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 چكیده

های جهان در عرصة ادبیات است. اين اثر بـه درسـتی بیـانگر تعريـف     ترين حماسهفردوسی يکی از بزرگ شاهنامة

ـ روايی بودنِ آن که از عناصر مهم حماسه است، زمینة ارائة مفاهیم و اهداف فردوسی اسـت.  حماسه است. داستانی

، بیانگر آگاهی فردوسی از چگونگی ارائـة داسـتان و عناصـر داسـتانی اسـت.      شاهنامهتأثیرگذاری عناصر داستان در 

وگـو کـه يکـی از    همتاسـت. گفـت  یهای برجستة داستانی در اين اثر بپیوند استوار و مؤثر عناصر داستان از ويژگی

ها قرار گرفته است. تکنیز به شکلی کارآمد در تنة داستان شاهنامهعناصر و عوامل ادبیات داستانی معاصر است در 

وکـنش اسنادی، گفت ـ وگوی تمثیلیسوية مکتوب، گفتوشنودهای يکوگوهای دوسويه، گفتگويی درونی، گفت

است. اين عنصر تأثیر مستقیمی بـر عناصـر ديگـر از جملـه پیرنـگ، گـره       سیاوشتان وگو در داسو... از انواع گفت

ها دارد. در اين پژوهش بـه بررسـی   ويژه ايجاد کشمکش و معرفی شخصیتافکنی، توصیف صحنه و بهگشايی، گره
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 مقدمه

پردازی به تأثیر از ادبیـات  در دور  معاصر، داستان

شـود و  غرب، بیشـتر بـه صـورت نثـر ارائـه مـی      

از ادبیات معاصر  ایهای منثور بخش عمدهداستان

پـردازی بـه   دهند. داستانرا به خود اختصاص می

شیو  غرب در ايران عمر چندانی ندارد. اين شیوه 

از دوران حکومت قاجاريه يعنی از زمـان ترجمـة   

های خارجی به زبـان فارسـی متـداول شـد     کتاب

پردازی در قالـب  داستان .(000 :0270پور، )وزين

است. زيـرا محـدوديت   نظم بسیار دشوارتر از نثر 

در انتخاب الفا  به جهت رعايـت وزن، رديـف،   

پرداز را بـه قافیه و الگوهای موسیقی، کار داستـان

ترين آثاری که کنـد. از قديمیتر میمراتب سخت

توان بـه آن اشـاره   می« داستان»و « قصّه»در زمینة 

وويـو ، شاهنامة ابومنصـوری ، تاريخ بلعمی کرد،

، نامـه مرزبـان ، سـمک عیّـار  ، بیهقـی  تاريخ ،رامین

 های داسـتانی نظـامی  منظومه، گلستان، دمنهوکلیله

و... است. آثار داستانی غیر ايرانی نخستین بـار از  

سرزمین هنـد وارد ايـران شـد و عمـدتاً در قـرن      

ششـم مـیالدی بـه دربـار شـاه ساسـانی، خسـرو        

)ادبیـات داسـتانی در ايـران     افـت يانوشیروان راه 

 .(22: 0200زمین، 

تر از نثر بوده، از آنجا که شعر همیشه دلنشین 

تعداد متون داستانی منظوم در دوران کهن ادبیـات  

ايران بیشتر از آثار منثـور داسـتانی اسـت؛ امّـا بـا      

نويسان بیشـتر  پردازی، داستانگذشت عمر داستان

به نثر روی آوردند. يکی از داليل گرايش بـه نثـر   

مشــروطه آن اســت کــه   نويســی دوردر داســتان

فضای شعری شاعران معاصر از مسائل انتقـادی و  

نويسـی در  سیاسی پر شده بـود. بنـابراين داسـتان   

هـای  قالب نثر مجال بروز بیشتری يافت و پديـده 

مختلف در جامعه باع  تنوّع موضوعی اين آثـار  

هـا گـاهی سیاسـی و    شد؛ موضوع اين داسـتان می

علـوی و گـاهی    بـزرگ  گیلـه مـردِ  انتقادی چون 

زاده جمـال  کباب غـازِ  وقايع روزمر  زندگی مانند

پـردازان بـزرگ ايـران    است. فردوسـی از داسـتان  

اشارات مکرر او به داستانی بودن اثرش که است. 

توانـد توجـه   های مهم حماسه است میاز ويژگی

نويسی را بیشتر از منظر داستان شاهنامهبه بررسی 

 کند.

، نشان سیاوشداستانی وجود کارساز عناصر   

ــه ــک آن اســت ک ــای فردوســی اصــول و تکنی ه

پردازی را خودآگـاه يـا ناخودآگـاه در اثـر     داستان

خود رعايـت کـرده اسـت. او در کنـار عناصـری      

پـردازی، کشـمکش و... از   چون پیرنگ، شخصیت

درسـتی بهـره بـرده و ايـن     وگو نیز بهعنصر گفت

داده عنصــر را در خــدمت پیشــبرد داســتان قــرار 

عالوه بـر انـواع    شاهنامهنکتة مهم اينکه در  است.

است، اقسام  داستانی رايج وگو که در عناصرگفت

انديشـی  شـود کـه حاصـل ژرف   ديگری ديده می

ــا موضــوع، شخصــیت و   فردوســی و متناســب ب

 حادثه است.

نويسی اسـت.  وگو از عناصر مهم داستانگفت

 وگوست.جان و روح يک داستان وابسته به گفت

اشخاص  شخصیت وگو، معرفیاوّلین وظیفة گفت

توانـد عمـل   وگـوی قـوی مـی   است. يـک گفـت  

داستانی را پیش ببـرد، شـخص را معرفـی کنـد و     

هـای داسـتان باشـد.    دهند  جدال و درگیرینشان

وگو بهترين وسیلة نشـان دادن روابـط بـین    گفت»

اشخاص است. در واقع روابـط بـین اشـخاص را    
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گـذارد و در شـکل   نمايش میای واض، به گونهبه

چنان قوی و مؤث ر باشـد کـه ديگـر    آل بايد آنايده

)فـن  « نیازی به تحلیل و تبیین اين روابـط نباشـد  

 .(222: 0202نويسی، داستان

وگو در داستان بـه ادبیـات يونـان    ريشة گفت 

گـردد. ايـن عنصـر، نـوعِ     برمـی  قرن پنجم قمـری 

لسوفان های فیخاصِ ادبی است که بیشتر از بح 

گیـــرد ويـــژه روش ســـقراطی ريشـــه مـــیبـــه

(؛ و با توجه بـه نـوع داسـتان،    02: 0200)رضايی،

 ابد.يهای متنوعی میشیوه

گـويی  وگوهای داستان، تکيکی از انواع گفت

در  تـوان وگـو مـی  درونی است. از اين نوع گفـت 

ــمکش  ــان دادن کش ــی و نش ــی  بررس ــای درون ه

ــ  هــا اسـتفاده شخصـیت  اترين و کــرد. معمـوالً زيب

ها نیـز از طريـق ايـن    ترين حاالت شخصیتپنهان

ای از گـويی، شـیوه  آيـد. تـک  نوع به نمايش درمی

توان به جريان سیّال ذهن است که از طريق آن می

هـای  ها و نشان دادن کشـمکش بررسی شخصیت

 درونی آنها پرداخت.  

جريان سیّال ذهن به معنای دقیق کلمه، پو از 

هـا يـا   اليـه  نظريـة سـاختار  شناسی فرويد و روان

شد. نخسـتین رمـان جريـان     سطوح روانی پديدار

میالدی  0000در سال « ادوارد دو ژاردن»سیّال را 

گـويی  نوشت و در آن برای نخسـتین بـار از تـک   

)سـلیمانی،   کـرد امـروزی اسـتفاده   شـیو  درونی به

نويسان در داستان ها ديگر داستانبعد .(00: 0221

تقلید کردند. گاهی يک داسـتان  خود از اين شیوه 

شود و گاهی در موارد از ابتدا با اين شیوه بیان می

خاص، برای نشان دادن حاالت درونـی شـخص،   

 کـار در قسمتی از داستان، در میـان سـخنان او بـه   

 شود.  گرفته می

هايی کـه تحـر و و هیجـان زيـاد     در داستان  

يعنی بـر محـور عمـل جسـمانی قـرار دارد،       دارد

ی از داستان به نبـرد جسـمانی و بـاقی بـه     درصد

وگـو  در واقع گفـت »ابد. يوگو اختصاص میگفت

وگـو  در حکم عمل داستان است؛ زيـرا در گفـت  

افتـد. از ايـن نظـر حالـت     هم، چیزی ات فـاق مـی  

« دهـد ايستايی نـدارد و بـه داسـتان طـراوت مـی     

ــت. (000: 0227 )ارســطو، ــو از عناصــرگف  یوگ

تـر  ه تنهـا داسـتان جـذ اب   است که به وسیلة آن ن

و افکــار،  هــا معرفــی؛شــود بلکــه شخصــیتمــی

وگو شود. گفتنیز بیان می تمايالت و اهداف آنها

مايـة داسـتان نیـز نقـش     در فهم موضـوع و درون 

ــی دارد. ــت مهم ــوب گف ــوی خ ــگ را» وگ  پیرن

-مايـه را بـه نمـايش مـی    دهد، درونگسترش می

عمـل   کنـد و هـا را معرفـی مـی   گذارد، شخصیت

: 0202)میرصـادقی، « بـرد پـیش مـی  داستانی را بـه 

022). 

 

 يبررس و بحث

ويــژه داســتان بــه شــاهنامهوگــو در عنصــر گفــت

گاه با اسـتفاده از   بیشترين کاربرد را دارد. سیاوش

حـاالت درونـیِ    شخصیت و» ،«فضا»، «صحنه»آن 

ـ « محتـوا »و « موضوع»، «او  خـوبی بـه تصـوير   ه ب

همگـی بـر    شـاهنامه وگوهـای  گفـت »آيـد.  درمی

ــ داسـتانی شـکل    اساس يک منطق درونی کالمی

ــی ــوين، اوج و  م ــی در تک ــش اساس ــد و نق گیرن

 )محبتـی،  «مفهـومی قصّـه دارنـد    پختگی هنری ـ 

هـای  وگوهای داسـتان گفت هريک از. (10: 0200

انـد. در  در جهت طرح اصلی قرار گرفتـه  شاهنامه



 

 45  سیاوشبررسي عنصر گفت و گو در داستان 

 

وگـويی  گفـت  هرگـاه بـین دو شخصـیت    اين اثر

شود، يک يا چند وظیفه از وظـايف زيـر   انجام می

 را برعهده دارند:  

-رابطة علت و معلولی حوادص را بیـان مـی   ت

 کند.

 کند.شخصیت داستان را معرفی می ت

 کند.ماية داستان را بیان میدرون ت

میـان گفـت   صحنه يا فضايی از داسـتان در  ت

 آيد.درمی وگو به تصوير

 شود.باع  کشمکش و جدال در داستان می ت

 هـای خـاص  وگو بايد دربردارند  ويژگیگفت

هـای طبقـاتی،   ديگری نیز باشد؛ از جمله ويژگـی 

)ر.و  اختصاصات نـژادی و اختصاصـات شـغلی   

بـا توجـه    شاهنامهدر  .(222-220: 0271 يونسی،

به حماسی بودن اثر و منظوم بودن آن، همة موارد 

و عدم وجود آنهـا از معايـب   شودفوق ديده نمی

همـة   شـاهنامه اسـت. در   هـای داسـتان  وگوگفت

-ها به يک صورت سخن میقهرمانان و شخصیت

توان تا حـدودی بـه   گويند و تنها از لحن آنها می

 سیاوشدر داستان  های خُلقی آنها پی برد.ويژگی

وگو بیشترين حجـم  به دلیل ماهیت داستان، گفت

هـا ماننـد   در بعضی از داسـتان که را دارد. درحالی

کمتــر  ، از ايــن عنصــرســهراب رســتم وداســتان 

شده است. استفاد  بسیار از اين عنصر در استفاده 

نـدرت  ، سبب شـده است راوی بهسیاوشداستان 

در جريــان داســتان دخالــت داشــته باشــد. گفــت

از جهت شـکل و محتـوا قابـل     شاهنامهوگوهای 

وگـو از  نواع گفـت بندی هستند. ابررسی و تقسیم

بـه دو بــخش    شــاهنامه نظر شکل و ظاهــر در  

وگوهـای  گفـت »و « وگوهای مکتـوب گفت»کل یِ 

هـای  شود و هرکدام بـه بخـش  تقسیم می« شفاهی

مجزای ديگـری قابـل تقسـیم هسـتند. در گفـت     

وگوهای دوسوية شفاهی گوينده و مخاطـب هـر   

دو حضور دارند و سـخنانی بـین آنهـا ردّ و بـدل     

گاه به صـورت پرسـش و    وگو،ود. اين گفتشمی

-گاهی در قالب جمالت خبری انجام می پاسخ و

پیـران و   یوگـو توان به گفتباره میشود. در اين

اشاره کرد که افراسیاب برای پـايبندکردن  سیاوش

بیشتر سیاوش در توران، سرزمینی را به او واگذار 

کند. سیاوش با ديـدن آن مکـان بـا پیـران، بـه      می

، ب 2/022: 0200، شـاهنامه پردازد )وگو میگفت

 و پاسـخ میـان کـاووس و   پرسش  .(0210-0202

، ب 1)همان:  کنیزو تورانی نیز نمونة ديگر است

20-22). 

وگوهـای دوسـوية مکتـوب    نوع ديگر، گفـت 

آورد.  شـمار  ها را از اين نوع بهاست که بايد نامه

ر آن دهد که مخاطبی داگرچه سیاقِ نامه نشان می

زمان حضور ندارد؛ در واقع سخنی بـین فرسـتنده   

شـود و باعـ  گسـترش    و مخاطب ردّ و بدل می

پیرنگ و معرفی شخصیت يــا توصیف موقعیـت  

اسـت   یحـد ها در داستان بهاهمیت نامه شود.می

شـکلی از رمـان را    1ريچارد سـون  00که در قرن 

نگاری گیـرد؛  گذاری کرد که تنها صورت نامهپايه

هـای رمـان، انديشـه و    ای کـه شخصـیت  گونـه به

کننـد  هايشـان بـازگو مـی   عواطف خود را در نامه

هـا بیشـتر بـرای نشـان     نامه .(70: 0220)کوندرا، 

هاسـت و چـه بسـا    دادن عقايد و افکار شخصیت

آنچه را در زوايای ذهن قهرمان است بهتر نمايـان  

است چــند   ای که خطاب به ديگرینامه» کند.می

                                                 
1. Richard son 
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نامـه بـر اثـر     وشـنود را دارد. ـک گفتخصیصة ي

مبادالت افکار سـبب آشـکار شـدن خصوصـیات     

انداز پنهانی که شود و به واسطة چشمقـهرمان می

-اندازد آن خصوصیت را آشکار میبه ديگری می

در داسـتان   .(020: 0270 )بورنـوف؛ اوئلـه،  « کند

هايی وجـود دارد که نیازمند پاسخ از نامه سیاوش

است و بايد آنها را در گـروه گفـت   طرف گیرنده

 یگـاه  وگوهای دوسويه قرار داد. در اين داستان،

شـود  پیامی شفاهی از سوی شخصیتی فرستاده می

که نیازمند پاسخ است ولی پاسـخ، در قالـب نامـه    

شـود. بـرای نمونـه افراسـیاب در پاسـخ      بیان مـی 

فرستد و از ای میدرخواست شفاهی سیاوش، نامه

 در سرزمین توران اقامت کند.خواهد او می

 شــنیدم پیــام از کــران تــا کــران    

 ز بیــــدار دل زنگــــة شــــاوران   

 غمــی شــد دلــم زانــک شــاه جهــان

 چنــین تیــز شــد بــا تــو انــدر نهــان 

 ولیکن به گیتی به جز تـاج و تخـت  

ــدار بخــت  ــد بی ــد خردمن  چــه جوي

ــدر آراستســت   ــه اي ــن هم ــو را اي  ت

ــت   ــر خواستس ــهرياری وگ ــر ش  اگ

ــدت    ــوران برن ــهر ت ــه ش ــازهم  نم

 مــرا خــود بــه مهــر تــو باشــد نیــاز 

 تو فرزنـد باشـی و مـن چـون پـدر     

 ش فرزنـــد بســـته کمـــریپـــدر پـــ
 (0001-0020، ب 70: 2)ج 

 
هـا در مـورد   نکتة قابل توجه اينکه عموم نامـه 

فرمان يا ابالو پیام است و سندی در باب موضوع 

بنـدی  آيد. در يک تقسـیم شمار میمطرح شده، به

وگوها را با توجه بـه مخاطـب   توان گفتديگر می

وگوهـا بـه دو   مورد بررسی قـرار داد. ايـن گفـت   

وگوهـايی کـه   شـود؛ اول گفـت  مـی  دسته تقسـیم 

مخاطبِ گوينده، تنها يک نفر است. ماننـد گفـت  

 پیران و سیاوش در اولین ديدار: یوگو

ــساه   ــد سـ ــنید کامـ ــیاووش بشـ  سـ

ــاه   پـــذيره شـــدن را بیاراســـت شـ

ــد   ــران بديـ ــسهدار پیـ ــش سـ  درفـ

ـــ ــنید خـ ــسان ش ــل و اس  روشیدن پی

ــار   ــدر کن ــرفتش ان ــز و بگ ــد تی  بش

ــهريار  ــامور شــ ــیدش از نــ  بسرســ

ــساه    ـــهلوان س ــای پ ــت ک ــدو گف  ب

ــه راه   ــردی روان راب ــه ک ــرا رنج  چ

 همه بر دل انديشه ايـن بـد نخسـت   

 که بیند دو چشـمم تـو را تندرسـت   

ــای او   ــر و پـ ــران سـ ــید پیـ  ببوسـ

ــر دل   ــوب چهـ ــان خـ  او آرایهمـ

 جــوانچنــین گفــت کــای شــهريار 

 مرا گر به خواب ايـن نمـودی روان  

 ســتايش کــنم پــیش يــزدان نخســت

 تندرسـت...  چو ديدم تو را روشن و
 (0002-0002،ب 71)همان:  

 
 یهايی اسـت کـه گروهـ   وگوگفتنوع ديگر، 

بـه گوينـد  کـالم هسـتند.      دهندهمخاطب و پاسخ

ــه   ــه ســخن افراســیاب خطــاب ب ــه، ب بــرای نمون

 شود:درباريان اشاره می

 بــه ايرانیـــان گفـــت شـــاه جهـــان  

 کزين بد که اين سـاخت انـدر نهـان   

 چه سـازم چـه باشـد مکافـات ايـن     

ــرين  ــد آفـ ــاه را خواندنـ ــه شـ  همـ

 جـان شـود  که پاداش اين آنکـه بـی  

ــد کــردن خــويش پیچــان شــود   ز ب

 (200 -200، ب 20)همان:  

وگوهای دوسويه، نوع ديگـری  پو از گفت   
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 وگویرا گفت وگو وجود دارد که بايد آناز گفت

رو که شـامل  وشنود نامید؛ از اينسويه يا گفتيک

 های بدون پاسخ هستند؛ يعنی گويند  کـالم گفت

تـوان بـه   منتظر پاسخی نیست. اين نوع را نیز مـی 

وگوهـای يـک  انواعی تقسیم کرد؛ نوع اول گفـت 

 وگـو، سوية فرمانی اسـت. در ايـن نـوع از گفـت    

کنـد  مـی  را صادرگوينده به فرد يا افرادی فرمانی 

ولی منتظر پاسخی از آنها نیست بلکـه بـه انتظـار    

اجرای فرمان از سوی آنهاست. بـرای نمونـه، بـه    

شود. هنگام لشکرکشـی  سخن افراسیاب اشاره می

-سیاوش به سمت توران، خبر بـه افراسـیاب مـی   

 گويد:رسد او در پاسخ چنین می

 بفرمــــود کــــز نامــــداران هــــزار

 بخوانیـــــــد وز بزمســـــــازيدکار

 سراسـر همـه دشـت پـرچین نـــهید    

 بــه ســغد انــدر آرايــش چــین نهیــد
 

 (720-721، ب 00)همان: 

سوية پیغامی يا وشنود يکنوع ديگر، گفت 

رسانی است. در اين نوع پیغامی از طرف اط الع

شود. هدف شخصیتی به فرد يا افرادی ابالو می

وشنود آگاهی بخشیدن است. سخن در اين گفت

وضعیت سیاوش از اين  پیران دربارهافراسیاب به 

  نوع است.
 رد ن پو به پیران چنین گفتآاز 

 ردـکه کاووس تندست و اندو خ 

 که بــشکیبد از روی چونین پسر 

 رـن هنـاال و چـنديـرز بـنین بـچ

 دار اوــوب ديــده از خـرا ديـم 

 ار اوـیره از کـت دل خـدسـانـبم 

 نینـی را چـاشد کسـد بـه فرزنـک 

 دو ديده بگرداند اندر زمین

 

 (0000 -0000، ب  02-00)همان: 

نــوع ديگــری از ايــن  وشــنودِ تلفیقــی،گفــت
تلفیقـی از دو   وگـو، بندی است. اين گفـت تقسیم

رســانی اسـت؛   وگوی فرمانی و اط ـالع نوع گفت
شـود، فرمـانی   يعنی در عین اينکه پیامی ابالو مـی 

پیـران خبـر ازدواج   گـردد.  نیز در کالم صادر مـی 
رساند و به او فرمان آمـاده  جريره را به گلشهر می

 دهد.کردن جريره را می
ــاز    ــارجريره بسـ ــت کـ ــدو گفـ  بـ
ــاز  ــیاوش خســـرو بنـ ــر  سـ ــه فـ  بـ
ــروز شـــاد     چگونـــه نباشـــیم امـ
ــاد    ــره قبـ ــد نبیـ ــاد باشـ ــه دامـ  کـ
ــرش را  ـــلشهر دختــ ــآورد گــ  بیــ
ــرش را  ــارو افسـ ــر تـ ــاد از بـ  نهـ

 

 (0020 -0022، ب 12)همان: 
 

بـه شـکل    سـويه وشـنودهای يـک  گاهی گفت
وگـو شـامل   شوند. اين نوع گفـت مکتوب بیان می

بـه  تـوان  مـی  پاسخ است. برای نمونه،های بینامه
فرستد و او را که سیاوش به کیکاووس می اینامه

 سـازد، اشـاره کـرد   از رفتن خود به توران آگاه می
 .(0072 –0002، ب 72-77)همان: 

وگو به شکل تـک از عنصر گفت شاهنامهدر  
گويی تنها عمـلِ  شود. در تکگويی نیز استفاده می

گیـرد و مخاطـب، همـان گوينـد      گفت انجام می
شـیو   شخصی به گويی درونی،کالم است. در تک

گويـد و تنهـا   حدي  نـفو بـا خود ســخن مـی  
گـويی  در تـک »درون او شنوند  سـخنان اوسـت.   

شــه و افکــار خــود درونــی، گوينــده در ادای اندي
مخاطبی را در نظر ندارد و اصـوالً از ابـراز افکـار    

: 0202)داد، « خود قصد ندارد کسی را آگـاه کنـد  
کـالم نمـودِ آوايـی نـدارد.      گفـت، در اين نوع  .(022

-ها برای بیان کشـمکش گويیتواند از تکنويسنده می

هـای  های درونی، ذهنیات، افکار و عقايـد شخصـیت  
شـیو  غیرمسـتقیم بـه     کند و آنها را بـه  داستان استفاده
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خواننده معرفی کند. برای نمونه هنگامی کـه کـاووس   
بـا   شـنود، ادعای سودابه را مبنی بر خیانت سیاوش می

 گويد.خود سخن می
 دل شـــاه کـــاووس شـــد بـــدگمان
 برفت و در انديشه شـد يـک زمـان   
 همی گفت کاين را چه درمـان کـنم  
 نشــايد کــه ايــن بــر دل آســان کــنم

 
 (000 -000ب ، 22)همان: 

 
گويی که در اين داستان به نوع ديگری از تک

اينکـه ايـن سـخنان     کار رفته استای زيبا بهشیوه
نمود آوايی دارند و ديگران نیز قادر به شنیدن اين 
حدي  نفو هستند. اين شیوه يکـی از ابـداعات   

ــة   ــود و در زمین ــر خ ــی در عص ــت فردوس  وگف
 رستم که بـا شـنیدن خبـر    برای نمونه، گوهاست.

مرگ سـیاوش رو بـه سـوی ايـران نهـاده اسـت،       
گويـد و  هنگام رسیدن به ايران با خود سخن مـی 

 گويی هستند.ديگران شنونده اين تک
 چـــونزديکی شـــهر ايـــران رســـید
 همـــه جامـــة پهلـــوی بـــر دريـــد
 بــه داداردارنــده ســوگند خـــورد   

ــی   ــنم ب ــز ت ــه هرگ ــرد ک ــلی، نب  س
 نباشــد بشــويم ســرم را ز خـــاو   
 همــه بــرتن غــم بــود ســوگناو    

ــه ــرگ و شمشــیر جــام منســت کل  ت
ــت    ــام دام منس ــم خ ــاز و خ ــه ب  ب

 (0220-0200ب ، 072-070)همان:  
 

 سـیاوش وگـو در داسـتان   نوع ديگر گفت 
استنادی است که از زبـان   ـوگوی تمثیلیگفت

کـار  وگـوی اصـلی بـه   گوينده و در میان گفت
موبد، رود. شخصی در میان سخنان خود از می

خردمند يا شخصیتی ديگـر سـخنی نغـز نقـل     
وگـو  ای جديد در شکل گفـت کنند و شیوهمی

 شود:ايجاد می
ــهريار   ــه ای ش ــران ک ــت پی ــدو گف  ب
ــار    ــو آموزگ ــد ک ــود نباي ــو را خ  ت
ــان   ــرد چــون بیهش ــودکی خ  يکــی ک
ــان   ــه دارد نشــ ــته چــ  ز کارگذشــ
 توخود اين مینديش و بـد را مکـوش  
 چه گفـت آن خردمنـد بسـیار هـوش    

 پروردگـــار از پـــدر برترســـت کـــه 
ــت   ــا مادرسـ ــر بـ ــر زاده را مهـ  اگـ

 
 

 (0202 -0202، ب 020)همان: 
 

وگوهای انسان وگو بايد به گفتاز انواع گفت
شخص با مخـاطبی   یانسان اشاره کرد. گاه با غیر

گفت گويد. به عبارت ديگر،انسانی سخن می غیر
 وگـو بـا غیـر   طلبد. گفـت ای میوگو شرايط ويژه

از يک سو با حماسـه و اسـطوره سـنخیت    انسان 
دارد و بــرای چنــین شــرايطی واقعــی اســت و از 

چنـین گفـت  توانـد ايـن  سوی ديگر نويسنده مـی 
هـای زيـرين افکـار و    بیـان اليـه   را بـرای  وگوها
کار برد. زمانی کـه سـیاوش   های داستان بهانديشه

گذارند، با بهـزاد  آخرين روزهای عمر خود را می
 گويد:د سخن میاسب هوشمند خو

 به گـوش انـدرش گفـت رازی دراز   

 که بیـداردل بـاش و بـا کـو مسـاز     

 چو کیخسرو آيد بـه کـین خواسـتن   

 عنـــانش تـــو را بايـــد آراســـتن   

ــوب   ــی بک ــاش و گیت ــارگی ب  ورا ب

 چون سر مار افعـی بـه چـوب    چنان

ــارگی   ــه يکبـ ــر دل بـ ــر ببـ  از آخـ

 که او را تـو باشـی بـه کـین بـارگی     

 

 

 

 
 

 (0027 –0002، ب 002)همان: 
 

وگـو، واگويـه اســت و آن   نـوع ديگـر گفـت    
عبارت از سخنانی اسـت کـه شـخص در سـوگ     
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عزيزی يا در بیان غم و اندوه خود با صدايی بلند 
کنــد. واگويــة کوتــاه افراســیاب در مــرگ ادا مــی

فرزندش سرخه، تنها واگوية اين داستان است کـه  
هـای رسـتم، رودابـه و    البته در مقايسه با واگويـه 

نه در مرگ سهراب چندان چشـمگیر نیسـت   تهمی
 است:   شده امّا در حدّ خود زيبا بیان

 همـــی گفـــت راداســـرا موبـــدا   
ــردا  ــدارايال بخـــــــ  ردانامـــــــ

 همچــو مــاه دريــب ارغــوانی رخــت
ــب ــیآن ک دري ــاالی ی ــرز و ب ــاه ب  ش

 

 

 (0721 -0772،ب 000)همان: 
 

وگـو  اين داستان به نوع ديگـری از گفـت   در 

ابـداعات فردوسـی و نتـايج    بايد توجه کرد که از 

تـوان بـه جـای اصـطالح     اين پژوهش است و می

نامید. بدين معنـی  «وکنشگفت»آن را « وگوگفت»

کنـد و شـخص   که شخصی پرسشـی را بیـان مـی   

جـای نمـود آوايـی از    گويی بهبرای پاسخ یديگر

کند و در حقیقت نمود حرکتی )عمل( استفاده می

برای نمونه به دهد. با عمل و رفتار خود پاسخ می

پاسـخ   شود.کنش کیخسرو در برابر گیو اشاره می

کیخسرو به پرسش گیو پاسخی کرداری اسـت. او  

آنکـه سـخنی بـر زبـان آورد، تنهـا      در جواب بـی 

 دهد.را به او نشان می نژاد خويش عالمتِ

 بــدو گفــت گیــو ای ســر سرکشــان
ــان   ز فـــر  بزرگـــی چـــه داری نشـ
 نشـــان ســـیاوش پديـــدار بـــود   

ــر گ  ــو ب ــود  چ ــار ب ــة ق ــتان نقط  لس
 تــو بگشــای و بنمــای بــازو بــه مــن
ــان تــو پیداســت بــر انجمــن      نش
ــاه    ــود ش ــويش بنم ــن خ ــه ت  برهن
 نگــه کــرد گیــو آن نشــان ســیاه    
 کـــه میـــراص بـــود از گـــه کیقبـــاد
ــژاد    ــان را ن ــد کی ــدان بُ ــتی ب  درس

 

 
 
 
 
 
 

 (2020 -2022، ب 027)همان:  

 
هايی دارنـد  وگوهای هر داستان ويژگیگفـت   

کنـد. در  داستان را از ديگر آثار متمـايز مـی  که آن 
 وگوها وظايفی برعهده دارندداستان سیاوش گفت
خوبی از عهد  آن برآمـده و  که در بیشتر موارد به

 اند.شدهباع  جذ ابیت و کشش بیشتر داستان 
 
  پیرنگ در وگوگفت تأثیر

وگـو باعـ  گسـترش    گفت در بسیاری از موارد،
گفـت  حـوادص در پـیِ   شـود و رابطـة  پیرنگ می
وشـنید،  گیرد. گفـت طور کامل شکل میوگوها به

نوعی تحر و است؛ زيرا محاوره، اتفاقی است کـه  
نفـر   شود و جريـانی اسـت کـه میـان دو    واقع می
گیرد؛ حالـت سـکون نـدارد و هرگـز     می صورت

وشــنید دو نفــر، حالــت نبايــد نويســنده از گفــت
فــتگ .(12: 0220)زيگلــر،  ســکون اختیــار کنــد

شود نیز باع  تحر و داستان می شاهنامهوگوهای 
هـا بـه   و اطالعات کـاملی از وضـعیت شخصـیت   

گونه از حالت کـالم  کند و بدينخواننده منتقل می
آيد. ايـن ويژگـی در بسـیاری از    مح  بیرون می

-نیـز مشـاهده مـی    سیاوشوگوهای داستان گفت

 وگـوی گیـو و  توان به گفـت شود. برای نمونه می
وِ تورانی اشاره کــرد کــه از چنــد جهـت   کنیز

نخست آنکــه در پیرنگ داســـتان،   اهمّیت دارد.
کنـد و باعـ  گسـترش آن    نقش مهمی را ايفا می

زيـرا يکـی از داليـل دلبـاختگی آن دو      شـود؛ می
پهلوان، يعنی طـوس و گیـو بـه کنیـزو، آگـاهی      

وگـوی  يافتن از نژاد اوست. ديگر آنکه اين گفـت 
های اه بـه معرفی سه تن از شخصیتهرچند کوتـ

« تـورانی  کنیـزو »و « گیو»، «طوس»داستان، يعنی 
پردازد. در واقع بـا کمتـرين کلمـات بیشـترين     می

دهـد. از سـوی   اط العات را به مخاطب ارائـه مـی  
ديگر حادثة پیدا شدن کنیـزو در بیشـه و داليـل    

 شود.خوبی تبیین میه حضور او در آن مکان ب
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تم بــا کاووس برای پرورش وگوی رسگفت 
وگوهايی است کـه سـبب   سیاوش، از ديگر گفت

وگـو  شـود. ايـن گفـت   تر شدن پیرنگ مـی محکم
يـک  » کنـد. حـضور رستم را در داستان توجیه می

وگوی خوب بايد اط العات ضروری بدهـد،  گفت
ما را از حو و موضـوعی جديـد بـا خبـر کنـد،      

و باعـ   خواننده را برای حوادص بعد آماده کنـد  
در اينجـا   .(022: 0202)جمـالی،   «پیوستگی شود

کنـد تـا   سخنان رستم با کاووس ذهن را آماده می
هـايی از سـیاوش باشـد.    آينده شاهد هنرنمايی در

همچنین وجود رستم را در ابتدا و انتهای داسـتان  
بـا حادثـة    دلیل و تصادفی نداند و اين حادثـه بی

مرتبط به نظـر  خواهی رستم در مرگ سیاوش کین
رسد. نمونة ديگر، سخنان سودابه و سیاوش است 

-که در نهايت منجر به درگیـری میـان آن دو مـی   

هـای    يکی از بحـران شود. اين سخنان ايجادکنند
 وگـو، حقیقت طرح ايـن گفـت   داسـتان است. در

بیان يکی از علل حادثة بعد، يعنـی توطئـة سـقط    
 سودابه است. جنینِ
ن سودابه با کاووس پو از نمونة ديگر، سخنا 

مت هم کردن سیاوش است. در اين صـحنه سـودابه   
گويـد. راوی شــرح  بـیش از ســیاوش سـخن مــی  
-يک بیت بیـان مـی   ماجرا را از طرف سیاوش در

 طـور  که از زبان سـودابه واقعـه بـه    حالی در کند
شود. از اين طريق نتیجـة ايـن   کامل شرح داده می

مسـتقیم بـه مخاطـب    طور غیروگو و ات هام بهگفت
شود. مخاطبِ داسـتان کـه از طريـق راوی    القا می

دانای کل، به شخصیت پاوِ سـیاوش ايمـان دارد،   
در انتظار آن است که سیاوش با سـخنانی قـاطع،   

پـرداز بـا   گناهی خود را اثبات کند؛ امّا داسـتان بی
 ای بـرای نقطـة  زمینهنیاوردن متنِ سخنان او، پیش

کند و داسـتان را در  ايجاد میاوج داستان در ذهن 
 دارد.حالت تعلیق نگه می

 

 وگــوی کیکــاووس،  ديگــر، گفــت  نمونــة 
ســـیاوش و سـودابه برای گذشتن از آتش اسـت.  

آيد و داليـل  وگو به کمک پیرنگ میگفت اينجا در
   کند:سیاوش را برای عبور از آتش بیان می

ــايی مراســت  ــر ز شــرم و به ــرِ پ  س

رهــايی مراســت ور گنــاهم اگــر بــی

ــدون ــاه    اي ــتم گن ــار هس ــزين ک  ک

ــرين  ــان آفـ ــن جهـ ــاه مـ  دارد نگـ

ــش    ــی ده ــزدان نیک ــروی ي ــه نی  ب

 کـــزين کـــوه آتـــش نیـــابم تـــسش
 

 
 
 

 (222-220،ب 22: 2)ج

 

کـاووس، پـو از    وگـوی سـودابه و  در گفت 
گناهی سیاوش نیز شاهد گسترش پیرنگ اثبات بی

 .(222-202، ب 27داستان خواهیم بود )همان: 
گفتار در دست فردوسی، در حقیقت چونـان  »

ابزاری است که آن را برای شکل دادن به رونـــد  
 .(010: 0202)سـر امی،   «گیردمی کار کـردارها به

در اين قسمت سخنان سودابه مبـنی بر اينکـه بـه   
سالمت گذشتن سیاوش از آتش، حیلة زال است، 

شود ترديدی در دل کاووس نسبت بـه  موجب می
گناهی سیاوش ايجاد شـود و زمینـة رفـتن بـه     بی

جنگ افراسیاب و در نتیجه پناهندگی سیاوش بـه  
وگوی کاووس با بزرگـانِ  گفت توران آماده گردد.

دربـار و نـظرخواهی برای جنگ بـا افراسـیاب از   
وگوهايی است که در پیرنـگ داسـتان   گفتديگر 

ـ  وگـوی کـاووس در   سـزايی دارد. گفـت  هنـقش ب
ش بــرای داوطلــب شــدن جنــگ تحريــک ســیاو

شــود تــا مـؤث ـــر اســت. ســــخنان او باعــ  مــی
هـای  توطئـه  تنگنـای غـرور پهلـوانی،    سیاوش در
کسـب شـهرت قـرار گیـرد و خـود را       سـودابه و 

 داوطلب اين امر بزرگ کند. 

 



 

 101  سیاوشبررسي عنصر گفت و گو در داستان 

 

  شخصیت معرفي و وگو گفت متقابل رابطة
وگـو، معرفـی ابعـاد    ترين وظايف گفتاز مهم

برای تمـام  »هاست. شخصیت بیرونی و درونی
وگـويی  پذير است که گفـت نويسندگان امکان

عواطـف شخصـیت   بنويسند که طرز برخورد و 
-هـا و عقـده  گیرا انتقال دهد و بسیاری از پیچید

ــد  ــان کن ــای وی را بی ــیگر،  «ه . (002: 0270)س
گاه با الفا  و  شخص گاه از میان سخن ديگران و

شـود.  ، معرفی مـی بردکار میعباراتی کــه خود به
تـوان از عبـاراتی کـه گوينـده در     حقیقت مـی  در

برد، به شخصیت درونی کار میتوصیف ديگران به
او پی برد. چه بسا نگرش شخصـی بـه اشـخاص    

هـای شخصـیتی   کننـد  ويژگـی  ديگرِ داستان، بیان
سـازی  های شخصـیت يکی از شیوه» خود اوست.

شخصـیت  غیرمستقیم با به نمايش درآوردن زبـان  
ــی ــذيردصــورت م در . (022: 0270)اخــوت،  «پ

تـوان  وگوهـای داسـتان سـیاوش مـی    بیشتر گفت
ی تا پايان ها حتشاهد معرفی و توصیف شخصیت

وگـوی  توان بـه گفـت  داستان بود. برای نمونه می
ديدن سرزمین گنـگ  میان سیاوش و پیران، هنگام

 .(0000-0020، ب 2/72، شاهنامه) دژ اشاره کرد
هـای درونـی   دهند  کشـمکش وگو نشانتاين گف

سیاوش است. ديدن اين سرزمین برای او تـداعی 
کنند  سرزمین ايران و وجود رستم اسـت و ايـن   

وگو در بـه  شود. اين گفتامر سبب دلتنگی او می
کشیدن درون سیاوش نقـش بسـزايی دارد    تصوير

گفـت  خوبی از عهد  اين امر برآمـده اسـت.  ه و ب
پیشـنهاد   خردمنـدان دربـار    وگوی افراسـیاب بـا  

دهنـد   های ديگری است که نشـان صل،، از نمونه
لی عجیب در وجود اوسـت )همـان:   تحو تغییر و

 .(702-712، ب22-20

شخصــیت افراســیاب نیــز تــا زمــان ســعايت  

ای شود و چهـره گرسیوز دچار تحوّلی اساسی می

آيد. اين تغییر از میـان سـخنان او   شمار مینیک به

وشـنود  گفـت »گفت:  مشهود است. بايدبه خوبی 

دهـد کـه از شخصـیتی   است که اين امکان را مـی 

شناختیِ مستقیم حاصـل کنـیم؛ زيـرا گفتـار مثـل      

جانـب   رفتار واکنشی اسـت بـه تصـويری کـه از    

: 0270)بورنـوف؛ اوئلـه،   « شودديگری ترسیم می

« بـــهرام »وگوی میان سیاوش، گفت .(022-001

طـوالنی ايـن داسـتان     وگوهـای از گفت« زنگه»و 

اين  .(0200-0210، ب 27-2/70، شاهنامهاست )

وگو بـه تبیین داليل سیاوش مبنـی  بخش از گفت

پـردازد. از طريـق   زمـین مـی   بر رفـتن بـه تـوران   

توان به شخصـیت غمگـین،   سخنان ســیاوش می

افسرده و ناامیدی حاکم بـر وجـود او پـی     روحیة

يد در بردارند  وگو باگفت جملة هر»برد. در واقع 

افکار شخصیت باشـد و يـا شخصـیت ضـمن آن     

: 0221)سلیمانی، « غیرعامدانه خودش را افشا کند

 وگـو در معرفـی  بیشترين تأثیر ايـن گفـت  . (222

 تحکیم پیرنگ داستان است. شخصیت و
طـوالنی   وگـو، نکتة قابل توجه در ايـن گفـت  

بودن آن است. از داليل طوالنی بودن آن، اهمّیت 
وگوسـت. تصـمیم سـیاوش    گفـت  مـورد  موضوع

مبنی بر پناهندگی به توران، موضوع مـورد بحـ    
 یترين تصـمیم شخصـیت اصلــ   است. اين بزرگ

داستان است و سعی شـده تـا از طريـق طـوالنی     
 وگو، اهمّیت آن مشخص شود.کردن گفت

وگـوی میـان   نمونة ديگر، اطناب در گفـت  
پذيرفتنِ پیران و افراسیاب است. پیران پیشنهاد 

کند و سعی دارد می پناهندگیِ سیاوش را مطرح
همـان:   ،شـاهنامه ) کنـد  قاعـد تا افراسیاب را مت

ــاب  .(0022-0002ب  ،70-70 ــا اطنـ در اينجـ
یـت ورود  با توجه بـه اهم  وگوست.الزمة گفت

سیاوش به سرزمین توران و خطری کـه همـراه   
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او به توران خواهد آمـد، طـوالنی کـردن کـالم     
بیشتر موضوع بین دو سوی گفتجهت بررسی 

امری طبیعی و منطقـی اسـت. بـه همـین      وگو،
وگو در داستان، با توجـه بـه عوامـل    دلیل گفت

ــوا، موضــوع، صــحنه،   ــه محت ــی از جمل مختلف
گیـرد. البتـه   شکل مـی  شخصیت، کشمکش و...

وگو و توجه به اين عوامل باع  جذ ابیت گفت
 گردد.تأثیر بیشتر آن نیز می

خصوصـیات   دهند  ذهنیات وشانوگو نگفت»

در اينجـا   .(201: 0271)يونسـی،  « شخص اسـت 

وگـوی کـاووس بـا    برای نمونـه بايـد بــه گفـت    

سیاوش و درخواسـت همسـرگزينی از او اشـاره    

کننـد  افکـار و   کرد. سخنان سیاوش با پـدر بیـان  

ذهنیات اوست. او از ابتدای ديدار سـودابه دچـار   

 و نگرانـی در  ای پنهـانی اسـت. ايـن تـرس    دلهره

وگوی او با پـدر، مشـخص اسـت. سـیاوش     گفت

 گويد:پو از اقرار به اطاعت از شاه، چنین می

 کـــه ســـودابه ايـــن بشـــنود نبايـــد

ــر ــد  دگ ــه گوي ــرود  گون ــدين نگ  ب
 (027،ب02: 2)همان: ج 

 
وگونويسی است زيـرا  ترين کار، گفتسخت»

وظايف زيادی بردوش آن اسـت. نويسـنده بايـد    

بیان کند همچنین آنچـه را کـه او   گفتة شخص را 

فکر کـرده بـرای خواننـده در قالـب کلمـات بـه       

شکلی موجز بیان کند به طوری که بیانگر جوهر  

)حنیـف،  « های خاص او باشدشخصیت و نگرش

نمونـة ديگـرِ بیــان افکـار از طريــق    . (020: 0271

وگوی پیران و ســـیاوش دربـار    وگو، گفتگفت

، 022-2/020، اهنامهشـ ) بناکردن سیاوشگرد است

ای تازه از شخصـیت  (؛ که دريچه0202-0212ب 

 وگـو، ايـن گفـت   گشـايد. در فرد در داسـتان مـی  

تصوّرات ذهنی و آرزوهای سـیاوش بـه نمـايش    

طبع بلنـد سـیاوش    دهند شود و نشانگذاشته می

وگوی سـیاوش خطـاب بـه    است. همچنین گفت

 پیلسم در آخرين لحظات زندگی بسیار زيبـا بیـان  

 شده است:
 همــی شــد پـــو پشــت اوپیلســـم   
 دو ديــده پــر از خــون و دل پــر ز غــم
ــاش    ــدرود ب ــت پ ــدو گف ــیاوش ب  س
ــاش  ــود ب ــو جــاودان پ ــار و ت ــین ت  زم
 درودی ز مــن ســوی پیــران رســان   
ــی دگــر شــد بســان  ــه گیت  بگــويش ک

ــن  ــه زي ــران ن ــه پی ــد ب ــودم امی ــه ب  گون
ــد    ــو بی ــن چ ــد م ــاد بُ ــداو ب ــی پن  هم
ــا صــد هــزار  ــود او کــه ب ــه ب  مــرا گفت

ــتوانزره ــوارور دار و برگســــ  ســــ
 چـــو بـــر گـــرددت روز يـــار تـــوام 
 بــــه گــــاهِ چــــرا مرغــــزار تــــوام
ــدر دوان  ــیوز انـ ــیش گرسـ ــون پـ  کنـ
ــره روان  ـــوار و تیـ ــین خـ ــاده چنـ  پیـ
 نبیــنم همــی يــار بــا خــود کســی     
ــی     ــن بس ــر م ــدی زار ب ــه بخروش  ک

 (0222 -0227،ب 020)همان:  
 

ــه،    ــران در آن لحظـ ــیاوش بـــرای پیـ ــام سـ پیـ
کـه در اوج تنهـايی و بـی    سخنان بـود؛  جانسوزترين

آمـد. لحـن کـالم در ايـن پیـام،      کسی به تصوير درمی
 کند.فضای حاکم بر صحنه را به خوبی القا می

 

  صحنه توصیف بر وگوگفت تأثیر

توصیف تأثیرگذار است و صـحنة را   وگو درگاه گفت

وگـو بايـد   با اسـتفاده از گفـت  »دهد. واقعی جلوه می

و اطالعاتی دريافت کرد. ايـن دادوسـتد   اطالعاتی داد 

بايد با وضـعیت صـحنه و روابـط اشـخاص ارتبـاط      

هـای  داشته باشد. بنابراين نه تنهـا بايـد مثـل صـحبت    
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روزمر  طبیعی، بلکه بايد وجودشان نیـز ضـروری بـه    

ــد  ــر رس ــاب، « نظ ــت .(027: 0202)بیش ــوی گف وگ

افراسیاب با گرسیوز، پـو از بیـدار شـدن از خـواب     

وگوهايی اسـت کـه صـحنه و    از جمله گفت هولناو،

 دهد:  خوبی نشان میه ها را بحالت شخصیت

 بــه بــر درگــرفتش بسرســید زوی   

ــرادر بگــوی  ــا ب ــن داســتان ب  کــه اي

 چنین داد پاسخ کـه پــرسـش مکن

 مگو ايـن زمـان ايـچ بـا مـن سـخن      

 بمــان تــا بــه خــود بــاز يــابم يکــی 

ــختم  ــر و س ــه برگی ــدکی  ب ــدار ان  ب
 (707-701، ب 00: 2)ج 

 

در اينجا صحنة بیدار شدن افراسیاب و هـراس او   

شود. سـخنان  از خواب به زيبايی به تصوير کشیده می

دهـد کـه پـو از    او حالت آشفتگی فردی را نشان می

بیدار شدن قادر به درست انديشیدن نیسـت و در پـی   

 کسی است که تا با ديدن او آرامش يابد.

سـیاوش  در صحنه ديگـر سـودابه کـه شـیفتة     

است، بـرای نزديکـی بیشـتر، دختـرانش را بـه او      

وگويی نسـبتاً  دهد و در اين میان گفتپیشنهاد می

طبیعی بودن  طوالنی با او دارد. نکتة قابل اهمّیت،

و « عمـل »تر صـحنه اسـت. در اينجـا    هرچه تمام

نظیـر ايجـاد   ای بـی درکنار هم صـحنه « وگوگفت»

سرا را به حرمکند. سودابه پو از آنکه دختران می

-دهد، نظر او را دربار  آنها جويا مـی او نشان می

خواهـد لـب بـه    شود؛ امّا همین که سـیاوش مـی  

سخن بگشايد، با ادامه دادن بـه سـخنان خـود در    

گويـد و در  حقیقت به جای سـیاوش سـخن مـی   

دارد و با ايـن عمـل   حین آن قصب از چهره برمی

 کند:انديشة خود را به او القا می

 اسـخ سـیاوش چـو بگشـاد لـب    به پ
 پری چهـره برداشـت از رخ قصـب   
 بــدو گفــت خـورشـــید بــا مــاه نــو
 گـــر ايـــدون کـــه بیننـــدبرگاه نـــو
 نباشــد شــگفت ار شــود مــاه خــوار
 توخورشــید داری خــود انــدر کنــار
 کسی کو چو من ديد بر تخت عـاج 
 ز يــاقوت و پیروزهبــر ســرش تــاج
ــرد    ــه ننگ ــه م ــگفت ار ب ــد ش  نباش

 کـو نشـمرد  کسی را به خـوبی بـه   
 

 (070-072،ب 00)همان: 

از زيبــاترين  وگــو يکــیصـــحنة ايـــن گفــت
-های به تصوير کشیده شده در زمینة گفتصحنه

تـرين و  نوشـتن سـاده  »کنش اسـت. گــاه    وگو و
تـرين  ترين مکالمـه اغلـب از جملـه سـخت    روان

: 0270)وسـتلند، « کارهای يـک نـويــسنده اسـت  
کلمات همچنان وگو نیز اگرچه در اين گفت. (00

انـد، امّـا تلفیـق دو عنصـر بـه      ساده انتخاب شـده 
پـرداز  شکلی طبیعی، کاری است دشوار که داستان

وگـو  در اين گفت خوب از عهد  آن برآمده است.
بـه شخصیت سودابه توجه زيـادی شــده اسـت،    

هـای  ويژگـی  چـه از نظـر   چه از نظـر ظـاهری و  
یسـی  هـای ت وگو ويژگیگفت»اخالقی. از آنجا که 
(، 222: 0271)يونسـی،  « کندگوينده را آشکار می

کلمات جاری شده بر زبان سودابه نیز شخصـیت  
 آورد.باز و خودبین او را به تصويردرمیهوس
، سـیاوش وگو در داستان صة ديگر گفتمشخ 

شـود تـا   گفتار با عمل است. اين روش باع  می
هـا را بـه  ن صـحنه يوگو قوام گیرد و زيبـاتر گفت

آورد. فرنگیو پو از کشته شدن سـیاوش  وجود 
او پـو از گفـتن    گويـد. با افراسـیاب سـخن مـی   

جان سیاوش آخرين جمله به پدر، رو به جسم بی
کنـد. عمـل   کرده، با ديدن او شروع بـه فغـان مـی   

فرنگیو پـو از سـخنانش بیشـترين تـأثیر را در     
ای سخنان او وگوی او دارد تا آنجا که لحظهگفت
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 دهد: ت تأثیر قرار میافراسیاب را تح
 ...مده شـهر توران بـه خیـره بـه بـاد    
 ببايــد کــه روز بــد آيــدت يـــاد    
 بگفــت ايــن و روی ســیاوش بديــد
 دو رخ را بکنـــد و فغـــان برکشـــید
ــر بســوخت  ــرو ب ــوران ب  دل شــاه ت

 تـدوخـرد را بـهمی خیره چشم خ

 (0202 -0200، ب 020: 2)ج
 

  كشمكش در وگوگفت نقش

شود، که منجر به کشمکش می وگوهايیيکی از گفت

وگـو  های اشخاص است. اين نـوع گفـت  رجزخوانی

گیـرد و باعـ    های لفظی قرار مـی در زمر  کشمکش

گسترش کشمکش و در نتیجه پیشبرد حادثه و ايجـاد  

کـه   ،(20: 0200)حنیـف،   شودحرکت در داستان می

توان به سخنان پیران قبل از جنـگ بـا گیـو اشـاره     می

 .(2220-2200، ب 000-001: شاهنامه) کرد

وگوهـايی کـه باعـ  تـنش،     ديگـر گفـت   نمونه 

شود، کشمکش و در نتیجه ايجاد بحران در داستان می

ا کاووس پو از کشته شدن سیاوش  سخنان رسـتم ـب

است. رستم که از مرگ سیاوش خشمگین اسـت بـه   

دربار کاووس آمده، با سخنان تند که حـاکی از ايجـاد   

 دارد: ستان را به حرکت وامیای است، داحادثه
ـــه نزديــک کــاووس کــی   چــو آمــد ب
 سرش بود پـر خـاو و پـر خـاو پـی     
ــار     ــه ب ــد ب ــت آم ـــراگندی و تخم  پ
ــهريار    ــد ای ش ــوی ب ــت خ ــدو گف  ب
 تـــو را مهـــر ســـودابه و بـــد خـــوی
ــروی   ــر خس ــت افس ــر گرف ـــر ب  ز س
ــی   ــی همــ ــکارا ببینــ ــون آشــ  کنــ
ــی     ــینی هم ــا نش ــوج دري ــر م ــه ب  ک
ــترگ   ــاه سـ ــرد و شـ ــة خـ  از انديشـ

 زرگ...ـی بـانـر زيـا بــه مــد بـامــبی
 
 
 

 (0200-0202، ب 070)همان: 

کاووس هنگامی که رستم  وگوی رستم وگفت

رسـاند، از ديگـر نمونـه   خبر صل، سیاوش را می

وگـو در ايجـاد کشـمکش اسـت.     های تأثیر گفت

عالوه بر اينکه خواننـده را در  »وگوها گاهی گفت

ــی   ــاری م ــیت ي ــیف شخص ــد درتوص ــان  ده بی

 ها و پیشبرد حرکت داستانی نیز مؤثرند.کشمکش

جويانه آرامش داستان را بـه هـم   گاه لحن پرخاش

: 0200)حنیـف،  « بـرد ريزد وحادثه را پیش میمی

وگـو  توان شاهد تأثیر گفتدر اين صحنه می .(20

ــت  ــود. گف ــمکش ب ــاد کش ــوی آن دو در ايج وگ

شـود  شخصیت منجر به ايجاد کشمکش لفظی می

 کنـد. کاووس را ترو مـی  نتیجه رستم دربار و در

همچنین شخصیت کاووس از خالل سخنانش بـه  

گـری  تندخويی و سلطه شود ونمايش گذاشته می

 گردد: او بار ديگر در برابر خواننده متصوّر می

 ...چو کاووس بشـنید شـد پـر ز خشـم    

ــم    ــاد چش ــار و بگش ــفت زان ک  برآش

ــان   ــت شــاه جه ــین گف ــه رســتم چن  ب

ــدون ن  ــه اي ـــهان ک ــخن در ن ــد س  مان

 یاکـــه ايـــن درســـر او تـــو افگنـــده

ــده    ــش کن ــین از دل ــیخ ک ــین ب  یاچن

ــرين    ــتی ب ــويش جس ــانی خ ــن آس  ت

ــین...   ــاج وتخــت ونگ ــروزش ت ــه اف  ن

 (122-120، ب22)همان:  
 

وگـو باعـ  کـاهش تـنش در     گاهی گفت 

پرداز به کمـک گفـت  شود و داستانداستان می

هنگـامی کند. ايجاد آرامش می وگو در داستان

گیرد، پیران بر فرنگیو خشم می که افراسیاب

-بخش باع  میکالمِ آرامش گری وبا میانجی



 

 105  سیاوشبررسي عنصر گفت و گو در داستان 

 

شود تا افراسیاب از فرمان خود پشیمان شـود؛  

بدين ترتیب داستان آرام آرام به جلو حرکـت  

 .(0021-0002ب 027-020کند )همان: می

 

  تعلیق و بحران ایجاد در نن تأثیر و وگوگفت

وگو در داستان سیاوش ايجـاد  ديگر گفتويژگی 

شـود تـا   وگو باع  مـی بحران است. گاهی گفت

داستان پو از يک دوره رکود به طرف نقطـة اوج  

سـخنان رسـتم و    تـر شـود.  حرکت کند و جذ اب

ايـن   سوگند ياد کردن او پو از مرگ سـیاوش از 

ايـن » .(0222-0202، ب 070-2/072انـد ) نمونه

ز آنکـه راه را بـر قهرمـان    گونه گفتارها گذشـته ا 

بندد، خیال مخاطب را نیز در محاصـر   داستان می

شود که وی به هنگام گیرد و باع  میخويش می

خواندن يا شنیدن داستان همـة هـوش و حـواس    

خود را جمع کردار قهرمان و چگونگی وفا کردن 

 .(002: 0202 )سر امی،« او به سوگند کند

 

  حال مقتضاي به توجه با وگوگفت

ای بیـان  گاه از طريق گفت وگو، خالصـة حادثـه  

گیـرد:  شود. اين عمل بـا دو هـدف انجـام مـی    می

رسانی به غايبین آن صحنه و ديگـر  نخست اط الع

بخشی بـه آن حادثـه. مـرگ    اهمّیت نمايی وبزرگ

سیاوش چنان حادثة بزرگی است که نیاز به بیـان  

دارد. واقعـــة مـــرگ ســـیاوش توســـط  دوبـــاره

ـ برای ـ برادران پیران های فرعی داستانشخصیت

-پیران که حاضر در صحنه نبوده است، بازگو می

 شود: 

ــران رســیدند هــر ســه ســوار  ــه پی  ب
 رخان پـر ز خـون همچـو ابـر بهـار     

ــک   ــمردند ي ــر ش ــخن بروب ــر س  س
 هـا چـه افگنـد بـن    که بخت از بـدی 

 يکــی زاريــی خاســت کانــدر جهــان
ــان   ــان و مهـ ــی از کهـ ــد کسـ  نبینـ

 دست بـسته چـو سـنگ  سـیاوش را 
ــگ  ــردنش پالهنــ ــد در گــ  فگندنــ
ــر آب روی   ــیدند پ ــتش کش ــه دش  ب
 پیـــاده دوان در بـــه پـــیش گـــروی
ــاو   ــرم خ ــران گ ــل وارش ب ــن پی  ت
 فگندنــد و از کــو نکردنــد بــاو   
ــروی  ــاد پیشــش گ  يکــی تشــت بنه
 بسیچیـــد چـــون گوســـفندانش روی
 بريـــد آن ســـر شـــاهوارش ز تـــن
 فگندش چـو سـرو سـهی بـر چمـن     

 نالــه گشــت همــه شــهر پــر زاری و
 چشم اندرون آب چون ژاله گشت به
 

 (0272-0270، ب020-022: 2)ج

 

وگوهای اين داستان، ترين گفتيکی از طبیعی

سخنان افراسیاب بـا سـیاوش از طريـق گرسـیوز     

ـ   وگـو است. در ايـن گفـت   خـوبی در  ه کلمـات ب

منـدی  گلـه  همنشینی با يکديگر، بیانگر شکايت و

روانـی جمـالت   افراسیاب از سـیاوش هسـتند و   

 شود:  باع  زيبايی کالم می

 بريـن کـوه مـا نیـز نخچیـر هسـت     

 مــی و شــیر هســت زبرجــد ز جــام

ــاد  ــد و باشــیم ش ــک چن ــذاريم ي  گ

 چـــو آيـــدت از شـــهر آبـــاد يـــاد

 خـرام  به رامـش بباش و بـه شـادی  

 می و جـام بـا مـن چـرا شـد حـرام      
 (0112-0117، ب 001)همان:  
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  گشایيگره و افكنيگره در نن تأثیر و وگوگفت

-ها باعـ  گـره  خصیت وگويشگفت یدر موارد

توان بــه  شود. برای نمونه میافکنی در داستان می

سخنان گرسیوز بـا سیاوش اشاره کرد کـه باعـ    

شود ذهن سیاوش نسبت به افراسیاب بـدگمان  می

شود و بـا سـساهی بـه سـمت دربـار شـاه تـوران        

 حرکت نمايد.

ــدار  ــیوز نامـــ ــدوگفت گرســـ  بـــ

ــا شــهريار مــرا   ايــن ســخن نیســت ب

 آمدســتم بــه رنــج   ینــه از دشــمن 

ــردی وگــنج  ــه م ــه از چــاره دورم ب  ن

 ز گــوهر مــرا بــا دل انديشــه خاســت

 هـای راسـت  که ياد آمـدم زان سـخن  

ــدی     ــد ب ــدر آم ــور اي ــتین ز ت  نخس

 ايـــزدی یاکـــه برخاســـت زو فـــر ه

ــخن   ــم س ــرج ک ــا اي ــه ب ـــنیدی ک  ش

 

 
 

 بـــه آغـــاز کینـــه چـــه افگنـــد بـــن

ــا  ــه تـ ــیاب  وزان جايگـ ــه افراسـ  بـ

 شدست آتش ايران و توران چو آب...

 
 

 ( 0220-0227، ب 020)همان: 

 

گشـايی داسـتان   وگو در گـره تأثیر ديگر گفت

توان به سـخنان سـیاوش بـا    است. برای نمونه می

افراســیاب در آخــرين لحظــات قبــل از درگیــری 

اشاره کرد. از طريق سـخنان ســیاوش و دخالـت    

بـا افراسـیاب، داسـتان    وگوی او گرسیوز در گفت

شود و سیاوش از سعايت گرسـیوز  گشايی میگره

شود که باع  ظن وگمان افراسیاب شده، آگاه می

 شود:  و پو از آن داستان به نقطة اوج نزديک می

 چنین گفت زان پـو بـه افراسـیاب   

ــاه وآب   ــا ج ــاه ب ــر ش ــه ای پرهن  ک

ــا ســساهچــرا جنــگ  جــوی آمــدی ب

 گنــاهچــرا کشــت خــواهی مــرا بــی

ــ ــی س ــین کن ــر از ک ــور پ  ساه دو کش

ــی   ــرين کن ــر ز نف ــین پ ــان و زم  زم

ــرد   ــم خ ــیوز ک ــت گرس ــین گف  چن

 کزين در سخن خود کی اندر خورد

ــی  ــین ب ــدر چن ــر اي ــدیگ ــاه آم  گن

 چــرا بــا زره نــزد شـــاه آمـــدی    

 پذيره شـدن زيـن نشـان راه نیسـت    

ــت   ــاه نیس ــة ش ــسر هدي ــنان و س  س

 اوسـت  کـار  سـیاوش بدانست کـان 

ــه ز   ــفتن ش ــر آش ـــت ب ــازار اوس  ب
 

 
 

 ( 0002-0002،ب 000)همان: 
 

ساز ذهن مخاطـب  زمینه توانندوگوها میگفت

وگـوی  يـک گفـت  » باشـند.  یبرای حوادص بعـد 

 .(022: 0202 )جمالی، «خوب بايد فضاسازی کند

 هـای ايـن داسـتان عـالوه بـر     گويیبعضی از تک

نمــايش شخصــیت درونــی فــرد، ذهــن را بــرای 

 کند:  آماده میای شوم پذيرش حادثه

 پـــر انديشـــه بنشـــت بیـــدار ديـــر

 گفت رازيست ايـن را بـه زيـر   همی

 خــواهنــدانم کــه گرســیوز نیــک   

 چــه گفـــتست از مــن بــدان بارگــاه
 (0227-0220، ب022: 2)ج 

به حـوادص بعـدی    گويی سیاوش،در اين تک

طور ضمنی اشاره شده اسـت. همچنـین   داستان به

سـیاوش بـه   سخنان گرسیوز با خود دربار  آمدن 

ای همراه او به دربار افراسـیاب، حـاکی از حادثـه   

 ناگوار است:  
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ــاه   ــد ش ــت خردمن ــنید گف ــو بش  چ

 خـــواهبسیچیـــد گرســـیوز کینـــه  

 بــه دل گفــت ار ايــدونکبا مــن بــراه

ــاه   ــک ش ــه نزدي ـــیايد ب ــیاوش ب  س

ــرد   ــدين خ ــیرمردی و چن ــدين ش  ب

ــسرد    ــی بسـ ــر پـ ــرا زيـ ــان مـ  کمـ

 فــرووســـخن گفــتن مــن شــود بــی

 چـــار  مـــن دروواو  شـــود پـــیش

ـــاختن   ــون س ــد کن ــاره باي  يکــی چ

ــداختن   ــد انـ ــه راه بـ ــش را بـ  دلـ
 (0202 -0202، ب020)همان:  

 

وگو در داستان سیاوش معايبی عــنصر گفت 

وگوهای اين داسـتان بـه   نـیز دارد. بعضی از گفت

ها باع  کاهش کشـش  گويی شخصیتپیش علت

شود. از جمله سخنانی که سـیاوش بـا   داستان می

 -021همـان:  ) گويـد نگیو قبـل از مـرگ مـی   فر

در اينجا شخصیت اصلی، . (0022-0020، ب002

کند گويی بیان میداستان را تا پايان به وسیلة پیش

کنـد کـه   و با اين کار خیال مخاطب را راحت می

ها، کیخسـرو بـه پادشـاهی خواهـد     با همة سختی

رسید. اين عامل باع  افت سیر صعودی داسـتان  

وگو در اين داسـتان  از عیوب ديگر گفتشود. می

سخن گفتن شخصیت داستان با اسبی است که از 

فهم و درکی انسانی برخـوردار اسـت. اگـر نـوع     

وگـو  ادبی اين داستان حماسـه نبـود، ايـن گفـت    

باع  برهم زدن منطق داسـتان و ضـعف پیرنـگ    

 .(0027-0002ب  ،002)همان:  شدمی

 

 گیرينتیجه

 ــ داسـتان سـیاوش   دروگـو  بررسی عنصر گفـت 

ــه ــرنمون ــیوه و هن ــتان فردوســی در ای از ش داس

شناسانة روان دهند  دقت آگاهانه وـ، نشانپردازی

تـرين  از محـوری  ـاوست. ماهیت داستان سیاوش

که هم  به پردازشی دارد ـ، نیازشاهنامههای داستان

ة داستان حفـظ شـود و هـم مخاطـب     ماي اصل و

عاطفی آن را دريابد. يکی حالت حماسی و  بتواند

ـ   عناصری که می از  خـوبی ه تواند ايـن مـوارد را ب

وگوسـت. حجـم بـاالی    تأمین کند، عنصـر گفـت  

وگو در داستان سیاوش بهترين وسیله بـرای  گفت

های مختلف ايـن داسـتان اسـت. تـأثیر     بیان جنبه

همچنـین در   وگو در پیشبرد پیرنگ داسـتان، گفت

-گونـه  ها بـه پردازی و معرفی شخصیتشخصیت

پردازی، کشمکش و... نشـان  های مختلف، صحنه

دهد که فردوسی با ديدی آگاه بـه ايـن عنصـر    می

وگو پرداخته است. نکتة ديگر، مناسب بودن گفت

با موضـوع، بـرای ارائـة درونمايـه اسـت کـه بـه        

ــه شــده اســت. در    ــتان ارائ ــن داس درســتی در اي

رود کـه  کار میهايی بهوگو به شیوهگفت ،شاهنامه

اند و در بحـ  عناصـر داسـتانیِ    در نوع خود تازه

کنش، گفتوشود. از جمله گفتمعاصر ديده نمی

سـويه  وشـنود يـک  ـ استنادی، گفتوگوی تمثیلی

از ديگر شـگردهای فردوسـی در کـاربرد     کهو...؛ 

 اين عنصر است.  
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