی
شااااهد نماکاااای زسااا که بایکگرزنش آگاهی و عوزطف ود رز به شااای ی عینی با زو به زشاااترزک
میگذزرند .شایروکه در مقام کانونیساای پا زی شانیدن دعا و شادباش حاضرزن مج ا با آنها سصن
میگوکاد و باهطور ضااامنی ود رز بدکنش می وزند زمّا زی تلییر روکۀ ود پا زی پادشااااهی حر
مییناد ( )12-5و ورتی زی زکرزنیاان می وزهاد کاه دو نفر رز برزی رتتن نزد سااارو زنتصاب کنند زی
ظااهرشاااان تردکاد و بیمی ی رز تااااصیص میدهااد و میتهماد کاه من ور ن ر آنهاا رّزد بریکن و
زشاتاگاسب هستند .پا ضمن ترغیب آن دو که شرمسار و زندوهگین به ن ر میرسند می وزهد که
پیامش رز برزی سارو ببرند پیامی که در آن ککبهکک طاهای سارو رز برمیشمرد و در عین حال
پاساصی زسا به راصادزنی که همساو با رزوی و حتّی ود شیروکه سرو رز شا و آیردن زو رز گنا
میدزنند:
بگوکی کااه مااا رز نبااد یکن گنااا

ناه زکرزنیااان رز بااد زکن دساااتگااا

کااه پااادزتاار زکاازدی کاااتااتاای

چاو زی ناییوی روی برتاااتتی...

بااه کزدزن کااه زی من نبود زکن گنااا

نجساتم که وکرزن شااود گا شا ...

چو باااانیااد پیلااام زو زکن دو مرد

برتتنااد و دلهااا پر زی دز و درد
( 3-25و 33و )27

دو ترساااتاد روزنۀ یندزن شاااا میشاااوند و رزوی آنها رز تا جاکی که نگهبان دف به پاسااادزری
نااساتهزس

دنبال میکند و وزنند رز همرز با آنها به دکدزر سرو میبرد وزنند زی که به زندزیۀ دو

ترسااتاد کنجیاو زس ا بدزند که در حیاار بر ساارو چه میگذرد .صااحنۀ گف وگوی دو راصااد با
نگهبان و دکدزر آنها با سارو کیی زی یکباترکن و نماکایترکن صحنههای دزستان زس

که ردرت تأثیر

آن ناشای زی کانونیساایی درونی کعنی دکدن صاحنه زی چاام زشصاص درون دزستان زس  .وزنند
همرز دو ترستاد به وزبگا

سرو وزرد میشود و تضای زتا زو رز زی چامزندزی آنها میبیند:

سال پنجا و دوم
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جاهاااناادزر بر شااااادوردی بزرب

نبااااته همه پییرش میش و گرب

هاامااان یر و گااوهر بر زو باااتتااه

سااارزسااار کاک زنادر دگر تاتته...

بهیزی تناااور گرتتااه بااه دساااا

دفم فتاه بر جااکگا نااااسااا
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()13-13
و بعد چااامزندزی رزوی جاکگزکن دکدگا دو ترسااتاد میشااود و ساارو رز کانونی میکند و زی
ذهنی زو نیز پرد برمیدزرد به زکن ترتیب ما و سارو بیااتر زی رّزدبریکن و زشاتاگاسب میدزنیم.
پا زی زکن ما زی چاااامزندزی سااارو به و تروغ تیدن آن رز تا نزدکک زشاااتاد دنبال میکنیم زکن تنها
موردی زس

که در دزستان کک شیء بیجان کانونیشد زس :
بهی یزن دو باالش ی نرمی بگاااا

بیآیزر گردزن ی مررااد گااذشااا

باادکاانگونااه تااا شااااادورد مهین

همیگااا تا شااد به روی یمین

باداوکیااد زشاااتاااد و آن برگرت ا

بمالیدش زی اک و بر سااار گرت

جهاندزر زی زشاااتاد برگاشااا

روی

بادزن تاا بادکد زی بهی رنگ و بوی
()33-33

چنان که زبیات بالا ناااان میدهد «به» ح قۀ زتیااال چااامزندزیهای رزوی دو ترسااتاد و ساارو
زسا و ع او بر زکن کانونساایی بزربنماکیشادۀ «به» حاکی زی زهمیّ نقاای زس که زکن تیوکر
در دزساتان دزرد .ما در تاصا ۀ رویبرگردزندن سارو زی زشاتاد و با شنیدن ( وزندن) تکگوکی درونی
ساارو میتهمیم که حرک و زتتادن به برزی ساارو به منزلۀ تال بد زساا و زی آکندۀ ناگوزر زو بر
میدهد .زکن وجه پیشبین ما و سارو رز در دزنش و عاطفه با هم سهیم میکند ما (مثل سرو) بیش
زی ترساتادگان شیروکه زی آکند بر دزرکم مناجات زندوهگین سرو رز بهوضون میشنوکم و حتّی زگر
به زو حق ندهیم با زو همدردی میکنیم و ورتی دوبار ساار برمیدزرد و رو به زشااتاد سااصن میگوکد
زعتقاد زو به بیدزنااای بدمنااای و یشاا کاری شاایروکه و همرزهانش بیش زی همیاااه موجه به ن ر
میرسد:
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آن دزری پیااام

زی آن بیمنش کودک یشااا کااام

وی آن یشااا کاارزن که بیدزنشزند

ی بایدزناااای وکااژ بیرزمشزنااد

هاامااان یزن سااادااا پاارزکناادگااان

باادزناادکااااه و تیر دل بناادگااان...
تبه گردد زکن ساااروزنی در

سااوی ناسااززکان شااود تاج و تص

...

()110-102
پیشبینی سااارو و دزنش برزبر زو و وزنند زی پاکان ناترجام پادشااااهی زو و تریندش با ساااصن
رزوی دربارۀ شیروکه و پادشاهی زو هماهنگ زس
نابااد یناادگااانیش جز هف ا
چنین زسااا

که:

مااا

تو وزهیش ناچیز وزن وز شاااا

یسااام سااارزی جفااا

نااباااکااد کااز زو چاااام دزری وتااا
()2011-2017

بنابرزکن زی زبتدزی روزک پادشااهی شایروکه مقدزر دزنای که رزوی در ز تیار وزنند ررزرمیدهد
برزبر با دزنسااتههای شااصیاای های دزسااتان زساا و کنجیاوی تنها عام ی زساا که وزنند رز به
دنبالکردن دزساتان ترغیب میکند به ع او کنجیاوی نسب

به چگونگی محققشدن جهانبینی رزوی

که در جایجای روزک تیرزر میشاود و همۀ صادزهای متن رز در کک رزستا وحدت میبصاد عامل
دکگری زس

که وزنند رز بیش زی پیش به وزندن دزستان تا پاکان م زم میکند.

مفیال سرو ( )331-112به پیام مصتیر شیروکه ( )23-25پاسصی زس به زتهامات زو و
پاساخ ّ
مروری دوبار بر یندگی و ع م پادشاااهی ساارو زی یبان ود زو .زکن پاسااخ که رو به ترسااتادگان
شاایروکه بیان میشااود ع او بر تمسااصر شاایروکه و پیشبینی یوزل ررکبزلورو پادشاااهی زو برتری
سارو رز بر شیروکه زی ن ر رد و دزنش و یبانآوری و در نتیجه شاکستگی زو رز برزی پادشاهی ناان
میدهد مهمتر زکنیه سااصنان زو تأکید بیاااتری زس ا بر جهانبینی ک ی متن تأکید بر کس اب دزنش و
ردوریکدن و سانجید سصنگفتن ( )111-113لزوم تأکید کردگار برزی پادشاهی و کسب رضاک

و

رسااندی پروردگار برزی دوزم پادشاااهی ( 200-135و )330-321و گززر زی که بیانگر زصاا یترکن
جهانبینی رزوی و زشااصاص دزسااتان و نیز درونماکۀ مرکزی و مهمترکن عامل زنسااجام دزسااتان زس ا :
ناگزکربودن مرب (.)330-335

سال پنجا و دوم
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پا زی پاکان ساصنان سارو رزوی با کانونساایی ترستادگان شیروکه عوزطف و ذهنی

آن دو رز

نااان میدهد و در آ ر موضاع عاطفی رزوی و شاصیی ها و نیز جهانبینی ماترک آنها رز نسب به
شیروکه شاهی که در ور شاهی نیس

آشیار میکند:

بااه پییااان دل هر دو دزنااا بصسااا

به سار بریدند آن یمان هر دو دسا

ی گفتااار هر دو پاااایمااان شااادنااد

تداانچاه باه ر ساااارگاان بریدند...

زکن دو مرد

پرآفنااگ ر سااااار و دل پر ی درد

کاایاااکااک باادزدنااد پاایاالااام شااااا

بااه شااایروی بیملز و بیدساااتگااا

به نزدکک شااایروکه رت

()373-333
کانونسااایی عینی و نیز ذهنی و عاطفی شاایروکه زی سااوی رزوی-کانونیگر و شاارن گرکسااتن و
بیررزری و ترۀ زو مقدمهزی زساا برزی کنجیاوی دربارۀ عوزرب زکن ترۀ و یبونی و در عین حال
پذکرش و درک تیامیم شایروکه برزی به تأ یرزندز تن ککماهۀ کاتن پدر ع یرغم وزس زطرزتیان
و وکااان ود .در همین تاصا ۀ ککماهه تا مرب سروس که باربد به دکدزر زو میآکد و بر عارب
زو شایون میکند .صحنۀ شیونکردن باربد برزی سرو هرچند در پیابرد دزستان نقای ندزرد زی لحاظ
تأکید چندبار بر بنماکۀ زکدئولوفکک دزستان زکنبار در نلمههای باربد رابل توجه زس .
هااماای پااها وزنی بر زو موکااه کرد

دو ر ساااار یرد و دلی پر ی درد...

ساااروز

باازرگااا سااااتاارگااا تااناااور گااوز

کجااات آن بزرگی و آن دساااتگااا

کجاات آنهماه ترّ و تص

و ک ا ...

مباادز کاه گساااتااخ باشااای به دهر

کاه یهرش تزون آماد زی پاااییهر...

هر آنکا که زو کار سرو شنود

باه گیتی نباااکادش گساااتاااخ بود...

همی گفا

زلااا کااا ردز

()233 -201
بعد زی سادریشادن کک ما شایروکه تسا یم وزسا و تهدکد بد وزهان شا میشود و به کاتن
سرو زشارت میکند زمّا:
کا زنادر جهان یهرۀ آن ندزشااا

ی مردی همااان بهرۀ آن ناادزشااا

کااه ون چنااان ساااروی رکصتی

هامای کاو بار گاردن آوکااصااتی
()251-250
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سارزنجام بد وزهان سارو مردی یش رو رز میبینند که زی کاتن شا زباکی ندزرد .تیوکر زو که
به وسای ۀ مردزن شایروکه کانونی میشاود نمای درشاتی زسا که جزکیات چهرۀ زو رز به د ّر

ترسیم

میکند:
دو چااامش کبود و دو ر سااار یرد

تنی ااااک و پرموی و لب لافورد...

زهمیّ تیاوکر دریق چهرۀ مهرهرمزد ورتی آشایار میشاود که صاحنۀ مرب سارو در تضاد با
صااحنۀ آغایکن دزسااتان ررزر میگیرد .تضااادی که بیش زی هر چیز تأکیدی زس ا بر مضاامون زص ا ی
دزساتان تضااد میان شایو و ج ال سدا سرو و بسیاری همرزهانش و تنهاکی زو در یندزن و نیز تضاد
میان رام یکبا و آرزساتۀ شایرکن که در صاحنۀ آغایکن دزساتان در مقابل سرو زکستاد زس

با رام

ناسااای مهرهرمزد بیکار و جف که رزوی زو رز بدکنش و بیدزدگر می وزند و ساارو زی دکدن تروماکۀ
بدگمانی که به مردم نمیماند بر ود میلرید.
همین تضااد میان تیاوکر آغایکن و پاکانی شایرکن هم دکد میشود .در شرو دزستان آرزستگی و
شادمانی شیرکن زکنگونه به تیوکر درآمد زس :
کاایاای یرد پاایرزهن ماااااکبوی

بدوشااایااد و گ نااارگون کرد روی

کایی زی برش سااارخ دکبااای روم

هامااه پایاایاارش گوهر و یر بوم

باه سااار برنهاد زتسااار ساااروی

ناگااارش هامااه پاایاایاار پااها وی

زمّا در پاکان شاایرکن در حالیکه کفنی کبود و ساایا ( )522 -505بر تن کرد به مج ا شاایروکه
میرود و در پاکان در د مۀ سارو و همانند زو در تنهاکی و در حالیکه روی ود رز پوشید زس

با

وردن یهر ود رز میکاااد (ب )303-303:و زگر در آغای دزسااتان کادکرد سااصنهای گذشااته
مقدمهزی زسا برزی رسایدن به وصاال ساروی کامیار ترمانروز در پاکان شایرکن رز در ساارنوش
غمزنگیز سروی کاتهشد بهدس

پیایاری تروماکه شرکک میکند.

زکن صاحنۀ پاکانی روزکتی زسا که در متن شااهنامه با عنوزن «دزساتان شیروکه با شیرکن» ماصص
شاد زسا ( )312-232و با شارن نامۀ شیروکه به شیرکن آغای و با مرب شیرکن به پاکان میرسد .تمام
صااحنه با تلییر پیدرپی دکدگا غالبا عینی رزوی نماکااای میشااود و در موزرد زندکی رزوی ذهنی و
عوزطف شااایرکن کاا شااایروکاه کاا بزرگاان حاضااار در مج ا زو رز روزک

میکند .تنها در دو بی

کانونسااایی درونی و تکگوکی درونی شاایرکن زی دکدگا عاطفی زو نسااب به شاایروکه بر میدهد.

کانونی سایی و تویکع آگاهی در دزستان سرو ...
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تمرکز عینی رزوی-کانونیگر بر کنشهای شااایرکن زط اعاتی برزبر با زو در ز تیار وزنند ررزر میدهد
ما پیااااپیش میدزنیم که شاایرکن به شاابسااتان شاایروکه نصوزهدرت چون زو رز بدکنش و پدرکش و
ناساااززوزر میدزند ( )501-500بنابرزکن منت ر میمانیم تا ببینیم شااایرکن چطور نقااااۀ ود رز عم ی
میکند و حتّی ورتی در پاسخ به شیروکه که زو رز به شبستان ود می وزند میگوکد:
بدو گف شاایرکن که دزدم نصساا

بد وزنگهی جان من پیش توسااا

و یزن پا نیااسااااکم زی پااساااص

ی تاارمااان و رأی دل تاارّ اا

تردکدی ندزرکم که شااایرکن کفنپوش که همچنان یهر رز با ود دزرد زی وزندن بزرگان به بارگا
شایروکه و مطرنکردن ساه در وزسا

ود من وری جز همساری شیروکه دزرد .به زکن ترتیب پاکان

دزساتان بر ا صاحنۀ آغایکن که چاامزندزی ترزخمن ر رزوی-کانونیگر شیو و شادمانی سرو و
شایرکن رز به تیاوکر میکااد با چامزندزی محدود رزوی-کانونیگر و تیوکر زندو و تنهاکی آنها و با
کاد شایو زی دسا رتتۀ شاا و پادشااهی زکرزن به پاکان میرساد .نقل تارد و مصتیر رزوی زی مرب
شیروکه پاکان بصش دزستان ت خ پادشاهی شوم زوس :
باه شاااومی بززد و به شاااومی بمرد

همان تص شاااهی پساار رز ساادرد

شایروکه شااهی زسا که زشصاص دزستان و رزوی زو رز هرگز سززوزر پادشاهی نمیدزنند چون زی
تأکید کزدزن بر وردزر نیساا و بدکنش و شااوم زساا و چون ساارشاا و کردزر زو عاری زی هنر و
بصردی زسا  .دزساتان ترزفدی ناگوزر نگونبصتی سارو و دزستان تباهی عمر و ناپاکدزری دنیاس
تقر برزی سارو ب یه برزی همۀ ما که به گفتۀ رزوی دزستان غمزنگیز سرنوش

نه

زنسانها باکد کار ود

رز زی پروکز زندزی بگیرکم.
نتیجهگیری

در زکن مقاله جه درک چگونگی تویکع آگاهی در روزک شااهنامه زی دزساتان سارو و شیرکن زکن
دزستان زی ن ر شیو های کانونیسایی مورد توجه ررزرگرتتهزس  .نتاکج زکن بررسی ناان میدهد که:
 .1مهمترکن شااگرد زکجاد تنو و تحرّک در روزک

تلییر چااامزندزی رزوی -کانونیگر و وجه

غالب کانونیساایی در دزساتان کانونیساایی عینی توسر زوس  .چامزندزی رزوی -کانونیگر که
دزنای کل زساا

جز صااحنۀ آغایکن دزسااتان محدود به کک کا چند نفر زی زشااصاص دزسااتان کا
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صااحنهزی بسااته زی میانی ماااصص زساا وبه زکن وساای ه جز در پاکان «بیان ع م

ساارو»

زط اعاتی برزبر با زشااصاص دزسااتان در ز تیار وزنند ررزر میدهد .زی سااوی دکگر وجه زدرزکی و
عاطفی روزک

آنجا که به کانونیشااوند مربوط زساا

زغ ب زی چااامزندزی رزوی دکد و روزک

میشاود و رزوی جز در موزردی که زی ن ر زکدئولوفی حاکم بر سارتاسار متن معنادزر زس

زی زبرزی

عوزطف ود نسااب به کانونیشااوند وددزری میکند .زکن شاایوۀ کانونیسااایی نیز رزهی زس ا
برزی زکنیه رزوی-کانونیگر دزنای کل که همه چیز رز دربارۀ زشااصاص و روکدزدها میدزند شااعا
زرزئۀ زط اعات ود رز محدود و وزنند رز در کسااب زط اعات در مقامی برزبر با زشااصاص دزسااتان
ررزر دهد به عبارت دکگر هرچند رزوی ود همه چیز رز میدزند با محدودکردن چااامزندزی ود
به کنشهای عینی زشااصاص دزسااتان کا ذهنی و عوزطف آنها زط اعاتی برزبر با شااصیاای ها در
ز تیاار وزنند ررزرمیدهد بنابرزکن در ک یّ

دزساااتان تع یق و در پار روزک های متن کنجیاوی

مهمترکن وزکنش وزنند برزی دنبالکردن دزستان زس .
 .2در دزساتان تعدزد کانونیساایی درونی (روزک زی چاامزندزی زشاصاص دزساتان) نسب به
کانونیسااایی بیرونی بساایار کمتر زس ا و در زغ ب موزرد کانونیسااای درونی کیی زی زشااصاص
دزساااتاان رز در مقاام کاانونیشاااوند ررزر میدهد و به زکن ترتیب عوزطف کانونیگر نساااب

به

کانونیشااوند برم ا میشااود .در زکن شاایو نیز زط اعات وزنند برزبر با شااصیاای  -کانونیگر و
کنجیاوی وزکنش برزنگیصتۀ وزنند زسااا  .تنها در کک مورد کک موجود غیرجاندزر بهی که در
دسا

سارو زسا

زی سوی زو کانونی میشود و تقر در زکن مورد زس که زط اعات شصیی

دزسااتان بیش زی وزنند زساا زمّا توضاایش رزوی -کانونیگر زی ذهنی

ساارو و نیز تکگوکی

درونی زو ی ی یود زی رزی نگا سارو پرد برمیدزرد و وزنند میتهمد که سرو زکن رز به تال
باد و ناااااناۀ یوزل دولا

ود میدزناد .در نتیجاه زکنجاا هم عیازلعمل وزنند نه تعجّب که

کنجیاوی نسااب به چیسااتی ر دزد پیش روساا  .تکگوکیهای درونی ساارو و کک مورد
تکگوکی درونی شایرکن نیز زی جم ه کانونیسااییهای درونی دزستان و بیانگر عوزطف کانونیسای
درونی هساتند و زکن شایل کانونیساایی نیز شایو زی زسا برزی تویکع آگاهی به شی ی برزبر با
زشصاص دزستان.

سال پنجا و دوم
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زثر وجه زکدئولوفکک

کانونیسااییهای دزساتان زسا که با نقل مستقیم و صدزی وزضش رزوی در موزردی که مستقیما با
وزنند صاااحب میکند کام ا همصوزنی دزرد به عبارت دکگر همچنان که رزوی همۀ ر دزدهای
متن رز زی آغای تا ترجام همساو با جهانبینی ود ساامان میدهد صدزی زو همۀ صدزهای موجود
بیزعتباری

در متن رز نیز باهعنوزن تاابعی زی صااادزی ود دربرمیگیرد .جهاانبینی ک اان روزکا

دنیاسا که به وسای ۀ تیاوکر نگونبصتی زشاصاص کامیار و تضااادهای موجود در دزستان بر آن
تأکید میشاااود .ع او بر زکن جهانبینی حاکم بر حماساااۀ م ّی زکرزن کعنی تأکید بر زهمی

هنر و

بصردی بهعنوزن شاارزکر پادشاااهی و مذّم شااا کااای بارها و بارها زی سااوی رزوی -کانونیگر و
زشصاص دزستان به وضون کا زی طرکق نامدهی به زترزد و زعمال در متن شنید میشود.
 .2صادزی مؤلف نیز آنجا که به وضاون شانید میشود و زی صدزی رزوی متماکز زس
دکگری زسااا

تأکید

بر وجو زکادئولوفکاک متن کاه زی کاک طر در تاأکیاد بر چار ناپذکری مرب با

جهانبینی رزوی همساوسا و زی ساوی دکگر بیانگر جهانبینی مؤلف زس

که ود رز به وزسطۀ

سااصن جاودزنه و نامیرز میدزند .آوردن زبیات یکر در زبتدزی روزک سااا تن زکوزن مدزئن هم معنادزر
باه ن ر میرساااد برزبرنهادن ع م
آنکاه تصم ساااصن رز پرزکناد زسااا

زکوزن مدزئن و نامورنامۀ مؤلف و سااارزنجام مرب همه به جز
زع ام زکدئولوفی نهاکی متن و تأکید بر برتری راطعانۀ هنر و

سصن بر شیو شاهانه زس :
چاوزکن نااامور نااامااه آکااد ب اه بن

ی من روی کاااور شااود پر سااصن

زی آن پااا نمیرم کااه من ینااد زم

کااه تاصاام ساااصاان رز پرزکنااد زم

پی نوشت
 .1صاحنۀ آغایکن دزساتان نه در پیرت زوّل که در ک یّ دزساتان نقاای زسااسی دزرد .توضیش بیاتر زکنیه زگر
ساارو بهتنهاکی هم به شاایار برود و شاایرکن رز ببیند در ورو ر دزدهای پیرت زوّل
زمّا تیاوکر ع م

ی رخ نمیدهد

سارو در پیوند با مضامون ک ی دزستان و در تضاد با صحنه نهاکی مرب سرو چنان

که شرن آن وزهد آمد بسیار مهم و تأثیرگذزر زس .
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