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  چکيده

هاي داستاني کالسيک و مدرن، براين        پردازان روايت، با تفکيک ميان روايت       نظريه
محـوري،    هـايي چـون مؤلـف       باورند که روايات داستاني کالسيک، غالباً بر ويژگـي        

, بـودن معنـا، پايـان بـسته و غيـره اسـتوارند و درمقابـل                 ساحتي  ارزشي و تک    تک
محــوري، پايــان بــاز،  هــايي چــون مخاطــب  مــدرن مؤلفــههــاي داســتاني روايــت

اگرچـه ظـاهراً بالغـت    . پرورنـد  بودن معنا و غيره را در بطن خود مـي     چندساحتي
کالسيک برپاية اعتقاد سنتي به معني قطعي کالم بنـا نهـاده شـده بـود و هـدف                   

شد، اين داوري بـا       نهايي خوانش متن، وصول به معني و مقصود مؤلف قلمداد مي          
  شـاهنامة .نمايـد   آميـز مـي     هي به شاهکارهاي ادبي کالسـيک سـخت مناقـشه         نگا

اي و    گيـري از عناصـر اسـطوره         چراکه فردوسي با بهـره     جمله است؛   ازآنفردوسي  
رمزي که اساساً در بالغت کالسيک جايي نداشتند، ضمن آنکه از تصلب چهارگانة 

ه در مواجهـه بـا      دهـد کـ     رود، به مخاطب هشدار مـي       عناصر بياني حاکم فراتر مي    
هاي اساطيري خود را مخاطب راوي و پوسـتة ظـاهري روايـات داسـتاني                 داستان

کـشد و بـا گنجانـدن عناصـر           نبيند، بلکه مخاطـب را تـا مخاطـب روايـت برمـي            
گـشايد و     اي و رمزي متني باز و گشوده دربرابر ديـدگان خواننـدگان مـي               اسطوره

اي   تنها خودش به تأويل پاره      نابراين، نه ب. آورد  هاي متکثر را فراهم مي      امکان تأويل 
پردازد، بلکـه پـس از او نيـز عارفـان و فيلـسوفان و شـاعران                   ها مي   از اين داستان  

ايـن  . انـد  ها رويکرد تـأويلي داشـته   بسياري تا دورة معاصر به اين دسته از داستان   
  .مقاله طرح و شرح اين ماجرا خواهد بود
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  درآمد

مگرنـه اينكـه آفـرينش      .رستنگاه هستي دارد   در بشر تاريخي به درازناي عمر   روايت  
 از گستره و شـمولي      روايت, اساس براين. د طرح و پيرنگ روايتي بلند است      آدمي خو 

 در رفاًشود و نه آنكه صـ  اي محدود مي نه به عصر و مكان و جامعهه  برخوردار است ك  
 ٣ قـصه،  ٢ افـسانه،  ١،اسـطوره  در روايت«. توان يافت   آن مي  ادبي خاصي نشاني از    ژانر
، كاري رنگـي   هاي شيشه   ، پنجره ، نقاشي  درام، كمدي  ، حماسه، تاريخ، تراژدي   ٤،نوول
. روايت جهـاني اسـت     .دارد حضور گوو  عناوين خبري  و گفت     ٥،، فكاهي مصور  سينما

  .)٢٧ :١٣٨٧بارت؛ (» مثل خود زندگي است، گيساد ؛ بهفرافرهنگي، فراتاريخي
مشخصي ميـان ژانرهـاي ادبـي        مرز ادبيات كالسيك فارسي   توان در  ميگرچه ن 

بـه دسـت    » داستان« و» حكايت«،  »قصه« تعريفي دقيق از  ،  آن يافت و به پيروي از    
هـاي ادبيـات فارسـي        ترين بخـش     پربارترين و پرشكوه    پرواضح است كه يكي از     ،داد
 و ويـس هـاي غنـايي و بزمـي ماننـد            منظومـه . اني به معناي عام آن است     دب داست ا

،  فردوسـي  حماسة شاهنامة ،   نظامي خسرو و شيرين   ، فخرالدين اسعد گرگاني   رامين
 ماننـد  ،ها به هم آميختـه اسـت  هاي واقعي و تاريخي و اخالقي آن هايي كه جنبه   هقص

هـاي   مانند قصه : دارد تاريخي   هايي كه جنبة    ، قصه گلستان سعدي ،  مقامات حميدي 
 زبـان حيوانـات     هـايي كـه از     ، قـصه  آيـد   ضمن وقايع داستان مي     كه در  تاريخ بيهقي 
كليلـه و  شوند مانند  انساني محسوب ميشود و به نوعي سمبل و نماد نوع         روايت مي 

ايــن گــسترة وســيع را ... رســتم و بــن  مرزبــاننامــة مرزبــان،  نــصراله منــشيدمنــة
 .گيرد دربرمي

،  تفكيك و تمايز ميان ادبيات كالسيك و ادبيـات مـدرن           با،  زان روايت پردا نظريه
 و هنري بـراي     پويا،  روايي خالق  درپي اثبات بسياري از عناصر    ،  قطبيبا رويكردي دو  

ران كالسيك را فاقد آن امتياز روايات داستاني دو، اند و درمقابل   ادبيات مدرن برآمده  
 متـون روايـي     متون روايي مدرن دربرابـر    ،  انهانگار  اين نگرة ثنويت   اما در  .شمارند مي

خاطـب  ارزشي، م  تك/ ، چندارزشي پايان بسته /  پايان باز  هايي چون  كالسيك با مؤلفه  
  .آرايي كرده است و غيره صف/ مخاطب نويسنده/ روايت
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ثير پارادايم  نويسندگان در آفرينش هرکدام از اين آثار تحت تأ        / ترديد شاعران   بي
اسـاس، سـنت ادبـي حـاکم          براين. اند  غي عصر خود قرار داشته    اني و بال  زب مفهومي و 

ويژه در ادب    هب،  به تعبير ديگر  . کرده است  ت خالق اثر و مخاطبان را مشخص مي       نسب
ـ           ،  کالسيک طـور خودآگـاه يـا       هشاعران يا نويسندگان در آفرينش يک اثـر همـواره ب

مخاطبـان  اص  به نحوي جـدي و خـ      ،  بالغي حاکم  گفتمانداشت   ناخودآگاه با چشم  
اساساً با انتخاب ژانر ادبي و فرم و ساختاري که بـه            اند و      خويش را مدنظر داشته    آثار
تفـسيري را کـه از        نـسبت ميـان مخاطبـان و خـوانش و          بخشيدند به نـوعي     ميآن  

  .    دندكر خواهند داشت فراهم ميآثارشان 
توجه به قواعد    وييم شاهکارهاي ادبي کالسيک، باوجود    راه نباشد اگر بگ    شايد بي 

ق و طـرح    خلآن محصور نشدند و امکان      و قوانين بالغي حاکم، در چارچوب خشک        
تــوان گفــت شــيوة  جرئــت مــي ميــان، بــه درايــن. اهم كردنــداي را فــر عناصــر تــازه

هـاي   اي از ويژگـي  اي اسـت کـه بـا پـاره     گونـه    به شاهنامهپردازي فردوسي در      روايت
  . زند بنيادين روايي مدرن پهلو مي

ري از  گيـ  ان دهيم که چگونه فردوسـي بـا بهـره         ا در نوشتار حاضر برآنيم تا نش      م
اي از  بــودن پــاره اي و رمــزي و اشــارة مــستقيم بــه رمــزي هــاي اســطوره مايــه درون
ويلي  تـأ کمند تفسير و  مخاطبان و خوانندگان را برانگيخته تا از  ،هاي داستاني  روايت

اصلي که بالغت حاکم زمانه درصـدد        ـ    به نيت مؤلف   قطعي ناظر  خطي و سطحي و   
و خود را  مخاطـب       برهند   در آفرينش آثار ادبي  بودـ      آن   جانبة  تثبيت و تعميم همه   

، بـه پرنـدة انديـشه و        هـا و انتظارهـا     فرض  ها بيابند و براساس پيش      روايات و داستان  
 بدهنـد؛  هـاي متکثـر    در ساحات مختلف سپهر تفـسيرها و تأويـل         پرواز   تخيل اجازة 

مـا در آغـاز   . رود  يشـمار مـ    هاي داستاني مدرن به     هاي روايت   اي که از شاخصه     همقول
اصطالح مخاطب راوي و مخاطب روايت و قواعد تفسيري حـاکم             مفهوم و  درنگي بر 

مايـة اسـاطيري     طور مشروح  بـه درون  هبگاه  غت کالسيک خواهيم داشت و آن     بر بال 
، روايت و مخاطبـان      نسبت راوي ، و    معنايي آن  کارکرد،  شاهنامههاي داستاني    روايت

  .پردازيم ها مي فسيري با اين داستانت ويلي ودر مواجهة تأ
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  چارچوب نظري  

    مخاطب راوي، مخاطب روايت

انـد كـه      اين عقيـده   بر،  با تفكيك ميان ادب كالسيك و مدرن      ،  منتقدان ادبي معاصر  
ستي كالسـيك قـرن     رئاليهاي    ادبيات گذشته و حتي رمان     اساساً داستان و قصه در    

  هر اثر  ، دربارة مفهوم پايان  مفهوم بستار ادبي يا    .ندنوزدهمي از پايان بسته برخوردار    
 پايـاني هـم خواهـد       ناگزير،  ادبي آغازي دارد   كه هر اثر  آنجابل طرح است و از    ادبي قا 
آخـرين  تفطن به اين دقيقه است كه وقتـي خواننـده           ،  اين مفهوم  از  اما مراد  داشت،
اي  انگارد و ديگر نه ناگفته   افته مي ي ، ماجرا را پايان   گذراند  نظر مي  ان را از   داست صفحة

 .كنـد  يـدي بـراي آنچـه گفتـه شـده احـساس مـي             برد و نه ابهام يا ترد       انتظار مي  را
، مـتن  پارچه از   ساختاري يك   تمهيد تمام مقدمات و ارائة     نويسنده با ،  عبارت ديگر  به

 تـا در پرتـو آن خواننـده بـا           نهـد  مـي   ا پـي  يت معنا و روشـني و وضـوح ر        بنياد قطع 
به تعبير ديگر،   . مقصود و مراد نويسنده نائل آيد     به   متن هاي آشكار موجود در    قرينه

 پاسـخ   هـاي احتمـالي خواننـدگان      اي بـراي پرسـش     گونـه   طـور وسـواس     هنويسنده ب 
، اقتـدار   چنين فضاي داسـتاني    پرواضح است كه در   . بيني كرده است   مشخصي پيش 

اطالعات الزم را    ناگفته پيداست كه تمهيد چنين مقدماتي     . مام با راوي است   تام و ت  
 دشـواري همـراه   تنها تفسير و فهم داستان را بـا  دهد و نه   اختيار خواننده قرار مي    در

گـراي    مصرف«كاهد و درحد      ، بلكه نقش خواننده را براي توليد معنا فرومي        سازد نمي
كند خواننـده     تالش مي  طول داستان  گرچه در راوي ا «. دهد  تقليل و تنزل مي   » معنا
هـاي مـبهم و       درنـگ تمـام نكتـه       ، ولـي بـي    دهد يك حالت ابهام مقطعي قرار     را در 
گونه   بنابراين، در اين  . )١١٠: ١٣٧٨ ؛مقدادي (»دهد   توضيح مي  آميز را صريحاً   ترديد
 حضور سنگين و ديـوار بلنـدي چـون           داستاني خواننده چنان در سيطرة     هاي روايت

يعني کمر همـت    . رود هرجا که خاطرخواه اوست       نويسنده گرفتار است که مي     /اوير
هـايي   ا توجه به چنين ويژگـي     ب. بندد تا به کشف مراد و مقصود راوي توفيق يابد          مي

هاي داستاني كالسـيك     اساساً روايت   منتقدان ادبي  ،كه براي اثر داستاني برشمرديم    
امـا  . برنـد  كـار مـي     ه را براي آن ب    بسته   پايان دهند و اصطالح     اين طبقه قرار مي    را در 
ة توان يافت كه محـصول و ميـو        ها را مي    ها و داستان    مقابل، دستة ديگري از رمان    در
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دارنـد، امـا چونـان      پايـان   / بـستار  ظـاهر  در،  ها  اين رمان  .شوند دورة مدرن تلقي مي   
هاي متفاوت هموار  بر تأويالت و تفسيرراه را، آميز  ابهام وجهي و  چند اي ناتمام،  جمله
ز گمان در نحوة تأثيرگـذاري روايـت بـسيار حـائ             بي مفهوم فرجام ،   بنابراين .كنند  مي
 ٦فورسـتر . م.گفتة ا   ه صورت گسسته و رفته يا به      فرجام ممكن است ب   «. ميت است اه
هـاي    صورت موقعيـت   جوركردن داستان باشد يا به      ، جمع و  هاي رمان   جنبه كتاب   در

هـاي   پرواضح است چنين آثـاري امكـان  . )٩٠: ١٣٨٢ ،وبستر (٧»ناشده نامعين و حل  
. سـازد   با متن داستاني فـراهم مـي  تعامل بسياري را براي مشاركت فعال خواننده در     

نقـش   جايگـاه پيـشين خـود در       تا از  شود اين امكان براي خواننده ايجاد مي     درواقع  
كـساني كـه    مـدون و صـريح و ي      ،   مـستقيم  ، واحد ، به تفسير   راوي /مخاطب نويسنده 
. موضع دهد   به مخاطب روايت تغيير    شد تن دردهد و     راوي القا مي   /ازسوي نويسنده 

ها و توقعـات     فرض حضور فعال و مشاركتي پويا در توليد معنا پيدا كند و پيش           يعني  
هـاي    تفـسيرها و تأويـل     هـا، راه را بـر     ٩هاي انتظار   افق ٨به تعبير هانس رابرت ياس     و

ها مـورد اسـتفاده قـرار          رمان باز براي اين دسته از     ح پايان اصطال. كند  ميمتفاوت باز   
 اما خواننـدگان    ،ظاهر رمان يا داستاني به فرجام خود برسد        يعني شايد در  . گيرد مي

اينجاسـت   .ماننـد  هاي متن باقي مـي  شدن ابهام ها و روشن    انتظار ناگفته  همچنان در 
خورد كه فقـط خواننـده     ميهايي به چشم سفيدخواني«١٠:كه به تعبير ولفگانگ آيزر 

د كـه  گـذار   اختيار ما مي، خواندن اين فرصت را در اونظر در .تواند آنها را پر كند     مي
 اگـر  امـا  ).٨٠-٧٧: ١٣٨٤ ،سـلدن و همكـاران     (١١»را مـدون كنـيم     هـا  ناشده  مدون

يـان بـسته بـه پايـان بـاز      بخواهيم ازمنظر تاريخي چنين دگرديسي و تحولي را از پا    
عنـوان   هكـه بـ  گـردد   ان باز به اواخر قرن نوزدهم برمـي گرايش به پاي «: يمبررسي كن 

طريـق  ثيرات تـازه از   صـل عـزم هميـشگي ادبيـات بـراي خلـق تـأ             حانوآوري فنـي    
ــوده اســت  ــد ب ــارتين( ١٢»فروشكــستن قواع ــه  ). ٥٩: ١٣٨٦، م ــذاريم ك ــه نگ ناگفت

بـسته   انپايـ / نتقـادي را بـه مفهـوم بـستار        تـرين رويكـرد ا      پساساختارگراها بنيـادي  
 در با اين استدالل كـه وجـود مـا محـصور         ١٣ويژه دريدا  هاين ميان و ب    در «.اند داشته

اگـر  . معتقد است كه تفسير پايـاني نـدارد        ،)متن نيست  چيزي بيرون از   (زبان است 
 مفهـوم   تكيـه بـر     چيزي كه دريدا بـا      جهان زبان جايي نداشته باشدـ     معنا بيرون از  
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. گاه ثابـت نخواهـد بـود       وان گفت معناي متن ادبي هيچ     ت  گاه مي   گويدـ آن   تفاوت مي 
ان گـشوده  كـر  متن تا بي ان بازي معنا را برآن بنيان نهاد،بدون وجود مركزي كه بتو 
: ١٣٨٥ ،مكاريك (» بستار توهمي بيش نخواهد بود     كيد بر است و تالش ناقد براي تأ     

٦٤(.          

  محور کالسيک بالغت متکلم

 تعريف  بالغت 

گذرا در بالغت كالسيك و تأمل در تعريف بالغت در آثار بالغيون قديم، از              با سيري   
 ، رماني )  ه٣٩٥م( ، ابوهالل عسگري  .)  ه٢٩١م( المعتز، ابن )  ه١٣٢م( عبدالحميد كاتب 

 قرن هفـتم سـكاكي،       و بعدها در   )  ه٤٧١م( تا عبدالقاهرجرجاني    ديگرانو   )  ه٣٧٤م(
 تعريفي كه   ،بالغت صورت پذيرفته است    تكاملي كه در تعريف      توان گفت باوجود  مي

دهد اجماع    دست مي   هبالغت ب   از المفتاح  تلخيص كتاب    در )  ه٧٣٩م( تبريزيخطيب  
» م مطابقه لمقتضي الحال مـع فـصاحته       الكال البالغه في «: ن تعاريف است   اي و عصارة 

ك .ر) ( آن قتضاي حـال اسـت همـراه بـا فـصاحت          بالغت در كالم مطابقت آن با م      (
  ).٩٨-٨٩: ١٣٨٠رسولي،

  هام در بالغت کالسيکاعتقاد به معناي قطعي و نفي اب

 قواعـد . شـد  منطق و بالغت محدود مـي       دستور، زبان در دورة كالسيك به سه حوزة      
منطق به مطالعة انواع    . كرد   تجويز مي  هاي زباني را    كاربردن درست نشانه   دستوري به 

 آن  پرداخـت كـه سـخن در       ي مي زمان و مكان و اوضاع و احوال      ها، فارغ از      معنايي بي
  را اوضاع و احوال حاكم بـر ايـراد سـخن         مان و مكان و     بالغت مطالعة ز  . شد  ايراد مي 
دانـستند بـه منطـق        رساني مي  اكه قدما نقش اصلي زبان را معني      جآناز. دار بود  عهده

حـال اگـر بـه      ). ١٣-١١: ١٣٨٠ مـداريان، ك پورنا .ر(كردند     بالغت توجه مي   بيش از 
بينـيم     منطقي آمده است توجـه كنـيم، مـي         هاي  بااز علم منطق در كت    تعريفي كه   

 گرفتـه    آن قـرار   جانبـة   ميق و همه  چگونه معنامداري در بالغت فارسي تحت تأثير ع       
بـزار و   ا؛ يعني منطـق » الخطاء في الفكرآله قانونيه تعصم مراعاتها الذهن عن  «: است
ابراهيمي (دارد     انحراف بازمي   را از خطا و    ت آن ذهن  رعايشود كه     اي تلقي مي    وسيله
شناسي كالسيك    جمالهاي اصلي     مايه  يكي از بن   بازتاب آن در  . )٣٠: ١٣٨٩, ديناني
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روشني سخن در مواجهه با مخاطب و نفـي         شود كه همانا اصل وضوح و         گر مي   جلوه
    .هرگونه ابهام است

گـرة  ت كالم بـه اقتـضاي مخاطـب بـا ن           مطابق خوردگي انديشة   گره, اساس   براين
ــ خـصوصاً معـاني و         گين خود را بر سپهر بالغـت اسـالمي           سن منطقي، چنان ساية  

كـه    جـايي  دهـد؛ تـا     ها به فرمانروايي خـود ادامـه مـي          كند كه قرن     تحميل مي  ـ  بيان
مبين ) نو مسلمانا(ميان اعراب نظرية نقد ادبي درتوان مدعي شد نگاهي كلي به  مي

  :  كالسيستي دارد؛ چراكهدت صبغةش اين نكته است كه اين نقد به
تأكيد هموارة اين نقد بر روح اعتدال در تعبير و عـدم افـراط در خيـال و اسـتعاره                    

را مدنظر دارد و در اين ناحيه،       ) آيين(است و همواره رعايت مقام و تناسب و آداب          
كند و شأن لفظ را بـر شـأن           رود كه شعر را مقيد و محصور مي         قدر پيش مي    گاه آن 

طـوركلي بـه محـصوركردن و         دهـد و بـه       را بـر مـضمون برتـري مـي         معني و شكل  
: ١٣٨٨عبـاس،   (مقيدساختن و هرچيز را برجاي خود نشاندن تمايـل مفـرط دارد             

٤٧.(  
ن، در فـضايي تـنفس      تبـع آ   طوركلي، و بالغت فارسي بـه       بالغت اسالمي به  , بنابراين

 چنـين تلقـي از      برپاية. كرد   آن حكومت مي   كار خطابي و منطقي بر    كرد كه سازو    مي
رسيده نسبت ميان لفظ و معني و متكلم و مخاطب است كه آدونيس به اين نتيجه                

بالغيون مسلمان شعر را در چـارچوب معيارهـاي خطابـه محـدود كردنـد و                «: است
؛ مـثالً بـا     )٨٠: ١٣٨٣ ادونـيس، (» نوشتار را براي آن تعيـين ننمودنـد       اصول بالغت   

نفـي هرگونـه ابهـام، مقـدماتي را          و مجاز، يـا      بندي زبان به دو حوزة حقيقت       تقسيم
  يعنـي بـا    ،فراهم آوردند تا مخاطب با سهولت و سادگي به نيت مؤلـف دسـت يابـد               

اي كه بـه      نشانه( صارفه   و قرينة ) تناسب ميان معناي حقيقي و مجازي     (وجود عالقه   
ي اين نكته اشاره داشت كـه لفـظ در معنـاي حقيقـ            به  شتافت و     كمك مخاطب مي  

 شـد  واقع آنچه در تحليل بالغي هدف غايي محـسوب مـي  در) كار نرفته است هخود ب 
نهايت مجازها را بـه همـان معنـاي حقيقـي و زبـاني بازگردانـد تـا                  كه در  «:اين بود 

كنايه به يك حقيقت زباني و مفهوم قطعـي و           يعني استعاره، مجاز، و   . فهميده شوند 
بل تأويل به يك حقيقت و زبـان        صورت مجازي كه قا    بنابراين، هر . عقلي تأويل شود  

  ).١٢: ١٣٨٦فتوحي، (» ماند العة علم بالغت كنار ميواقعي نباشد از قلمرو مط
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پـذير   هاي كالم حتي از نوع تأويل ابهام«انگاشتي، بالغت كالسيك     با چنين پيش  
يـشتر  واقـع ابهـام در ادب كالسـيك ب      در). ١٥ :همان(» دانست  آن را عيب بزرگ مي    

 از صـنايع ادبـي و علـوم     غرابـت اسـتعمال، اسـتفاده     ي و معنـوي،     معلول تعقيد لفظ  
است؛ در مقايسه با ادب مدرن كه ابهام غالباً محصول نـسبيت، عـدم              عصري و غيره    

  .  اري است و ارزش هنري وااليي داردقطعيت و ابهام ساخت
ــ اجتمـاعي دورة كالسـيك         گفتمـان غالـب بـر فـضاي سياسـي         , ديگرسويي  از

نطفـه خفـه     صـداها را در   ايي حاكمان، امكان تنوع و تكثر       صد تكاستبدادي است و    
راث و سنت ادبـي را  د و هم ميوش كرده است، لذا هم مانع ظهور شخصيت فردي مي   

  . كند حفظ مي
هـا و رفتارهـاي مـشابه در      اين منع و حفظ، به استقرار فرهنـگ عمـومي، مهــارت           

 ادبي و نيز عنصر معناداري يـا  هاي رساند و به تكرار معاني و صورت جامعه ياري مي 
شـاعر دورة كالسـيك شـعر را بـراي مخاطبـاني        . كـرد   معنايي شعر كمـك مـي       تك
وبيش فرهنگ عمـومي و ميـزان دانـش و اطـالع  آنهـا را              سرود كه از پيش، كم      مي
: ١٣٨٧پورنامـداريان،  (شناخت و با حد انتظار و توقع آنـان در شـعر آشـنا بـود             مي
١٨-١٧.(  

طريق تاري است، ارتباط كالمي بيشتر از      نوش اي، باوجود آنكه زبان     گرهبرپاية چنين ن  
گيرد و خواندن و ديدن مجال كمتري براي ظهور و بروز             ت مي گفتن و شنيدن صور   

   :كدكني  به نظر شفيعي.كند ميپيدا 
بندي مباحث علم بيان به چهار عنصر مجاز، تشبيه، اسـتعاره و كنايـه                حتي تقسيم 

و اينكه دوتا از آنها ذاتي هستند، يعني مجاز و كنايـه و دوتـاي             در بالغت كالسيك    
عنوان وسيله معرفي شده، يعني تـشبيه و          ديگر كه تشبيه و استعاره باشند، يكي به       

اي و قسمتي از يك اصـل معرفـي شـده و آن اسـتعاره اسـت،                   عنوان پاره   ديگري به 
محـدوديت در   كامالً جنبة علمـي و منطقـي دارد و باعـث نـوعي جمـود فكـري و                   

ارتباطات معنوي ميان عناصر طبيعت و زندگي انساني كه فراخنـاي بيكـران اسـت               
هاي شاعرانه و صـور مجـاز         ها كه توسط اديبان براي خيال       بندي  اين جدول . گرديده

هـا متوجـه نـوعي        وجود آمده، باعث شده است كـه هميـشه ذهـن            در شعر و نثر به    
  ).   ٤٧: ١٣٧٨شفيعي، (محدوديت باشد 
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  جايگاه اسطوره در بالغت کالسيک 

 مستقلي زير عنـوان اسـطوره نيامـده     بحث كالسيكهاي بالغي     يک از کتاب    در هيچ 
ي و  تـشبيه اي، در ذيـل آرايـة تلمـيح، اضـافة    صـور اسـطوره  اي از است، اما به پـاره    

ترديد اعتقاد به معناي قطعي و نفي هرگونه ابهـام           بي. اي پرداخته شده است   استعاره
ني  زبا نشانة.  داد  امکاني به طرح موضوعي چون اسطوره نمي      ر منطقي مجال و     طو هب

ايـن حتـي در شـعر و         . زبـاني دارد   گاهي معناي يکساني براي همة اعـضاي جامعـة        
يعنـي  . يـه نيـز حـاکم اسـت    تصويرهاي مجازي مثـل مجـاز مرسـل، اسـتعاره و کنا          

از «امـا   . شـود مون مي ه مدلول خاصي رهن    ذهن را از دال ب     هاي حاضر در کالم     قرينه
بهي است که بايد مشبه محذوف آن را با تخيـل يـا              ، اسطوره مشبه  ديدگاه علم بيان  

التفـات بـه ايـن نکتـه کـه       با .شناسي دريافت شناسي و جامعه  قراين تاريخي و مردم   
» ول خـود صـريح نيـست و بـا تفـسير و تأويـل همـراه اسـت                  داللت اسطوره به مدل   

ه اينکـه   چـ  .ه سمبل يا نماد شباهت بسيار دارد      حيث ب  نازاي. )٢٤١: ١٣٧٦شميسا،  (
 داللـت نـدارد و داللـت آن بـر چنـد مـشبه               ي مشبه خاص  بربه   در سمبل هم مشبه   

.   مفاهيم مربوط و نزديک به هـم اسـت  ي از معاني وا اصطالح هاله  به نزديک به هم و   
چراکه . وندز يگانگي پيش بر   تا مر كه  شود   ماني ميان اسطوره و نماد موجب مي      ه اين
جهـت   اي دريچة ورود به اعماق تجربة ناخودآگاه جمعي است؛ ازاين         تصوير اسطوره «

» نمـاد «جاست که   توجه اين   جالب). ٢٧٩: ١٣٨٥ فتوحي،( »کندمانند نماد عمل مي   
  .يابد يز در بالغت کالسيک مجال طرح نمين

پـردازيم   سبت آن با حماسه مي و نبه تعريف و کارکرد تفسيري اسطوره   در ادامه   
اوضـاع   هـاي متکثـر بـا توجـه بـه             امکان تأويل  تا نقش و مشارکت فعال مخاطب در      

 بيشتر خـودش    شاهنامههاي اساطيري    مايه   از  بن   ...فرهنگي و سياسي و اجتماعي و     
 معطـوف بـه     ، بـه ارادة   لـف انقياددرآوردن مؤ   مري که مخاطب را از به      ا را نشان دهد؛  
  .  دهد وايت سوق ميآزادي در ر

  عريف اسطوره  ت

انـدازهاي   يـک از چـشم    هر و نظـر ندارنـد    شناسان در تعريف اسـطوره اتفـاق        اسطوره
. انـد   بدان نگريـسته   ...فلسفي و ،  گرايي ، ساخت شناختي ، جامعه شناختي مختلف روان 
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او بـر آن اسـت   . دانـد تعريف کوتاه و جامع از اسطوره را محال ميارائة  ک روتون   .ک
  : اکه م

هـاي خـاص را     طـور عـام نـداريم و تنهـا اسـطوره             از اسطوره بـه    اي مستقيم تجربه
اي مــبهم، صــورتي متلــون و معنــايي شناســيم؛ و اينهــا نيــز داراي سرچــشمه مــي
حـال   دهنـد؛ بـااين     انـه تـن درنمـي     ها به توجيه خردگراي   ظاهراً اسطوره . آميزند  هاماب

ات متعـارض   همين نکته خود دليل وجود تنوع توضيح      . اندمحرک استفسار عقالني  
قدر کافي براي توجيه اسـطوره جـامع و کامـل نيـستند              يک از آنها به    است که هيچ  

  ). ٣: ١٣٨٥روتون، (
حدود زيادي اجماعي   دهد تا   مهرداد بهار از اسطوره مي     شايد تعريفي که  , ميان اين  در

  :  اودر نظر. از تعاريف موجود باشد
مقـدس انـسان در مرحلـة       اسطوره اصطالحي کلي است که دربرگيرنـدة باورهـاي          

اصـطالح ابتـدايي شـکل        که در عـصر جوامـع بـه       است  خاصي از تطورات اجتماعي     
تـرين سـطوح    اساطير حتي در ساده   . گردد  گيرد و باورداشت مقدس همگان مي       مي

بشري و    خود انباشته از رواياتي است معموالً مقدس دربارة خدايان، موجوداتي فوق          
اي آغازين با کيفيـاتي متفـاوت بـا کيفيـات زمـان      هآوري که در زمان  وقايع شگفت 

هـاي  عادي ما رخ داده و بـه خلـق جهـان و ادارة آن انجاميـده اسـت يـا در دوران                     
  ).٣٧١: ١٣٧٨بهار، (دوردست آينده رخ خواهد داد 

اختي در سنت خودمان و خاسـتگاه آن   نبخواهيم اسطوره را از بعد معناش   اما اگر 
  : توانيم بگوييم که سي كنيم ميان قديم برردر غرب و در يون

 به معناي قـول، روايـت، و گفتـار     muthosدر زبان ما، اسطوره معادل واژة يوناني
بردنـد امـا      کـار مـي     يونانيان در آغاز اين کلمه را به معناي بيـان شـفاهي بـه             . است
رو بـا    کار گرفتـه شـد و ازايـن        رفته ميتوس به معناي پيرنگ و طرح نمايش به          رفته

گويند از قرن شـشم پـيش       همچنين مي . ناپذير يافت   رفتار پيوندي گسست  کنش و   
ضـيمران،  (اي مورد اسـتفاده قـرار گرفـت           از ميالد، به مرور با معناي روايت افسانه       

٥٥-٥٤: ١٣٨٤.(  
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  اسطوره و حماسه 

 ارتباط نزديکـي ميـان اسـطوره و         ،اگرچه حماسه در مقايسه با اسطوره متأخر است       
بـا خـود     اي را  اي از عناصر اسـطوره      سو پاره   درواقع حماسه ازيک  . ردحماسه وجود دا  

   :به تعبير ديگر. پيوندد ه دارد و ازديگرسو به تاريخ ميهمرا
زايد   ماند که حماسه را مي      حماسه زادة اسطوره است و اسطوره مامي پرورنده را مي         

دل اسـطوره   حماسة راستين جـز از      . باالند  پرورد و مي    و آن را در دامان خويش مي      
آيد که    روي، حماسه تنها در ادب و فرهنگ مردماني پديد مي           ازاين. توان آمد   برنمي

  ).١٨٣: ١٣٧٦کزازي، (اند  اي ديرينه داراي تاريخي کهن و اسطوره
تـوان گفـت    مـي «به تعبير ديگر،    .  است ناپذير حماسه  بنابراين اسطوره عنصر تفکيک   

هـا و حکايـات و      فـسانه شـود و ا   مـي  عنصر اصلي و اساسي حماسه محسوب        اسطوره
). ١٣١: ١٣٧٠شـناس، حـق (» آينـد شـمار مـي    قصص عاميانه عناصـر فرعـي آن بـه        

کـه قهرمانـان     اند؛ درحـالي  ريمن و ديوان  قهرمانان اسطوره، ايزدان و فرشتگان يا اه      «
 امـا   .)١٣: ١٣٨٢ پـور،  اسـماعيل (» دهنـد انان و شهرياران تشکيل مي    حماسه را پهلو  
شـويم عناصـر      رفتـه بـه عـصر حماسـي وارد مـي             رفتـه  ست که وقتـي   واقعيت اين ا  

 . شوند اي بازتوليد مي  بلکه به شکل و هيئت تازه،ن بروندبي، نه اينکه ازاي اسطوره
عهـده دارنـد، بـسياري از        هـا بـه   ي که خدايان در اغلب حماسه     بر نقش   عالوه مثالً

شـوند و   ا ظـاهر مـي    هـ خدايان اقوام کهن به صورت شـاهان و پهلوانـان در حماسـه            
بسياري از شاهان و پهلوانان بزرگ يک قوم در اساطير آن قوم بـه صـورت خـدايان                  

رديـسي و تحـول و تغييـر بـا مقايـسة      اين دگ ). ٣٧١: ١٣٧٨ بهار،( گردندپديدار مي 
  :ني قابل استنباط و دريافت استروش ، حماسي و تاريخي هر قومي به اساطيريدورة

دايان اسـاطيري بـه نياکـان و فرمانروايـان برتـر تبـديل              در اساطير همة اقوام، خـ      
شوند يا برعکس، خدايان اساطيري گذشتة خدايي را فرونهاده، از عـالم اسـاطير             مي

اند و در عداد فرمانروايان و پهلوانان بزرگ و آغازين قوم   به جهان حماسه فرود آمده    
  ).٩٥: ١٣٦٨يارشاطر، (اند  خويش قرار گرفته

  اسطوره    کارکرد تفسيري 

 ، که دربارة  شناسي ساختاري انسان کلود لوي استروس، در ابتداي بخش ششم کتاب       
اي را از فـرانس بـوآس درخـصوص    بررسي ساختاري اسطوره نگاشـته اسـت، جملـه        
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رسـد کـه دنياهـاي      بـه نظـر مـي     چنـين   «:  تأمـل اسـت    درخورآورد که   اسطوره مي 
هـاي آن    از ويرانـه   ريزنـد تـا بـاز     روانـد کـه ف    ط بدان روي بنا نهـاده     اي را فق   اسطوره
 از   يکي از مـسائلي کـه پـس        ).١٢٤: ١٣٨٤ پورحسن،( »اي برافرازند  هاي تازه   جهان

ــه   ــانون توج ــا ك ــنگري در اروپ ــنفک روش ــدي روش ــم  ج ــت ه ــوايي و  ران قرارگرف ن
که در دنيـاي مـدرن جـايي بـراي           شان در اعتقاد و ايمان به اين باور بود         صدايي  هم
هـا را    زدايي کرد و اسطوره      به تعبير ماکس وبر، بايد اسطوره      يست و ها ن   اسطوره ورود

جـا رسـيد     جام انسان مدرن بـدين    اما سران . در همان دنياي قديم به حال خود وانهاد       
اش  توانـد آن را در شـکل ظـاهري    واند از اسطوره خالص شود و نـه مـي  ت نه مي«که  

 برخـورد انتقـادي     ميـشه بـا آن    امـا بايـد ه    ،  اسطوره همواره با ما خواهد بود     ،  بپذيرد
تـوانيم از اسـطوره بـاخبر          باز ازآِن خودکردِن گزينشي مي     تنها در حد   .داشته باشيم 

به روشي وابسته است    «ها   درواقع هويت ويژة اسطوره   . )١٠١: ١٣٨٦ريکور،  ( »شويم
هاي ايـدئولوژيک خـود دريافـت و          ، و انگيزش  باورها،  ها را بنا به نيازها    که هر نسل آن   

 .)١٠٣ :همان( »کند يل ميتأو
ان اسـطوره و ادبيـات      باب نـسبت ميـ    ور از اسطوره يادآور نظر فراي در      تلقي ريک 

، مورد تجديدنظر قرار    يابد، اساطيرش  وسعه مي اي رشد و ت    به مرور که جامعه    «:است
شـوند تـا بـا        تفسير مـي   نو از و از صافي انتخاب گذشته و منقح و مهذب و يا          ،  گرفته

نمايـد   بنابراين چنين مـي   . )١٠٩: ١٣٧٨،  فراي( »وين سازگار گردند  هاي ن   نيازمندي
 عاميانـه و  تري نسبت به پيوند شعر با قـصة  يان اسطوره و شعر ارتباط تنگاتنگ که م 
  ).١١٢: همان( وجود دارد افسانه

ها در حد سـاختارهاي اصـلي نمـادين خـود       آيا اسطوره  ريکور در پاسخ به اينکه    
: دگويـ  مـي  گيرنـد هاي ملّي فـاخر سرچـشمه مـي       گفرهنشمول هستند يا از     جهان

هـا نيـز    پذيرند، اسـطوره  ديگر ترجمه  اصوالً به هم   هادرست به همان شکل که زبان     «
هـاي ديگـر    سـوي فرهنـگ   دهـد تـا از    ي دارند که به آنها امکان مـي       شمولافق جهان 

  ).١٠٥: ١٣٨٤ ريکور،(» فهميده شوند
جـاي آنکـه      آيد در اسطوره مخاطب بـه       يه از کارکرد معنايي اسطوره برم     ک چنان
نـشيند و روايـت    جاي راوي مـي     وي را داشته باشد، به     کشف نيت و مقصود را     دغدغة
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معنـي پيـام   ) مانند موسيقي(در اسطوره  «:استروس لوي تعبيربه . آفريند اي مي   تازه
 شميـسا، ( »کند  ر زبان، معني را فرستنده مشخص مي      ا د ، ام کندرا گيرنده معلوم مي   

هاي مختلفي خـود را بـر ذهـن و           گونه  اي به   هاي اسطوره   مايه  البته بن . )٢٣٧: ١٣٨٣
  .کند زبان هر عصري و هر نسلي تحميل مي

ر امروز نيز رسـوخ کـرده و بـا          هاي امروزي به ذهن بش     قالب داستان که در   چنان«
ظـر  رفت و چه ازن     ر پي نظآورد که چه از     هايي را پديد مي     ها و داستان    جايي، قصه  جابه

: ١٣٧٨سـرکاراتي،    (»گيرنـد   اي خاصي قرار مي     د اسطوره مجموعة واح شخصيتي زير 
 .بودن اسـطوره اشـاره دارنـد      زمان  و بي مثالي  ،  همه بر ويژگي پويايي    اين). ٢١٧-٢١٦

 را دارد که امتزاجي ميـان تجربـة امـروزين و             اين ظرفيت وجودي   ازآنجاکه اسطوره 
 معنايي وسـيعي را بـا توجـه بـه تحليـل و              ديرين جامعة انساني برقرار کند، گسترة     

عنـايي  زنـد کـه از مـدلول م        رقم مـي  ... شناسي و شناسي، جامعه قرائن تاريخي، مردم  
هـاي    فـرض   هاي معنـايي را بـا توجـه بـه پـيش             گريزد و انباشتي از مدلول      خاص مي 

 يکنـد دالّـ   ي اسطوره بيان نمادين پيدا مي  وقت،  به تعبير ديگر  . نهد  مخاطب فرارو مي  
توضـيح آنکـه در انديـشة     «.شوده به معناي خاصي محدود نمي شوده و باز است ک    گ

چيز هرگز   هيچ، يعني   نيز هست » گشوده« بلکه   ،است» جاندار«تنها   ، جهان نه  رمزي
 ديگـري هـم معنـي        بلکـه چيـز    ،)برخالف پندار خودآگـاهي   (نيست  نمايد    آنچه مي 

). ٨٣: ١٣٨٥،  ستاري(» ز است دهد و آبستن واقعيتي برتر از واقعيت خود آن چي          مي
 در کـالم حاضـر     اي  اي مثل مجـاز و اسـتعاره و کنايـه، قرينـه             در بيان اسطوره  يعني  

که راوي از پيش آن را قصد        نيست که ذهن را صرفاً به مدلول خاصي معطوف سازد         
کـان تفـسيرهاي    بلکه از چنان سياليت و پويـايي برخـوردار اسـت کـه ام             . کرده بود 

 يکسره  که چشم و گوش را    جاي آن   اي که مخاطب به     گونه  به. سازد  يمتعدد را فراهم م   
است که گرسنة معاني است و البته هرکس بـه          لف بسپارد با متني مواجه      به نيت مؤ  

خوانـد و   وگـو فرامـي   متن را به گفت  ... اي و   هاي زباني و ادبي و اسطوره       فراخور دانش 
 نـسلي   هـا در هـر عـصري و        ره بـه تعبيـر ديگـر، اسـطو        .دمد  اي درآن مي    معاني تازه 

يابند  اي مي   تفسير و تأويل تازه   ... اجتماعي و ،  سياسيمتناسب با مقتضيات فرهنگي،     
کننـد و از    حيات و زنـدگي جديـدي را آغـاز مـي    ه،گامي با زمان  در پرتو همين هم    و
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 واضـح   .)٣٨٠-٣٧٠: ١٣٧٦بهـار،   (ماننـد      زوال در پستوي تاريخ در امان مي       مرگ و 
سـازد و     نمـي ساحتي کالسـيک در     محور و تک    متکلم نمادين با بالغت     ت که بيان  اس

  .  دياب  قلمرو بالغت کالسيک نميورود به جايي براي... تايپ و درکنار سمبل و آرکي

  تحليل و بررسي

  هاي داستاني در شاهنامه اي روايت ماية اسطوره درون

رفتـه شـکل    تـه ير کهـن هنـدوايراني اسـت کـه رف        اسـاط  شاهنامههاي    بنياد داستان 
. کـرده اسـت   حدودي تاريخي پيدا    تر شده و شکل حماسي و تا        اش کمرنگ   اساطيري

نـد گـذر از     ايـن رو   شـاهنامه متون پهلـوي و     ،  اوستاهاي   که با تأمل در داستان      چنان
تـوان    با وجود ايـن در برآينـدي کلـي مـي          . توان دنبال کرد   اسطوره تا حماسه را مي    

 :وع تقسيم کردرا به دو نشاهنامه هاي  داستان
  . عقلي و منطقي برخوردارندهايي که از پشتوانةداستان) الف
عقلـي و منطقـي     هـاي   ريانماينـد و بـا مع     هايي کـه فراعقالنـي مـي       داستان )ب

  . سازگاري ندارند
تـوان   ، مـي   بزرگ اساطيري است   ماية محوري اين حماسة   گذشته از اينکه درون   

ارزتري اي بـ  هاي اسـطوره  مايه شمرد که از بنها را بر اي از داستان طور خاص دسته    هب
  : جمله ازآن. برخوردارند

رفـتن کـاووس، اکـوان ديـو،          هاي پيدايش آتش، ضحاک ماردوش، برآسمان     داستان
پيکر، و کـرم هفتـواد و تلخنـدگو تنهـا           اسکندر و کيد هندي، اسکندر و ماهي غول       

گذشته از اين   . ها داد توان به آن  هستند که صفت اساطيري مي    شاهنامه  هاي  داستان
هاي ايرج، رستم و سهراب، سـياوش و سـودابه، بهـرام و             هشت داستان، در داستان   

هاي عاميانة بهـرام و زن شـيردوش        تازيانه، رزم رستم و اسفنديار، حتي در داستان       
که ازنظر جايگزيني در حماسه به عصر تاريخي متعلق است نيز ردپـاي اسـطوره را                

  ).٦٦٣: ١٣٨٣سرامي، (توانيم ديد 
ست کـه    ا ها به آن توجه داشت اين      بايد درباب اين دسته از داستان      ظريفي که    نکتة

اسـه  براي آفـرينش حم   . ميان بازسازي حماسه و آفرينش حماسه تفاوت قائل شويم        
 بازسازي آن اين الزام رخـت        اما در  ،العاده ضروري است   اعتقاد و باور به اعمال خارق     
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 و   تفکـر فلـسفي حـاکم بـوده        زيسته که  سي در عصري مي   ترديد فردو   بي. بندد  برمي
اگر مجـال  . العاده باور نداشته است که فردوسي خود به اين اعمال خارق   شک نيست   
  ادامـة  شـرط پويـايي و    دهد از اين جهـت اسـت کـه            ها مي   گونه داستان   طرح به اين  

ينکـه  چـه ا  . دانـسته اسـت     هـا مـي     گونـه داسـتان     در نگاه رمزي به اين     را   هاحيات آن 
هـا، داللـت معنـايي را از سـطح          هاي اساطيري موجود در اين دسته داسـتان        مايه  بن

خواننـده بايـد بـا گـذر از ظـاهر           اسـاس،     بـراين . برندادين باال مي  نشانه تا سطوح نم   
ن آن را بکاود و معاني رمزي و تـأويلي آن            باط دـنماي  ـ که دروغ و افسانه مي       ستاندا

ورزد و    به اين مقوله تصريح مـي      شاهنامهدوسي در آغاز    که فر  چنان. را استخراج کند  
 با خردي نقادانه و با رهيافتي       دهد که   هشدار مي  شاهنامهان و خوانندگان    به مخاطب 

حقـايق  اي دارند مواجـه شـوند و    ماية اسطوره هاي داستاني که درون    تأويلي با روايت  
  :دند آشکار سازن ظاهري روايات داستاني وجود دارمکتوم را که در بطن پوستة

  تو اين را دروغ و فسانه مـدان       
  از او هرچه اندر خـورد بـاخرد       

  

  به يکسان روشن  زمانه مـدان        
    دگــر بــر ره رمــز معنــي بــرد

  )   ١٢٤: ١٣٨٦/٤فردوسي، (     
بـه رهيافـت     طرحي نظري استوار است و فردوسي بـا توجـه            بنياد اين نوشتار برپاية   
 مفـسر ايـن دسـته        و  درمقـام نخـستين مخاطـب      دهد خود   هرمنوتيکي که ارائه مي   

اي در اينجا بـر   . يازد   به تأويل دست مي    شاهنامهنشيند و در چند جاي        ها مي   داستان
 :کنيم ديو بسنده مي از داستان اکوانتأويل او مثال به 
هـاي اسـب کـاووس        آيد که به گلـه       به شکل گورخري درمي    شاهنامهيو در   د   اکوان

. خيزد  وجوي ديو برمي    ، به جست  غائلهين  دادن به ا    راي ختم رستم ب . رساند  آسيب مي 
اين واقعـه سـخت     رستم که از  . شود تازد از برابرش ناپديد مي      اما هربار که بر ديو مي     

تازد و او را   او ميديو بر اکوان. آسايد اي مي شود دمي درکنار چشمه  ناتوان مي  عاجز و 
 .ا بيفکند يـا بـه کـوه       او را به دري    كه پرسد  از رستم مي   گيرد و  بر باالي دستانش مي   

را انجـام خواهـد داد کـوه را         دانـست هرچـه بگويـد ديـو عکـس آن             رستم چون مي  
افکند بـا شـناکردن خـود را نجـات            ن ديو رستم را به دريا مي      وقتي اکوا . گزيند  برمي
  . سازد نجام نام خدا را بر زبان جاري و سر ديو را از تنش جدا ميسرا رستم .دهد مي
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يد که در صيد معاني نبا    ديو با تأکيد دوباره بر اين       دوسي در پايان داستان اکوان    فر
داند که عقل و دانش      ز معاني را چنان دورپرواز مي     اي ا  به ظاهر الفاظ اکتفا کرد، پاره     

چندان ويل اين داستان که     گاه خود به تأ      آن .ظاهري را ياراي هماوردي با آن نيست      
  :خواند مي» مردمان بد«را » ديو«ردازد و پ سازد مي با عقل و عرف ظاهري درنمي

  خردمند کاين داستان بـشنود    
  وليکن چو معنـيش يـادآوري     

  
  تو مر ديو را مـردم بدشـناس       
  هرآن کو گذشت از ره مردمـي      

  

  به دانـش گرايـد، بـدين نگـرود          
  شــوي رام و کوتــه شــود داوري

  )١٨-١٧ ب ٤٢٩: همان         (
  کسي کو ندارد ز يـزدان سـپاس       

   ديوان شمر، مـشمرش زآدمـي     ز
    )١٤١-١٤٠ب٤٣٢: همان        (

  هاي شاهنامه  رويکردي تأويلي به داستان

 اي وردهفـرآ  و ندارنـد  خـود  بـر را  اي نويـسنده   نـام ازآنجاکه اساطير به تعبير روتون

توان بـراي خـوانش    اندازهاي مختلفي مي ، چشم)٧٨: ١٣٨٥ روتِون،( هستند جمعي
. لفي خاص مطمح نظـر قـرار گيـرد        ؤ وصول به نيت م    آنکه دغدغة   آنها تصور كرد، بي   

بخشي به معناي      ابهامي را در قطعيت    نهايي همين عدم اطمينان به معنايي قطعي و      
خوانـد؛ امـري کـه اثـر را از            شـود کـه بـارت آن را حقيقـت اثـر مـي               متن سبب مي  

 .  )٧٠: ١٣٨٢ بارت،( بخشد هاي نيت نويسنده رهايي مي محدوديت

هـاي   حال آغازكنندة رهيافتي تأويلي به داستان    درعين سي که خود طراح و    فردو
از او شـاعران و     نهد که پـس      ، سنتي تأويلي را برمي    ست ا  شاهنامه اساطيري رمزي و 

درپي تا دورة معاصر به       هاي پي   نويسندگان بسياري را در طول قرون متمادي و نسل        
ـ   . خواند  بازآفريني و بازخواني فرامي     شـاهنامه بـودن مـتن      ر بـاز و گـشوده     امري که ب

ما در ادامه براي    . گذارد  اي يا آميخته با اساطير صحه مي        ه  هاي اسطور   ويژه داستان   هب
هـاي تـأويلي از       يسندگاني خواهيم پرداخت که خـوانش     نمونه به بعضي شاعران و نو     

  .اند  را در آثارشان بازتاب دادهشاهنامههاي  اين دسته از داستان
  ١٥ عرفاني ـمتون ادبي 

شـاهنامه  هاي    ها و شخصيت    هاي مختلف، داستان    گونه  ، به در متون ادبي و عرفاني ما     
مـا در   . لي قـرار گيـرد    تواند موضوع کتاب مـستق     اند که خود مي     تأويل و تفسير شده   
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 شـاهنامة هاي    خوان  هفت. اي از اين متون خواهيم داشت       اي کوتاه به پاره     اينجا اشاره 
  :هفت مرحله بازتوليد شده استني، به صورت هفت وادي يا فردوسي در سنّت عرفا

يا ) مرحله(هاي پهلواني يادماني است که از هفت زينه         خوان در قلمرو داستان     هفت
مهريان باستاني بـراي رسـتن      . آزمون دشوار در آيين مهرپرستي برجاي مانده است       

اين هفـت   . انيدندگذر  از آاليش تن و رهانيدن جان، هفت آزمون آييني را از سر مي            
. ٣شـير   . ٢سرباز  . ١: شده است آزمون، به زباني رازناک و نمادين چنين ناميده مي        

بازتابي از اين هفت آزمـون در       . پدر. ٧خورشيد  . ٦پارسي  . ٥شيرـ شاهين   . ٤کالغ  
هاي درويشي هفت شهر عشق يا هفت وادي طريقـت را پديـد آورده              قلمرو دبستان 

   ).٥٣٩: ١٣٧٦کزازي، (است 
. گيرد  هاي مختلف سلوک بهره مي      خوان در طرح وادي     ، از هفت  الطير  منطقعطار در   
که با راهبري و مرغاني ني سلوک عرفاست از سيرو   تمثيلي ا  ي روايت  عطار الطير  منطق

 پـيش دارنـد و      برنـد؛ راهـي صـعب در       ديدار سيمرغ را انتظـار مـي       راهنمايي هدهد 
  .يابند تا به اين مهم دست يابندکان را مي تنها سي مرغ اين امميان سرانجام ازاين

ــار  ــاز ک ــب آغ ــست وادي طل   ه
  پس سيم وادي است ازآن معرفت     
  هست پـنجم وادي توحيـد پـاک       
  هفتمين وادي فقـر اسـت و فنـا        

  
  چون فرود آيـي بـه وادي طلـب        

  
  بعد از آن وادي عشق آيـد پديـد        

  

  بعــد از آن بنمايــدت پــيش نظــر
  

  بعــد از آن وادي اســتغنا بــود  
  

ــد از ــدتبع ــد آي    آن وادي توحي
  

ــدت  ــرت آي ــد از آن وادي حي   بع
  

  کنـار پس بـي    وادي عشق است زان     
  هست چـارم وادي اسـتغنا صـفت       
  پس ششم وادي حيـرت صـعبناک      
  بعـد از ايـن روي روش نبـود تــو را   

  )٣٨٠الطير، منطق                    (
  پيــشت آيــد هرزمــاني صــد تعــب

  )٣٨١همان،                    (        
  غرق آتش شد کسي کانجـا رسـيد       

  )٣٨٥همان،                            (
ــر    ــا و س ــي پ ــت را وادي ب   معرف

  )٣٩٢همان،                            (
  ني در آن دعوي و نـي معنـي بـود          

  )٣٩٧همان،                            (
ــدت   ــد آي ــد و تفري ــزل تجري   من

  )٤٠٢همان،                       (     
ــدت  ــم درد و حــسرت آي ــار داي   ک

  )٤٠٧همان،                            (
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  بعد از اين وادي فقر اسـت و فنـا         

  
ــود آنجــا ســخن  ــي ب ــتن روا ک   گف
  )٤١٣همان،                            (

او .  اساطير ملي نشان داده اسـت      کارگيري هنيز تمايل خود را در ب     نامه    الهيعطار در   
کـستان طبيعـت، و     هايي چون افراسياب نفس، تر     استان بيژن، ترکيب  ا استفاده از د   ب

  : کار برده و رستم را استعاره از پير آورده است ايران شريعت را به
  تــرا افراســياب نفــس ناگــاه   
  ولي اکوان ديـو آمـد بـه جنگـت        
  چنان سنگي که مردان جهـان را      
  تو را پس رستمي بايد در ايـن راه        
  تو را زيـن چـاه ظلمـاني بـرآرد         
  ز ترکـــستان پرمکـــر طبيعـــت
ــد راه  ــت ده ــر کيخــسرو روح   ب

  يک ذره جاويد    که تا زان جام يک    

  

  چو بيژن کرد زنـداني در ايـن چـاه           
  نهاد او بـر سـر ايـن چـاه سـنگت           
ــدن آن را  ــد زور جنبانيــ   نباشــ
  که اين سنگ گران برگيـرد از چـاه        
ــرآورد    ــاني ب ــاه روح ــه خلوتگ   ب
ــريعت  ــران ش ــه اي ــت ب ــد روي   کن

   آنگـاه  نهد جـام جمـت بـر دسـت        
  به رأي العين بيني همچو خورشـيد      

  ١٦)١٦٧٢-١٦٦٦: ١٣٨٨عطار،      (

  عرفانيمتون فلسفي ـ

دار حکمـاي االهـي       مرا وا  خـود ش،   شالودة فلـسفة اشـراق     يزير سهروردي که در پي   
 را حلقـه در گـوش دارد و بـه            گـويي تـذکار حکـيم طـوس        ،دانـد  ايران باستان مـي   

نگـرد و در      ازمنظـري رمـزي و نمـادين مـي          شـاهنامه  هـاي   هـا و داسـتان      شخصيت
اي از آنهـا اشـاره        ما در ايـن بخـش بـه پـاره         . كند  جاي آثارش آنها را تأويل مي       جاي
  . کنيم مي

دهـد و درکنـار     ع مي ن، به اصحاب مشاهده ارجا    ا مشّائي  نقد طريقة  سهروردي در 
ويـري  . .. «:برد   صاحبان کشف و شهود باال مي      را تا   مقام کيخسرو  هرمس و افالطون  

 األضـواء المينويـه ينـابيع       الذوات الملکوتيه و انوار التي شاهدها هرمس و افالطون و         
ق کيخـسرو   الملـک الـصدي   التي اخبـر عنهـا زرادشـت و وقـع خلـسه             الراي    و خرهال

  ).١٥٧-١٥٦ :١٣٨٠/٢ سهروردي،(» المبارک اليها، فشاهدها
يش از پادشاهان ايراني،  با تمجيد و ستا   ٩٥-٩٣بندهاي   العماديه احوال در رسالة 

دهد که با تطهيـر نفـس و         پادشاهاني قرار مي   ون و کيخسرو، اين دو را در زمرة       فريد
 به مقام و مرتبت وااليي رسيدند و        خرهبندگي حق در حد استطاعت، از فيض کيان         
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. اب، فـائق آمدنـد    اک و افراسـي    گسترانيدند و بر دشمنان خـود، ضـح        خير و عدل را   
  : نويسد خاتمت دوران حکومت کيخسرو ميسهروردي دربارة

چون انوار حق را بزرگ داشت و به تأييد حق تعـالي بـر جملـة حـق حکـم کـرد،                       
او براي فرمانبرداري بـه اسـتقبال       ... منادي عشق در مواقف شرف اعظم او را بخواند        

او دعوت را بشنيد و اجابت کرد او را و به سوي خدا هجـرت         . پدر او را بخواند   . رفت
  ).٩٣-٩١: ١٣٨٠/٤سهروردي، (» ودنم

 چنـين بـه رشـتة نظـم         شـاهنامه را در    پايان حکومت کيخسرو   فردوسي آغاز و  
  : آورده استدر

  چو تاج بزرگـي بـه سـر بـر نهـاد           
  به هرجـاي ويـران وي آبـاد کـرد         
ــم   ــد نـ ــاران بباريـ ــر بهـ   از ابـ
  جهان گـشت پـر سـبزه و رود آب         
  زمين چون بهـشتي شـد آراسـته       

  اسـت گـاه   چو جم و فريـدون بيار     
  جهان شـد پـر از خـوبي و ايمنـي          

  
  فروهشت و بنشست گريان بـه درد      

  دار شـد پـيش برتـر خـداي          جهان
  اي کردگـار سـپهر      گفـت کـه     همي

  از اين شهرياري مـرا سـود نيـست        
  زمن نيکويي گر پـذيرفت و زشـت        

  پـاي   چنين پنج هفته خروشان بـه     
ــاه   ــود ش ــج نغن ــره از رن   شــب تي

ـ           وشچنان ديد در خواب کو را به گ
  بخـت  اختـر و نيـک   اي شاه نيک   که

ــن ــر زي ــشتافتي اگ ــز ب ــان تي   جه
  

  از او شاد شـد تـاج و او نيـز شـاد               
  دل غمگنـــان از غـــم آزاد کـــرد 
ــم   ــزدود غ ــگ ب ــين زن   ز روي زم
  سر غمگنان انـدر آمـد بـه خـواب         
ــته  ــر از خواس   ز داد و ز بخــشش پ
ــاه  ــوده ش ــشش نياس   ز داد و ز بخ
  ...ز بد بسته شد دسـت اهريمنـي         

)   ٢٢-١٦ ب٣٠٤فردوسي،       (     
ــورد  ــان و رخ الج ــود پيچ ــي ب   هم

  خواست تـا باشـدش رهنمـاي        همي
ــر  ــي و داد و مهـ ــدة نيکـ   فروزنـ
  گر از من خداونـد خـشنود نيـست        
  نشــستن مــرا جــاي ده در بهــشت

  خـداي   همي بود بـر پـيش کيهـان       
  بدانگه کـه بـرزد سـر از بـرج مـاه             

ــسته  ــي خج ــه بگفت ــروش نهفت   س
  تـاج و تخـت    بسودي بسي يـاره و      

  ...کنون آنچ جـستي همـي يـافتي       
  )٢٥٧٦-٢٥٦٦ ب-٦٠٦فردوسي،   (

رسـتم و   «بخش پايـاني داسـتان      گونه به تأويل    اين عقل سرخ شيخ اشراق در رسالة     
   :پردازدمي» سهراب
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يد و  که جمله مصقول بود و در رسـتم بپوشـان         زال جوشني از آهن بساخت چنان     ... 
گه رسـتم را از       آن. اي مصقول بر اسبش بست     هين بر سرش نهاد و آي     خودي مصقول 

چـون  . اسفنديار را الزم بود در پيش رسـتم آمـدن         . برابر سيمرغ در ميدان فرستاد    
از جوشـن و آيينـه عکـس بـر          . نزديک رسيد، پرتو سيمرغ بر جوشن و آيينه افتـاد         
تـوهم کـرد و پنداشـت کـه         . ديدديدة اسفنديار آمد، چشمش خيره شد، هيچ نمي       

 هردو چشم رسيد زيرا که دگران نديده بود، از اسب درافتـاده بـه دسـت                 زخمي به 
پنداري آن دو پاره گـز کـه حکايـت کننـد دو پـر سـيمرغ بـود                   . رستم هالک شد  

  ).٢٣٤: ٣/١٣٨٠سهروردي، (

  تکمله

، شـاملو، کـسرايي،     سـپهري ،   در ادبيـات معاصـر شـاعراني چـون نيمـا           گفتني است 
، اسـالمي ،  ايرانـي اي     مختلف از عناصر اسـطوره     هاي  گونه  کدکني و ديگران به     شفيعي
ميان، مهـدي اخـوان ثالـث در          دراين ،برند در شعرشان سود مي   ... ، و مسيحي ،هندي

يري هـاي اسـاط   هـا و داسـتان    شخـصيت كـارگيري واژگـاني و تـأويلي    هاستخدام و ب 
 قـصة ،  در شعرهايي چـون آدمـک     فردي دارد؛ مثالً      هبجايگاه ويژه و منحصر   شاهنامه  

ه رويکـرد تـأويلي     البتـ . ، کاوه يا اسـکندر    آخرشاهنامه،  خوان هشتم ،  ر سنگستان شه
 با توجه به اوضاع سياسي و اجتماعي        هاآفريني آن و باز شاهنامه  هاي    اخوان به داستان  

اي که خود      مقوله روشني آشکار است؛     با روح زمان به    هاي متناسب   نيازها و دغدغه  و  
  .گنجد اين مقاله نميطلبد كه در حوصلة  دفتر مستقلي مي

  گيري  نتيجه

کرانـه بـه روي مـتن         هـاي اسـاطيري افقـي بـي         مايـه    بـا درون   شاهنامههاي    داستان
هــا و   شخــصيت.هــم مخاطــبســاحت بالغــت ف اي ناتمــام بــه گــشايند و پــروژه مــي

ز يک دال به مدلول  ااي که صرفاً  هاي اساطيري در بعد تأويلي از سطح نشانه         داستان
هـا   فرض کنند و با توجه به پيش شوند به سطح نمادين جلوس مي  خاصي محدود مي  
 خيزند تکثير و پراکنش معنـايي      بان و طبقه و طيفي که از آن برمي        و توقعات مخاط  

داستان   م بر بالغت کالسيک هم    اي که با گفتمان حاک     زنند؛ مقوله   رقم مي  ناتمامي را 
بـه  ...) ، کنايـه و اسـتعاره ( چه اينکه همواره تالش بر آن بوده که هر مجـازي      نيست؛
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اساس   براين. ست يازد لف د يل شود و مخاطب سرانجام به نيت مؤ       ومفهومي قطعي تأ  
هـاي     و پويـايي داسـتان     سيالي. يافت پذير راهي به دهي نمي      آميز و تأويل    کالم ابهام 
اي است که نـه تنهـا تحـت تـأثير      گونه  در روابط بينامتني نيز به شاهنامهاي    اسطوره
متن آنها هن پهلوي است و به تعبير ژنت زبر و روايات ک    اوستا يا هاي اسطوره  داستان

هـا چنـان     وسـي در چيـنش و آفـرينش ايـن داسـتان           شـود، بلکـه فرد     محسوب مي 
ناپـذير بـراي متـون     دهد که آبشخوري پايـان     نرمندي و خالقيتي از خود نشان مي      ه

، پايـاني بـاز بـراي       همه اين. آيد  شمار مي    نيز به  پس از خود  ... ، فلسفي و  عرفاني،  ادبي
 و مخاطب راوي به مرتبة مخاطب روايت     آورد  فراهم مي   شاهنامه هاي داستاني   روايت

محـور و ارادة معطـوف بـه     حـور بـه بالغـت مخاطـب    م شود و بالغت مـتکلم      نايل مي 
  .شود خواننده رهنمون مي

          نوشت پي
1. myth   
2. Legend 

3. Tale  
4. Novella 
5. Comics 
6. E.M.forster 

ـ        بارت در پژوهش خود دربارة سارازين بالزاك تمايزي بين متو         . ٧ ل ن خواندني و متـون نوشـتني قائ
آلـن،  .رك(شود كه با اصطالح مخاطب نويسنده و مخاطب روايت قرابت معنـايي و مفهـومي دارد             مي

١١٤-١٣١: ١٣٨٥.( 
8. Hans Robert Jauss 
9. expectation of horisen  
10. Wolfgang  Iser  

ايـن    زمـين صـورت گرفتـه اسـت و         ها برمبناي ادبيات مغـرب      بندي  پرواضح است كه اين تقسيم    . ١١
 واالس مـارتين    .هاي مختلف ادبيات فارسي مطابقت نمايـد      جانبه با ژانر    همهطور   هقابليت را نداردكه ب   

شاهد مثـال   هاي شرقي را ايتاي از حك    او، پاره .  بر اين دقيقه انگشت نهاده است      هاي روايت   نظريهدر  
 . ٥٩ ص. هرمس: تهران،هاي روايت نظريه )١٣٨٦( واالس ك مارتين،.ر. آورده است

ـ      تحـت تـأثير فالسـفة      هاي معطوف بـه خواننـده      نظريه. ١٢ طـور عمـده در آرا و         ه پديدارشـناس و ب
 ،بـي معاصـر   راهنمـاي نظريـة اد    ك  . ر .جست اسـت   قابل پي ...  فيش و  ياس، ي گادامر، آيزر،  ها  انديشه

ك مقالـة   .؛ نيـز ر   ٦٧-٩٤صـص  .طـرح نـو   : تهران. عباس مخبر  ،ةترجم پيتر ويدسون، رامان سلدن و    
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هـاي ادبـي معطـوف بـه خواننـده در قـرن             سير نظريه «باعنوان  محمدحسين جواري و احد حميدي      
      .۱۷۷-۱۴۳: ١٣٨٦ پاييز ، سوم شمارة، سال اول،مجلة ادب پژوهي ،»بيستم

13. Derrida    

 مقدسيطاهر   است، مطهربن  را تفسير کرده     شاهنامه اولين کسي که اساطير      ٣٥٠حدود سال    در .١٤
اساس  آنها موردنظر نيست و برکند که معناي ظاهري  يادآوري ميآفرينش و تاريخ کتاب است که در

  .)٥٠٧ -٥٠٣: ١٣٨٦ ،طاهر مقدسي(کند  ه آن را تفسير منطقي و عقالني ميدايم زماناپار
ته و با دميدن     وام گرف  شاهنامه اصطالحات زيادي را از      مثنوي معنوي  و   غزليات شمس نا در    موال .١٥

اي از آنهـا محـسوب    ه به نوعي تأويـل تـازه   عرفاني بخشيده است کمفاهيم جديد در آنها بدان صبغة  
مجلة دانشکده ادبيـات  ، »بازتاب شاهنامه در غزليات شمس«) ١٣٨٣(الرضا عبدک سيف،   .ر( شود  مي
  .٨٠-٦١، صص٨٣ و پاييز ٨٢، زمستان علوم انساني دانشگاه تهرانو 
 دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،      مجلة ،بازتاب شاهنامه در مثنوي معنوي    ) ١٣٨٣ (.١٦

   .٥٨-٣٩ :٨٣ و پاييز ٨٢زمستان 

  منابع 

  .هرمس: تهران. فلسفه و ساحت زبان) ١٣٨٩(غالمحسين , ابراهيمي ديناني
 ترجمـة  .٣ج. الثابـت و المتحـول  : در» بيـان الكتابـه  «) ١٣٨٣) (احمد سـعيد علي (س  ادوني

 .سـال اول  .  مطالعات و تحقيقات ادبي دانشگاه تربيـت معلـم         فصلنامة .له عباسي ا  حبيب
  .٩٠-٧١ :٢و١شمارة 

  .آگه :تهران .درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات) ١٣٨٣ (اسکولز، رابرت
  .سروش: تهران. اسطوره، بيان نمادين) ١٣٨٧(پور، ابوالقاسم  اسماعيل
 زبـان و ادبيـات فارسـي        مجلـة  .»نگاهي دوباره به ضـحاک    «) ١٣٨٤(احمد و ديگران    امين،  

  .٤٨-٢٧: ٥شمارة . سال سوم. سيستان و بلوچستان
  . مرکز:تهران. دخت دقيقيان ترجمة شيرين .نقد و حقيقت) ١٣٨٢( روالن  بارت،

. پـور   ابوالقاسـم اسـماعيل    گردآورنـده و ويراسـتار       .طوره تا تـاريخ   از اس ) ١٣٧٦( بهار، مهرداد 
  . چشمه:تهران
  .آگه: تهران. پژوهشي در اساطير ايران) ١٣٧٨(ــــــ 
 .اسطوره:  تهران.جستاري در فرهنگ ايران )١٣٨٥(ــــــ 

 . سـال اول .فصلنامة نقد ادبي. »بالغت مخاطب و گفتگو با متن  «) ١٣٨٧ (تقيپورنامداريان،  
  .٧٠-٤٣: ١شمارة

  . سخن:تهران. در ساية آفتاب) ١٣٨٠(ــــــ 
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هاي ادبي معطوف به خواننده در        سير نظريه «) ١٣٨٦(جواري، محمدحسين و احد حميدي      
  .١٧٦-١٤٣: ٣شمارة . سال اول. مجلة ادب پژوهي. »قرن بيستم

 : تهـران  .هاي شعر معاصر فارسي از کودتـا تـا انقـالب            جريان) ١٣٨٤( علي   ،پورچافي  حسين
  .اميرکبير

پژوهـشنامة علـوم    . »ر تعريف بالغت و مراحـل تكامـل آن        ملي د تأ«) ١٣٨٠ (حجت رسولي،
  .٩٨-٨٩: ٣١شمارة .  دانشگاه شهيد بهشتي.انساني
  . مرکز: تهران. پور ترجمة ابوالقاسم اسماعيل. اسطوره) ١٣٨٥(ک .روتون، ک
  .مرکز: تهران. مديترجمة بابک اح. زندگي در دنياي متن) ١٣٨٤(ريکور، پل 

  . مرکز:تهران.  ايراني اسطورة:شناسي جهان اسطوره) ١٣٨٥(ستاري، جالل 
    .علمي و فرهنگي: تهران. از رنگ گل تارنج خار) ١٣٨٣ (قدمعلي سرامي،

  .قطره:  تهران.شدههاي شکار سايه) ١٣٧٨(سرکاراتي، بهمن 
: تهـران .  ترجمة عبـاس مخبـر     .راهنماي نظرية ادبي معاصر    )١٣٨٤( رامان و ديگران     سلدن،

  .طرح نو
مجلـة دانـشکده ادبيـات و       . »شاهنامه در غزليات شـمس    بازتاب  «) ١٣٨٣(الرضا  عبدسيف،  

  .٨٠-٦١: ١٦٨-١٦٩ شمارة .٥٤-٥٥دورة . علوم انساني دانشگاه تهران
مجلة دانشکده ادبيات و علوم انساني      . »بازتاب شاهنامه در مثنوي معنوي    «) ١٣٨٣( ــــــ  

  .٥٨-٣٩: ١٧٤، شمارة ٥٦دورة . اه تهراندانشگ
 به تـصحيح    ).٢،٣،٤جلد( شيخ اشراق    مجموعه مصنفات ) ١٣٨٠(حبش    بن  سهروردي، يحيي 

   . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:تهران. هانري کربن و ديگران
  . آگاه:تهران. صورخيال در شعر فارسي )١٣٧٨ (رضاكدكني، محمد شفيعي

  .فردوس: تهران .بيان) ١٣٧٦( شميسا، سيروس
  . فردوس:تهران .نقد ادبي )١٣٨٣(ــــــ 

  . فردوس: تهران .سرايي در ايران حماسه) ١٣٧٤(ه ال صفا، ذبيح
  . هرمس:تهران. گذر از جهان اسطوره به فلسفه) ١٣٨٤( ضيمران، محمد
 . حـسن حـسيني    ترجمـة . تئوري شعر و مكاتب شعري    : شعر و آينه   )١٣٨٨(عباس، احسان   

  .سروش: هرانت
  .سخن : تهران.بالغت تصوير) ١٣٨٥( فتوحي، محمود
   .سروش: تهران. ادبيات و اسطوره) ١٣٧٨(فراي، نورتروپ 
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.  حميـديان کوشـش سـعيد    روي چاپ مـسکو، بـه     از .شاهنامه) ١٣٨٦ (  فردوسي، ابوالقاسم 
  .قطره: تهران

 :قدمه، تـصحيح و تعليقـات      م .نامه  الهي )١٣٨٨ (ابراهيم نيشابوري   عطار، فريدالدين محمدبن  
  . سخن: تهران.کدکني محمدرضا شفيعي

:  تهـران   .كـدكني   شفيعي رضامحمد:  تصحيح و تعليقات   ،مقدمه. الطير  منطق )١٣٨٣ (ــــــ
  .سخن

  . مرکز:تهران .رؤيا، حماسه، اسطوره) ١٣٧٦(الدين کزازي، ميرجال
: تهـران . ل خاقـاني شـرواني    الدين بدي   اي از افضل    گزارش چامه . رخسار صبح ) ١٣٧٦(ــــــ  

  . مرکز
.  حـري  ترجمـة ابوالفـضل   . بوطيقاي معاصر : روايت داستاني ) ١٣٨٧(گنان، شلوميت ريمون    

  .نيل: تهران
 ترجمـة  .کلـود لـوي اسـتروس       گفتگوهايي بـا   .اسطوره و معنا  ) ١٣٨٥( لوي استروس، کلود  
  .مرکز: تهران .شهرام خسروي

  . هرمس:تهران. هاي روايت نظريه )١٣٨٦( واالس مارتين،
  . فكر روز:تهران. فرهنگ اصطالحات نقد ادبي )١٣٧٨( مقدادي، بهرام

محمـد  . ترجمة مهران مهـاجر   . هاي ادبي معاصر    نامة نظريه   دانش) ١٣٨٥(ايرناريما   مكاريك،
  .آگه: تهران. نبوي

ولت تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي د      : ، در »تاريخ ملي ايران  «) ١٣٦٨(يارشاطر، احسان   
  . اميرکبير:تهران ).، قسمت اول٣ج  (ساساني




