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در این مقاله سعی شدهاست با رویكردی مبتنی بر نظریههای هرمنوتیكی و روایتشناسی پل ریكور
و با تأکید بر عامل کنش در ادبیات داستانی و تاریخ ،شباهتها و تفاوتهای بخش تاریخیشاهنامه با
ادبیات داستانی بررسی شود؛ زیرا به نظر میرسد اگرچه بخش تاریخی شاهنامه میتوانست
اختصاصاً روایتی از نمودهای وقایع و کنشهای تاریخی باشد ،صورتبندی فردوسی از کنشها ،که
در قالبی روایی و داستانی صورت گرفتهاست ،این بخش را آمیزهای از تاریخ ،حماسه ،اسطوره و
افسانه ساختهاست.
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مقدمه
معنای «گذشته» در پژوهش تاریخی ،رویداد ،کنش و همة آن چیزی است که میتوان از آن
به صورت اسناد بازمانده در تولید تاریخ سود برد .شیوة انتقال گذشته به زمان حال مورخ،
تفاوت روششناختی انواع تاریخنگاری از قدیم تا امروز است.اما آنچه بیش از این تفاوت
ک«گذشته» به لحاظ ماهوی و چیزی است که از گذشته
اهمیتمییابد ،تمایز گذاشتن بین در ِ
«نقل» میشود.
توجه به تفاوت جایگاه عین و ذهن در تولید متن تاریخی و جدال بر سر حقانیت
یكی بر دیگری ،نه تنها بر شیوههای تاریخنگاری تأثیر گذاشته بلكه برداشت از تاریخ،
توقع تاریخی و فهم و درک تاریخ را نیز تحت تأثیر قرار دادهاست .بازسازیگرایان
تاریخ ،1معتقدند گذشته را نه تنها میتوان به همان صورت که رخ داده است به کمك
اسناد تاریخی بازسازی کرد ،بلكه با شرح دقیقی از واقعیت 2میتوان دربارة تاریخ داوری
کرد .از این دیدگاه« ،گذشته» ،عینی ،صدقپذیر و قابلکشف است (معینی علمداری،
:1387ص .)10این نگرش ،که از اصول عینیتباورانه رانكه ،3مورخ آلمانی نشأت گرفته
است و در روش تاریخنگاری مورخان اثباتگرای قرن نوزدهم مصرانه پی گرفته شد،
میکوشید تاریخ را همچون علوم طبیعی یا شاخهای از علوم طبیعی معرفی کند .در این
دوران ،همانطور که ایگرس گفتهاست «تعریف تاریخ از خود بهعنوان رشتهای علمی،
مستلزم گذاشتن مرز قاطعی میان گفتمان علمی و ادبی ،و از دیدگاه کار تاریخدان ،میان
تاریخدان حرفهای وغیرحرفهای بود» (فیاضانوش:1389 ،ص.)121
تالش برای جداسازی رویكردهای ذهنی و عینی در گسترة شناخت تاریخی را باید
در تمایز روششناختی میان علومانسانی و علومطبیعی در آثار ویلهم دیلتای جستجو کرد.
دیلتای تالش کرد برمبنای تقابل روشی بین رویكرد «تبیینی» علوم طبیعی و رویكرد
«فهمانی»علومانسانی ،نظریهای تجربی اما ضدتحصلی در مورد تاریخ بپرورد (مكریل و
رُدی:1391،ص )26که برمبنای آن پیوندی بین فهم تاریخی و دانش هرمنوتیك برقرار
ن
میشود؛ به این ترتیب نقل گذشته برخالف نگرشهای اثباتگرایانه ،بیش از اینكه بر تبیی ِ
«گذشته» مبتنی باشد به «فهم و درک» ویژة مورخ از گذشته وابسته است.
برخالف نظر عینیتباوران تاریخی ،منتقدان این دسته ،هرنوع فرایند تاریخی را ذهنی
و تحت تأثیر آنات کنونی زمان مورخ و خوانندگان تاریخ میدانند .انتقاد روششناختی به
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ص.)60

توجه به جنبة اجتناب ناپذیر روایت در انتقال گذشته ،پس از انتقادات فراوان به
نابسندگی کاربست شیوههای علمی در تحلیلهای تبیینبنیاد وقایع تاریخی به ظهور و
پیشرفت نظریههای انتقادی حوزة روایت منجر شد .ازجمله نظریههای انتقادی ،بویژه
پس از رویكردهای پساساختگرایانة اندیشمندانی چون فوکو و دریدا ،میتوان به تلفیق
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شیوهها و رویكردهای اثباتگرایان به این دلیل است که هرنوع انتقال گذشته ،فقط از طریق
زبان امكانپذیر است؛ زیرا طرح تاریخ در ذات وقایع نیست؛ بلكه این طرح با آگاهی و
تجربة تاریخنویس بر وقایع تحمیل میشود (کار:1354 ،ص .)17از این رهگذر ،مورخ با
بههمپیوستن امور منفصل فاقد معنا در قالب پیرنگی معنادهنده ،هرنوع تبیین و درک
تاریخی را ممكن میسازد .از دیدگاه معرفتشناختی به عقیدة این گروه ،تاریخ ،انتقال
گذشته از گذرگاه تفسیری ذهنی است و از دید روششناختی ،تاریخ ،مجموعهای از
رویدادهای جدا از یكدیگر است که در قالبی روایی و پیرنگی وحدتدهنده ،متصل و
معنا میشود.
آنچه روایتشناسان در عرصة تاریخ به آن قائل هستند ،توجه به کارکردهای زبانی
است که وقایع تاریخی را معنا میدهد؛ این معنادهی از چنان اهمیتی برخوردار است که
رویداد را از قطب ضرورت به امكان ذهنی تحویل میکند .بنابراین وقایع گذشته
بهعنوان اُبژههای امكانپذیر برای توضیح و فهم برساخته میشود (نك :وایت (الف):1387 ،
 .)87از تفاوت دیدگاه عینیباوران و روایتشناسان تاریخی ،وضعیت پارادکسیكال
«تاریخ به مثابه روایت» آشكار می شود و آن پذیرفتن تاریخ همچون داستان واقعی
است .اگرچه روایت ،نقطة مشترک تاریخ و ادبیات است ،نمیتوان تاریخ را به فرآوردة
ادبی و تخیلی کاهش داد .آنچه باید در تحلیل روایتشناختی ،مدنظر قرار گیرد این
است که متن تاریخی هرگز داعیة داستانسرایی و تخیلیبودن ندارد بلكه روایت و زبان
برای تولید آن ،همچون ابزار هدف واقعنمایانه به کار میرود .روایتشناسان ،اذعان می
کنند که تاریخ ادعای «گفتن چیزی» را دارد که «بهواقع رخ دادهاست» .آنچه براستی رخ
داده است هرگز گم نخواهد شد« :از اینرو ،تاریخنگار وارث بدهی است .رسالت او
جبران غیبت است واین نكتهای است که تاریخ را از داستان جدا میکند» (ریكور:1386 ،
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رویكردهای زبانشناسی انتقادی و تبیینهای علوم اجتماعی در حوزة تحلیل گفتمان
اشاره کرد.
شاهنامه ،آکنده از ژانرهای متعددی از اسطوره ،افسانه ،فولكلور و تاریخ در ساختاری
حماسی است و همین ویژگی ،مجال بحث و بررسی از دیدهای مختلف را فراهم میآورد؛
اما مقایسة تاریخی بودن بخش تاریخی و تفاوت آن با تولیدی ادبی به صورت ادبیات
داستانی ،محور این مقاله است .غلبة انواع شگردهای روایی در شاهنامه توانستهاست آن را
به گسترة ادبیات داستانیِ تاریخی نزدیك سازد .او ًال با بررسی این عامل مؤثر در گزارش
تاریخ و تولید ادبی ،سعی میشود شباهتها و تفاوتهای بخش تاریخی شاهنامه 4و ادبیات
داستانی نشان داده شود .ثانیاً براساس آن توضیح داده میشود که چگونه فردوسی،بدون
توجه به معنای انعكاسی کنش در تاریخ ،آن را با توجه به معیارهای کنش ژانر حماسی
صورتبندی میکند تا بتواند شخصیت تاریخی را به ویژگیهای شخصیت حماسی نزدیك
سازد و ساخت حماسی یا پهلوانی را در کل شاهنامه حفظ کند؛ به این ترتیب روایت او از
ال تاریخی به شمار میآید نه
تاریخ ایرانباستان بویژه در بخش ساسانیان ،نه روایتی کام ً
داستانی تخیلی از ایران باستان.
روش تحلیلی این مقاله ،مقایسهای میان کنش در روایت داستانی و روایت تاریخی
براساس رویكرد روایتشناسانه در بررسی متون تاریخی و مشخص ًا آرای هرمنوتیكی پل
ریكور در نظریة روایتشناسی تاریخ است.
پيشينة پژوهش
پژوهش در ایران در مورد شگردهای روایت ،نو نیست و مقاالت و کتابهای متعددی در این
حوزه تألیف و تدوین شدهاست .آثار مختلفی نیز در حوزة ارتباط و تأثیر نظریههای روایت
در تاریخنگاری و تاریخپژوهی هست که از میان آنها میتوان به کتاب رسالة تاریخ بابك
احمدی اشاره کرد .همچنین میتوان به مقالة «تاریخ ،زبان و روایت» از نجومیان و «از تاریخ
تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان» ازمحمدی فشارکی و خدادادی اشاره
کرد که مقاالتی در حوزة عام روایت و تاریخ است .از مقاالتی که اختصاص ًا به موضوع
روایت و شاهنامه پرداخته است ،میتوان به مقالة «از تاریخ روایی تا روایت داستانی» از
مدبری و حسینی سروری اشاره کرد که عمدت ًا به مقایسه جنبههای روایی اسكندرنامههای
فردوسی و نظامی پرداختهاند.در این مقاله سعی شدهاست برمبنای بخش تاریخی شاهنامة
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فردسی با تأکید بر عامل کنش ،تفاوت این عامل در نظریههای روایت تاریخی و روایت
داستانی نشان داده شود.
 .1كنش در تاريخ
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کنش 5از عوامل اساسی تاریخ است که بخش عمدهای از اهمیت تاریخ و مطالعة تاریخ به
آن اختصاص مییابد تا جایی که به اعتقاد برخی از پژوهندگان ،تاریخ چیزی جز کنش
نیست .بررسی کنش از یكسو از مقوالت مشترک تاریخ و جامعهشناسی و از سوی دیگر،
نقطهعطف تاریخ و فلسفه است .در نظریة اجتماعی ،معمو ًال کنش را از رفتار متمایز
میکنند .رفتار ،حرکتی فیزیكی (یا غریزی) است که از عامل سرمیزند حال اینكه کنش
امری است که بر آن نیتی و معنایی مترتب است (ادگار و سجویك :1387،ص .)278در فلسفة
تاریخ ،بررسی کنش در ارزشمندی ،هدف و غایتمندی آن است؛ زیرا هر کنشی زمانی توان
روایت در تاریخ را به دست میآورد که «ارزشمند» باشد .هم چنین هررخداد یا کنش
تاریخی اگرچه تنش ارزشی زیادی داشته باشد برای کسب جواز ورود به روایت تاریخی
ناگزیر از عبور از ساحت ارزشی مورخ است (فیاض انوش :1389 ،ص .)135از قرن نوزدهم
میالدی در اروپا ،تحت تأثیر مطالعات فلسفی در تاریخ ،کنش به این دلیل اهمیت مییابد
که میتواند معنایی را منتقل کند .گالینگوود در تشریح فلسفة تاریخ هگل به اهمیت کنش
اینطور اشاره میکند« :میان حوادث هیچ پیوند منطقی وجود ندارد .اما تاریخ شامل افعال
است و افعال ،درون و بیرون دارد؛ آنها از لحاظ بیرونی حادثة صرف است که در زمان و
مكان به هم مربوط است و الغیر؛ اما در درون خود ،اندیشههاییاست که با پیوندهای
منطقی به همبستهاست» ( :1385ص.)153
توجه مارکسیستها به مطالعة انتقادی کنش در مفهوم پراکسیس به کشف زیرساختهای
ایدئولوژی در نظم اجتماعی راهمیبرد .تأکید مارکس بر کنش عمدتاً به فعالیت انسان و تأثیر
آن در ساخت جامعه و تاریخ معطوف است .وی نتیجة حیات انسان را گسترش پراکسیس
و چرخش از نظریة صرف به عمل میداند و به این ترتیب در فلسفة او پراکسیس معنی
عمل انقالبی مییابد؛ عملی که از تقابل با جنبة نظری منفعالنه ،میتواند به تغییرات بنیادین
و تحوالت گستردة اجتماعی منجر شود؛ در این معنا پراکسیس آمیزش نظر و عمل است و
به نقطهای اشاره میکند که فیلسوفان از تفسیر جهان دست میکشند و توضیحی
ماتریالیستی از جهان به دست میدهند (ادگار و سجویك:1387،ص .)76ترجیح مارکس بر
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جنبة عملی فلسفه ،ایجاد تحوالت اجتماعی ،تاریخی و سیاسی است که فلسفه میتواند با
تغییر قطب نظری به عملی ،رهاوردی متناسب را برای دگرگونی جامعه به آن ارائه کند (نك:
هاشمی .)1376 ،تفاوت پراکسیس و کنش با توجه به تعریف مارکس از آن به عامل تحول
معطوف است .پراکسیس ،عملی تحولبرانگیز است و کنش ،هر نوع عمل و فعالیت انسانی
است که روایت میشود و به روایت وگزارش تن میسپارد.
پس از تأثیر مطالعات روایتشناسی در تاریخ ،کنش به کانونیترین عنصری تبدیل
میشود که بارِ روایت تاریخی را به دوش میکشد .از دید روایتشناسی تاریخ ،کنش
قلب نظم تاریخ است .کنش معنا نمیشود بلكه معناساز است (احمدی :1387 ،ص .)161از
آنجا که درنهایت و در اصل ،راه و شیوة بهتری جز روایت برای بازنمایی انواع پیچیدة
کنش انسانی درطول زمان و درعین حال نشاندادن کل معناهای نهفته در آنها وجود
ندارد (استنفورد :1387 ،ص ،)249خواهناخواه بحث تفاوت کنش در تاریخ و انواع دیگری
از روایت چون روایت داستانی مطرح میشود .تفاوت کنش در تاریخ و داستان در
همان استقالل مو جودیت کنش از ذهن مورخ یا وابستگی آن به ذهن نویسنده است.
کنش در تاریخ ،مستقل از ذهن مورخ وجود دارد 6و مورخ برای روایت کنشها ،آن را از
ذهن خود و براساس حدس و گمان نمیآفریند بلكه به گزینش ،ساختاردهی و
معنابخشی کنشهای از پیش موجود دست میزند؛ به این ترتیب در بحث تفاوت کنش
تاریخی و ادبی ،حداقل دو سطح را باید در نظر داشت -1 :کنشی در زمان گذشته
وجود دارد که مستقل از ذهن و تخیل نویسنده است؛ اما جز از طریق روایت در زمان
حال امكان تحقق نمییابد -2 .کنش نگارش و روایت تاریخ و وظیفة مورخ در
ساماندهی و معنابخشی به مجموعه کنشهای گزینشی او از وقایع گذشته .هم چنین در
برخی از تاریخها از آنجاکه به کنشها در راستای الگوهای معنادهی و تفسیریِ کلیتری،
توجه می شود ،ممكن است واقعیت کنش واستقالل عینی آن مخدوش شود .به همین
دلیل اسطوره و حماسه نیز میتواند روایتی از کنشهای استحالهشده در طول زمان به
شمارآید؛ اما بحث کنش در تاریخ نمیتواند چنین حیطة گستردهای را تاب آورد و
همچنان مالکی در معیار تاریخیی بودن متون باشد .بنابراین اگرچه مالک واقعیت در
کنش ،میتواند مربوط به گفتمانسازیِ قدرت و ایدئولوژی در طبیعیسازی و
باورپذیری کنشهایی جعل شده و تحت تأثیر آن باشد در تمایز کنش تاریخی و ادبی باید
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گفت کنش تاریخی ،کنشی است منحصربهفرد که جنبه عام ،کلی والگویی ندارد و در
زمان خاص از شخصی خاص سرمیزند.
 .2كنش داستاني
مجموعه رفتاری که از ویژگیهای شخصیت و یا تحمیلشده بر او برخاسته است ،کنشها را
شكل میدهد .مقولة کنش در ادبیات داستانی از یكسو به پیرنگ و از سوی دیگر به
شخصیت وابستهاست .در روایتشناسی داستان ،رابطة کنش و شخصیت و نسبت وابستگی
یا عدم وابستگی شخصیت به کنش ،تعیینکنندة نوع داستان خواهد بود .به این لحاظ
شخصیت میتواند تابع کنش باشد؛ یعن ی فقط برای شرح کنشهایی خاص ،شخصیت یا
قهرمان آفریده میشود یا میتواند بهگونهای باشد که کنشها برای تقویت حاالت
شخصیت ابداع و روایت شود (نك :ریمونـکنان:1387 ،ص49تا .)52بنابراین در
داستانهای شخصیتمحور،کنش تابع شخصیت و در داستانهای کنشمحور ،شخصیت
تابعی از کنش خواهد بود.
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 .3صورتبندي مفهومي كنش در شاهنامه
ریكور در کتابزمان و حكایت ،محاکات  1را صورتبندی ذهنی مفاهیم و کنشها مینامد
و در همین راستا مفهومسازی ذهنی از کنش را پیش از رسیدن به عرصة محاکات 2یا
عرصة روایت به سه قسمت تقسیم میکند -1 :ساختارهای قابل فهم که معناشناسی
کنش این نخستین توان را تشریح میکند -2 .واسطگی یا منابع نمادین کنش که
ویژگیای مرتبط با بافت است و زمینة توصیف کنشهای خاصی را به دست میدهد.
 -3ویژگی زمانمند کنش ،درک و صورتبندی از کنش ،همواره به زمان پس از کنش
معطوف خواهد بود (ریكور :1383 ،ص104تا .)112
 3-1كنش اسطورهبنياد :در شاهنامه،صورتبندی کنش در سطح اول ،یعنی معناشناسی
از سویی با درک زمان الوهی و قدسی بودن تاریخ گره خوردهاست؛ به همین دلیل،
همواره رنگی از مفهوم محتومبودگی و قطعیت از پیش معلوم به خود میگیرد .از
دیگرسو ،این صورتبندی با توجه به دو عامل قدرت و ایدئولوژی معنا مییابد .قدرت و
ایدئولوژی در تالش برای ابقای خود ،کنشآفرین یا معنادهندة کنشها به سود اهداف
خویشاست .منظور از قدرت در اینجا در معنی امروزی آن یعنی در نظر گرفتن عاملیت
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انسانی در تعیّن کنش نیست .مفهوم «قدرت» در شاهنامه ،مفهومی پیوسته با مشروعیتی
است که در ایران باستان در پیوند با انگاره «فرّه» 8یا «خورنه» 9اوستایی ،مفهومی الوهی نیز
مییابد .مفهوم اوستایی فره ،ساختاری خاص از کنش شخصیتها به تاریخ تحمیل می کند.
این ساختار از یكسو با محتومبودن و قطعیت مرتبط است و از دیگرسو در چارچوب آن
بهجای معطوفبودن کنش به «انسان» و«تعامل انسانی» ،کنشها با رویدادهای فراطبیعی
مربوط و تحت تأثیر آنها معنا میشود .در راستای الگوی زمانِ کلی و فراگیر ،که یكپارچه
و بیوقفه از آغاز تا پایان محتومش در حرکت است ،کنش نیز خارج از حیطة انسانی،
همچون رویدادی طبیعی با سرشتی قطعی و تكبُعدی درک میشود .این نوع کنشها را
میتوان کنشهای اسطورهبنیاد نامید .مهمترین ویژگی کنشهای اسطورهبنیاد ،الگومداری
برمبنای زیرساختهای ایدئولوژیكی است.
از شگردهای عمدة معنادهی به کنش تحت سیطرة ایدئولوژی ،طبیعیسازی کنشها
است .طبیعیشدگی ،بازنمودهای ایدئولوژیك خاصی را به صورت عقل سلیم درمیآورد و
به این وسیله آنها را غیرشفاف میکند؛ یعنی دیگر بهعنوان ایدئولوژی به آنها نگاه نمیشود
(فرکالف:1389 ،ص ،)50بلكه این ایدئولوژیها به صورت ساختِ تحمیلکننده ،نه تنها کنشها را
در اختیار مرکزیت معناساز خود درمیآورد بلكه تفسیر کنشها را نیز کنترل میکند .تصور
هویتدهنده در مفهوم مشترک و توأمان«شاه و ایران» در شاهنامه بهعنوان ایدئولوژیای
آشكار مطرح نمیشود بلكه به صورت ساختاری تحمیلی ،معنای مدنظر خود را در قالب
حماسه سامان میدهد؛ بنابراین در چارچوب این ساختار فقط کنشهایی اهمیت مییابد که
ال در روایت دارای هخامنشی ،کنش
تقویتکننده و یا تأییدکننده مفهوم«شاه ایران» باشد؛ مث ً
تصاحب قدرت او در ارتباط با رویدا ِد فراطبیعی «خطاب به طاق نیمهویران» ،معنایی الوهی
و فراانسانی مییابد .دارا که بهعنوان سربازی ناشناس در سپاه هما ،مادرش ،خدمت میکند
در شبی طوفانی به طاق نیمهویران پناه میبرد ،سپهساالر رشنواد ،هنگام عبور از کنار طاق
صدایی میشنود که از طاق میخواهد نگهدار «شاه ایران» باشد:
بران طاق آزرده اندر گذشت
سپهبد همى گرد لشكر بگشت
زویران خروشى بگوش آمدش

آمدش
خروشآمدش
جاى خروش
سهمجاى
کزان سهم
[]..[]..
باش
نگهدارباش
ایراننگهدار
شاهایران
برین شاه

چنین گفت باخویشتن رشنواد

کهاین بانگ رعدست گرتندباد

که اى طاق آزرده هشیار باش
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دگرباره آمد ز ایوان خروش

که اى طاق چشمخردرا مپوش

که در تست فرزند شاه اردشیر

زباران مترس این سخن یادگیر
(فردوسی،1376،ج363 :6و)364

در روایت اردشیر ساسانی نیز بهترتیب خواب بابك در مورد ساسان (همان ،ج :7ص

 ،)117پیشگویی منجمان اردوان در مورد ظهور فرمانروایی جدید (همان ،ص  )125و حضور
غرم بهعنوان فرّة اردشیر به دنبال او (همان ،ص 127تا  ،)129همگی از جنس رویدادهایی
فراانسانیاست که نه تنها محتومبودن سرنوشت و توجیه کنش برای تصاحب قدرت توسط
اردشیر و عصیان و طغیان او علیه اردوان را برعهده دارد بلكه به کنشهای او معنایی قدسی و
الوهی میدهد و عالوهبر القای تفسیر خاص خود در مقابل از کنشهای دیگران معنیزدایی
میکند .تالش اردوان برای دستگیری اردشیر ،زمانی که غرم پشت او سوار بر اسب میشود،
بینتیجه میماند و بیمعنی میشود:
که بختش پس پشت او برنشست

ازین تاختن بـاد مانـد بدست
(همان،ص )129

و اردوان در جنگ با اردشیر به این دلیل شكست میخورد که «امر محتوم» در پیشگویی
به وقوع میپیوندد:

(همان،ص )134

 3-2فردوسی در سطح دوم از صورتبندی کنش به صورت نمادین ،سعی میکند در
کنار القای یكپارچگی سیاسی از مفهوم ایران ،کنش را نیز همچون مفهومی از انسجا ِم بدون
گسست و شكاف در کل شاهنامه مطرح کند .به همین دلیل مفهوم کنش بهجای
معطوفبودن به تأثیر و نتیجة اجتماعی و عاملیت انسانی به مفاهیمی فراانسانی نسبت داده
میشود و ویژگی نمادگونگی ،آن را رویدادگونه مینماید از آن نوع که در بخشهای حماسی
ال حملة اسكندر بهجای اینكه معطوف به ارادة اسكندر و
و اسطورهای نشان میدهد؛ مث ً
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سرانجام ابرى برآمد سیاه
یكى باد برخاست از انجمن
بتوفید کوه و بلرزید دشت
بترسید زان لشكر اردوان
که این کـار بر اردوان ایزدیـست

بشد کوشش و رزم را دستگاه
دل جنگیان گشت زان پرشكن
خروشش همى از هوا برگذشت
شدند اندرین یك سخن همزبان
بدین لشكر اکنون ببایـد گریـست
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نتایج اجتماعی و سیاسی آن مطرح شود ،همچون رویدادی در امتداد رویدادهای دیگر ایران
باستان روایت میشود .پس از شكست دارا  ،وی از اسكندر میخواهد که با دخترش
روشنك ازدواج کند تا به این طریق آیین و آداب و دین اجدادیش در ایران حفظ شود (ج:6
ص  .)402اسكندر سخنان دارا را میپذیرد و آن را بر خود فرض میدارد .برای عمل به
پیمان و خواستگاری از دختر دارا ،مادرش را از عموریه فرامیخواند تا به خواستگاری
دختر برود (ج :7ص 10و .)11چنین روایاتی در مورد اسكندر با توجه به القای مفهوم زمان و
مكان یكپارچه و بدون انفصال به تاریخ ایران میپیوندد؛ بنابراین کنشهای وی همچون تابعی
از کنشهای معنادار نزد ایرانیان مطرح میشود.
منظور از معنا الزاماً توجه به معنای واژگانی نیست بلكه پیشفرضها ،اشارههای ضمنی،
استعارهها و انسجام نیز مهم است که همگی جنبههایی از معنا را تشكیل میدهد (فرکالف،
 :1389ص .)98معنایابی از راه انسجام بهگونهای است که متن ،سوژهای را مبنا قرار میدهد که
میتواند بهطور خودکار عناصر بالقوه متنوعی را به یكدیگر پیوند دهد که پیوند آشكاری با
هم ندارد تا به آن معنا بخشد .متن با مبنا قرار دادن چنین سوژهای درواقع به ایجاد آن سوژه
کمك میکند (همان ،ص .)99در بخش تاریخی شاهنامه با مبنا قرار دادن مفهوم تابویی«10شاه»،
ض شاه
ی ازپیشمفرو ِ
کنشهایی به اسكندر نسبت داده میشود تا او را در ساختار ایدئولوژیك ِ
آرمانیِ ایران قرار دهد .شخصیت اسكندر برمبنای گزینش کنشهای برساختهای که به او
نسبت داده میشود ،آنگونه که مدنظر بافتشاهنامهاست ،شكل میگیرد و معنا مییابد؛ به
اینترتیب اسكندر گجستة متون دینی عصر پهلوی در شاهنامه از حد و اندازههای تاریخی
خوددرمیگذرد و صورتبندی کنشهای او به گونهای استعاری و نمادین ،تصوری از شاه
غالب و پیروز آرمانی ایرانیان را نمایشمیدهد.هم چنین در گفتمان عصر ساسانی شخصیت
اردشیر ،جنبة قهرمانی مییابد یا بهرام گور از حد و اندازه تاریخی فراتر میرود و کنشهایی
نمادین برایشان گزینش ،جعل و برساخته میشود که درخور شخصیت آنان است .تصویر
دوگانه و متضاد برخی از شخصیتهای تاریخی در شاهنامه همچون بهرام چوبین نیز با توجه
به همین صورتبندی نمادین و مفهومسازی قابلتوجیه است .از آنجا که فردوسی در
سراسر شاهنامهجنگ را به صورت الگوی خود /دیگری براساس ویژگیهای الگوی نمادین
جنگِ حماسی در مفهوم مقابله با دیگری برای خدمت به شاه آرمانی ،صورتبندی میکند
تا زمانی که کنشهای شخصیتهای تاریخی در تعارض با این مفهوم نمادینشده قرار نگیرد،
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شخصیت تاریخی در قطب خودی و بهعنوان یاریگر شاه معرفی میشود و در غیر
اینصورت ،یعنی درصورت قرار گرفتن در برابر و تقابل شاه آرمانی ،کنشهای وی در قطب
مخالف دیگری صورتبندی و مفهومسازی می شود.در روایت هرمز ،بهرام چوبین پیش از
به قدرت رسیدن خسروپرویز ،کنشهای قهرمانانهای برای سرکوب جنگطلبی ترکان از خود
نشان میدهد .اما تقابل او و خسرو در مقام شاه ایران به نفع خسرو و کنشهایی از او ختم
میشود که در آن از شاه ایران تصویری شكوهمند و بختیار ارائه میشود که تجلی شاه
آرمانیِ فرهمند است .به همین دلیل ساختار تقابلی خود/دیگری ،که پیرنگ اساسی روایتهای
حماسی است در این قسمت بین دو قطبی شاه/بهرام چوبین برای خود(= شاه خسرو) کنش
و رویداد دیدار با سروش را برمیگزیند و ترجیح میدهد (فردوسی ،1376 ،ج :9ص  )121و
برای دیگری(= بهرام چوبین) ،روایت مالقات با پری و دیوزدگی را (همان ،ج :8ص  399تا
 )405و به این ترتیب چون کنش جنگ با ویژگی نمادین و مفهومی جنگهای حماسی،
صورتبندی شدهاست ،شخصیت قهرمانی بهرام چوبین به یاغی عصیانگر تبدیل میشود.
در چنین مواردی که کنشهای برساخته و جعلی به شخصیت تاریخی نسبت داده
میشود ،شخصیت تابعی از کنش قرار میگیرد و روایت تاریخی به وجه یا نمود
داستانی نزدیك میشود .بنابراین صورتبندی نمادین از کنش در بخش تاریخی ،که
عمدتاً تحت تأثیر درک و مفهوم سازی حماسی است ،آن را به الگوهای داستانپردازی
ادبی نزدیك میکند .در ادبیات داستانی ،عموم ًا شخصیت تابعی از «حوزة کنش» قرار
میگیرد (نك :ریمونـ کنان)49 :1387 ،؛ به این معنا که کنشها در معرفی و بالندگی
شخصیت مؤثر است .برخالف آن،اگرچه در تاریخ ،شخصیت تابعی از کنش نیست،
ممكن است به کنشهای شخصیت به گونهای توجه شود تااز او چهرهای مطلوب و
مدنظر گفتمان ،ارائه شود.11
 3-3سومین ویژگی صورت بندی کنش ،نزد ریكور که زمانمندی آن است ،خواه
ناخواه کنش را به عرصة روایتمندی پیوند میزند« .درک کنش درواقع به آشنایی با
شبكة مفهومی کنش و آشنایی با واسطگیهای نمادین آن محدود نمیشود و حتی تا
شناسایی ساختارهای زمانی در کنش پیش میرود که روایت را به بار میآورد»(ریكور،
)112 :1383؛ بنابراین هرنوع درک زمانی از کنش در گروی زمان حال راوی یا مورخ و
درک منطق روایت اوست .در این بخش از مقاله با توجه به رویكرد روایتشناسی در

مطالعة کنش ،ویژگیهای روایی و مقایسة آن با روایت داستانی ،مورد بررسی قرار
میگیرد.
 .4صورت بندي روايي يا ويژگيهاي روايي و داستاني كنش در بخش تاريخي شاهنامه
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اصطالح «داستان واقعی» در مورد تاریخ ،متضمن نوعی تنش ضروری است .تاریخ،
«واقعی» است به این دلیل که یا باید با شواهد و واقعیاتی سازگار باشد که بر آنها تكیه
دارد ،یا نشان دهد چرا آن «واقعیات» نادرست است و به بازنگری نیاز دارد .در عین حال
تاریخ« ،داستان» است از این لحاظ که نوعی تفسیر است که «واقعیات» را در چارچوب
بستر یا روایتی وسیعتر قرار میدهد .شیوههای متقاعدسازی مورخان تا حدی به واقعیت
بسته است .نباید چیزی را از خودشان دربیاورند یا مسائل را غیر از آنچه هست ،جلوه
دهند و تا حدی هم بسته به خلق روایتی جالب ،منسجم و مفید دربارة گذشته است
(آرنولد :1389 ،ص25و  .)26فردوسی در شاهنامه کوشیدهاست ،طرحی یكپارچه از روایات
ایران باستان ،ارائه کند .تالش وی برای انسجامدادن به این روایات بهگونهای است که
ساختار اثر را به داستانی بلند و یكدست تبدیل کردهاست .وی در بخش تاریخی نیز
همچون بخشهای دیگر از ویژگیهای انسجامدهندة روایی بهره میبرد که البته در شیوة
ثبت وقایع و روایات ایران باستان ،سابقهای پیش از فردوسی دارد .فهم همگانی از
واقعیت تاریخی در عصر نگارش خداینامهها در دورة ساسانیان بر تصوری از یكپارچگی
و انسجام بین وقایع اسطورهای و حماسی و رخدادهای تاریخی این دوره مبتنی بود.
نویسندگان کتابهای تاریخی ،که منبع فردوسی بودند به احتمال فراوان در فراهمآوردن
روایتی دربارة گذشته ایران ،که مضمون آن تاریخی ولی روش آن وسیعاً ادبی بود از سنت
ساسانی پیروی کردند (یارشاطر :1387 ،ص .)481ازجمله ویژگیهای روایی ،که تفسیر و
معنادهی کنش تاریخی را در شاهنامه تحت تأثیر قرار می دهد ،میتوان به این موارد اشاره
کرد.
 4-1طرح و پيرنگ :ازجمله ویژگیهای روایی یا داستانی در ساماندادن به کنشهای
تاریخی ،کاربست قواعد تاریخنگاری ،اتصال روایات و ساماندهی ساختار متن تاریخی
است .داشتن طرحی از تاریخ به منزلة ایجاد معنایی ضمنی یا داللت ایدئولوژیكی خاصی
است که عمدت ًا وابسته به عواملی چون ایدئولوژی و قدرت ،درک و آگاهی تاریخی قومی
و زاویهدید مورخ ،تفسیر خاصی از کنشها و وقایع را القا میکند؛ بنابراین طرح متضمن دو
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مفهوم انسجام و معناست (استنفورد :1392 ،ص .)145طرح تاریخی ویژگی وقایع و گذشته
نیست؛ بلكه ویژگی است که مبتنی بر زاویهدید مورخ و تحت تأثیر از گفتمان سیاسیـ
اجتماعی و فرهنگی عصر مورخ به صورت ذهنی برای انتظام وقایع همچون فرمول تنظیم
رخدادهای داستانیِ «این و سپس آن» ،عمل میکند؛ بنابراین باید توجه کرد که طرح
تاریخی با همة گستردگی خود به ذهنیت مورخ و چگونگی گزینش کنشها و وقایع نزداو و
براساس درک و برداشت او از تاریخ و حرفة تاریخنگاری محدود است .دیلتای در تحلیل
هرمنوتیكی خود سه مرتبه از فهم تاریخی را تمییز دادهاست :وقایعنگار عالقة حماسی
دارد .مورخ تاریخ عملی ،عالقة سیاسی دارد و مورخ تاریخ کلی وظیفه دارد کل حیات
درونی را بازسازی کند (دیلتای :1391 ،ص .)351در این سه مرتبه ،فهم و درک خاصی از
وقایع بهعنوان تاریخ وجود دارد:درک حماسی ،درک سیاسی و درک جهان شمولی؛
بهعنوان مثال فردوسی در شاهنامه تالش میکند درک و فهمی حماسی از تاریخ را منتقل
کند .برخالف او طبری یا ابنمسكویه تالش می کنند درکی از جهانشمولی تاریخ ارائه
کنند (نك :زریاب.)1356 ،
پیرنگ از اشتراکات روایت داستانی و روایت تاریخی است .پیرنگی که تعریفی
ارسطویی دارد و ت ا حدودی از مفهوم طرح متفاوت است که تا کنون بدان پرداختیم.
پیرنگسازی ،نخست در صوریترین سطح به منزلة دینامیزم یا پوششی تمامساز تعریف
شدهاست که حكایتی کامل و وحدتیافته را از دل انبوه حوادث و وقایع گوناگون
بیرون میکشد یا به عبارت دیگر ،این تنوع و گوناگونی را به داستانی وحدتیافته و
کامل بدل میکند (ریكور :1384 ،ص .)18البته ویژگی طرح و پیرنگسازی روایات تاریخی
به معنی قابل پیش بینی بودن تاریخ نیست .طرح در تاریخ به معنی گسترش تفسیرگونة
گزارشهای تاریخی در چارچوبی فهمپذیر است .مورخ در ثبت وقایع تاریخی از شكلی
متحدکننده استفاده نمیکند بلكه وقایع را بهگونهای برمیگزیند تا به سوی شكل
واحدی حرکت کند (نك :وایت(ب) .)38 :1389 ،فردوسی از میان کنشهای مختلف قابل
روایت در بخش تاریخی بر آن بخشی تأکید میکند که توان گسترشپذیری در
چارچوب و انتقال معنای حماسی را داشتهباشد؛یعنی روایات را بر اساس طرحی
حماسی سامان میدهد.
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درشاهنامه توالی منظم رویدادها بر مبنای روال زمان تاریخی و تقویمی نیست بلكه
طرحی از انتظام کنشها و رویدادگونه نمودن آنها در میان است.اما پیرنگ در شاهنامه
همچون پیرنگ در تعریف ارسطویی ،عمدت ًا از ساختار آغاز ،میانه و پایان پیروی میکند
که به صورت شرح جنگ و کشمكش برای تصاحب قدرت ،سپس داستانهای بخش
میانیبه صورت شرح رویدادهای ماجراجویانه و درپایان با فرود نهایی و کنارهگیری از
ال در روایت اردشیر ،فردوسی ابتدا جنگهای او را روایت
قدرت سامان گرفته است؛ مث ً
میکند ؛ سپس روایت فرعی خیانت دختر اردوان و زادهشدن شاپور (فردوسی ،1376 ،ج:7
ص 156و بعد) همچون بخش میانی روایتهای او با شناختهشدن شاپور (ج :7ص  )162ادامه
می یابد و فرود روایت ،تحقق پیشگویی ازدواج شاپور با دختر مهرک و تولد اومزد (ج:7
ص 165و بعد) است .فردوسی در ادامه روایتهای مربوط به اردشیر ،رویدادها وکنشهایی
چون اصالحات لشكر و نظام مالیاتی ،سروسامان دادن به طبقات اجتماعی ،بنای شهرها
و نصایح و اندرزهای او را میآورد که به لحاظ ترتیب زمانی میتوانست با روایات
میانی همزمان باشد؛اما از آنجا که در این کنشها جذابیت داستانپردازانه نیافته است ،آنها
را در پایان روایت اردشیر می گنجاند .در روایت خسروپرویز نیز ابتدای روایت به
کشمكش و جنگ داخلی خسرو و بهرام چوبین (ج :9ص 12و بعد) و انتقام خسرو از
قاتالن پدرش و ماجرای گردیه خواهر بهرام چوبین (ج181 :9و بعد) میگذرد؛ سپس
دربخش میانی ،ماجرای خسرو و شیرین و ساختن طاقدیس (ج 210 :9و بعد) آورده ،و
در پایان ،خیانت شیرویه و برکناری و مرگ خسرو ،روایت میشود .فردوسی ترتیب
روایات را طوری قرار می دهد تا طرح داستانیِ از اوج به فرود و دوباره اوجگیری
رعایت شود؛ بنابراین مثالً به داستان شیرین و آغاز آشنایی او با خسرو ،در جایگاه
اصلی و در روزگار جوانی خسرو پرداخته نمیشود بلكه آن را در قسمت میانی روایات
و نزدیك به پایان داستان میآورد درحالیکه در داستان اشاره میکند که این ماجرا از
روزگار جوانی خسرو آغاز شدهاست:
پدر زنده و پور چون پهلوان
چو پرویز ناباک بود و جوان
ورا در زمین دوست شیرین بُدی

بروبر چو روشن جهانبین بُدی
(ج:9ص )211
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اما به سبب تقدم گزینشی براساس طرحی حماسی در اولویت و سامان دادن
کنشهای مربوط به جنگ و پهلوانی به ماجرای خسرو و شیرین در روزگار جوانی
خسرو و ضمن نقل اختالفش با هرمز ،مجالی داده نمیشود؛ به اینترتیب طرح روایات
تاریخی با درهمریختگی و جابهجایی زمانی ،پیرنگی داستانوار مییابد .این پیرنگسازی،
تحت تأثیر درک فردوسی از نوع حماسه است؛ به همین دلیل انتظام رویدادها با
اولویت دادن به رخدادها و کنشهای جنگمحور و پهلوانی ،انجام میشود.
 4-2پيوستگاري :12پیوستگاری نوعی تفسیر روایی است (مكاال )78 :1387 ،که برمبنای
آن مورخ یا راوی ،باورمندی کنشها را براساس اصول خود القا میکند .پیوستگاری،
چگونگی تبیین هر رویداد از طریق شناسایی روابط آن با رویدادهای دیگر و قرار دادن
آن در بستر تاریخی خود است (استنفورد .)141 :1387،ریكور نیز در مقولة تبیین تاریخی
از همین اصطالح سود میبرد«:تبیینِ هر رویداد از راه ترسیم دوبارة ارتباطهای ذاتی آن
با رویدادهای دیگر و سامان دادن آن در زمینة تاریخیاش» (ریكور :1373 ،ص .)258مورخ
یا وقایع نگار ،در تاریخهای قدیمی گاه برای تبیین رخدادها به درونمایة وقایع 13و
ارتباط تفسیری آنها برمبنای الگوهای از پیش تبیینشده اهمیت میدهد .پیوستگاری و
انسجام ،روایت تاریخی را همچون داستانی کامل نشان میدهد که با اینكه مورخ از
منابع پارهپاره و پراکنده بهره میبرد ،تحت تأثیر زاویهدید و اشتغاالت ذهنی او،
درونمایهای یگانه و منسجم القا میشود که کلید فهم بسیاری از کنشها است .بنابراین
پیوستگاری ،نوعی الگوی ترکیبگرایانة قابل فهم کردن یا القای فهم خاصی از کنشها و
رویدادهای تاریخی است (نك :مكاال :1387 ،ص 207تا .)217
توالی کنش در الگوی پیوستگاری ،علت را توضیح نمیدهد بلكه وقایع را به نمایش
میگذارد و فهمپذیری از پسِ پایهریزیِ سنجشگرانه تسلسل وقایع به دست میآید؛ یعنی
از «الف» تا «ی» ،منهای «آ» را توضیح دادیم و آنچه حتی از این فراتر میرود .این است که
پایة این پیوستگی ،تنها شرط الزم فهمپذیری هرگونهای از روایت نیست بلكه میتواند
شرط کافی آن نیز باشد (لمون :1389 ،ص 160و  .)161درواقع این شیوه ،توضیح و تشریح
علتهای هر رویداد از طریق ردگیری روابط درونی و ذاتی آن با دیگر رویدادها و تعیین جا
و موقع آن رویداد در متن و زمینة تاریخی است (والش :1363 ،ص)66؛ مثالً در
شاهنامهشناختهشدن شاهزادگان دورافتاده از قدرت فرمانروایی و بازگشت آنان به قدرت،
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همراه کنشها و رویدادهایی از آنان روایت میشود که تحت تأثیر انگاره «شاهآرمانی» است؛
همچونكنش شاپور در میان کودکان چوگانباز که مشخص ًا برای تأکید برشجاعت و
جسارت شاهزاده در رویارویی با اردشیر (فردوسی ،1376 ،ج :7ص 162و بعد) و نشاندادن
اصالت و مشروعیت او روایت میشود.گاه در گزینش وقایع ،یك رویداد ،مهم و محوری
تلقی میشود ولی نه در مقام علت یك معلول مهم ،بلكه به مثابه بخشی از کلِ مهم یا
الگویی کلی برای رویدادها که مورخان در رویدادهای مورد بررسی خود تشخیص دادهاند
(مكاال :1387 ،ص .)77همچون ناشناختگی دارای هخامنشی و بازگشت او به قدرت که در
پیوند با انگاره شجاعت و «فره» ،کنشهای قدرتطلبانة او ،معنایی حماسیرا القا میکند
(فردوسی ،1376،ج :6ص  363و .)364ویژگی ترکیبگرایانه در الگوی پیوستگاری در شاهنامه
موجب میشود تا این اثر بافت ،لحن و ساختاری حماسی را القا کند.
 4-3طبيعيسازي و نامباوري :یكی از مواردی که ارسطو در فن شعر ،هومر را به
خاطر آن میستاید ،ترکیبکردن امور واقع و خالفواقع بهگونهای است که امر
خالف واقع باورپذیر شود .ارسطو چگونگی تحقق این امر را چنین توصیف میکند:
این کار از طریق مغالطه حاصل گردد که گفتن حرف غلط باشد در کسوت حرف
صحیح؛ چون وقتی امری موجود است و امر دیگری نیز وجود دارد یا وقتی امری به
وقوع میپیوندد و در پی آن امر دیگری هم صورت وقوع مییابد در این صورت
هرگاه امر ثانی حقیقت داشتهباشد ،مردم چنین میپندارند که امر اول نیز حقیقت دارد
و یا صورت حقیقت خواهدیافت (ارسطو :1357 ،ص .)161چگونگی گزینش ،چینش،
ترتیب و ترکیب وقایع میتواند در باورپذیری و حقیقتنمایی تأثیر داشتهباشد .این امر
در سطوح گوناگونی صورت میگیرد که سادهترین آنها شبیهسازیِ متن به مفهومی
مبتنی بر فهم همگانی از واقعیت است (دوبرین :1388 ،ص .)376تا وقتی فهم همگانی از
واقعیت به چالش کشیده نشود ،همچون امری واقعی و طبیعی تلقی خواهد شد .هم
چنین اگر تفسیری روایی برای مدتی طوالنی مورد پرسشگری واقع نشود ،آن را
هرکسی میپذیرد و بخشی از زبان معمولی میگردد؛ از اینرو ،جوهر تاریخنگارانة
خود را از دست میدهد و ممكن است به مفهوم گونهای از یك چیز تغییر یابد و یك
«چیز روایی» 14به «چیزی در حقیقت» 15تبدیل شود (آنكراسمیت :1389 ،ص.)121

كنش تاريخي و كنش داستاني بررسي ويژگيهاي كنش...

 .5كنشهاي تاريخبنياد
با تأکید بر عامل کنش بهعنوان رکنی مؤثر در ارزش تاریخی متن ،میتوان تفاوتی بین
بخشهای مختلف شاهنامه به قرار ذیل قائل شد.
 5-1در تاریخ ،کاربستهای بیشماری از افعا ِل برنامهریزی شده هست که کنشهای
خرد بیشماری را در کنش کلی واحدی سامان میدهد (ریكور:1383 ،ص )244؛ ازجملة
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فهم همگانی از واقعیت تاریخی درعصر نگارش خداینامهها بر تصوری از یكپارچگی و
انسجام بین وقایع اسطورهای و حماسی و رخدادهای تاریخی عصر ساسانی مبتنی بود (نك:
یارشاطر :1387 ،ص)478؛ بهگونهای که نام دورههای پیشدادی و کیانی پیوسته با دورههای
فرمانروایان هخامنشی و اشكانی و ساسانی بهعنوان بخشی از تاریخ واقعی ایران ،طبیعی و
باورپذیر مینمود تاجایی که برخی از پژوهشگران عصر اسالمی در پی یافتن زمان تقویمیـ
تاریخی و گسستها و فترتهای بین برخی از شخصیتهای اسطورهای برآمدند (نك :بیرونی،
 :1363ص 149و  .)150تالش ساسانیان برای برقراری پیوند بین گشتاسب کیانی و هخامنشیان
از یكسو و انتساب خود از طریق ساسان فرزند بهمن به کیانیان از نمونههای باورپذیری و
طبیعیسازی روایتهای تاریخی است .اگرچه هر جامعهای دارای روایتی عامهپسند و
نیمهاسطورهای از تاریخ خودش است که خود این روایت برای تفسیرهای گوناگون جای
بازمیکند (کار :1389 ،ص  ،)146ترتیب و توالی وقایع و عناصر روایی در کنار منطق تاریخی
هر عصر و گفتمانی ،گاه به باورپذیری و طبیعیسازی روایتهایی سراسر جعلی ختم میشود
تا جایی که حتی با وجود اذعان به جعلیبودن برخی از روایتها ،بازهم مورخ از آنها
صرفنظر نمیکند .در بخش تاریخی ،فرایند طبیعی سازی به گزینش وقایع و ادغام و
چیدمان آنها در خدمت مفهوم تابویی شاه آرمانی در کسوت قهرمان حماسی منجر میشود؛
ال فردوسی بهجای روایت جنگهای تاریخی شاهانی چون بهرام گور و انوشیروان و
مث ً
شاپور ذواالکتاف ،روایتهایی را ترجیح میدهد که به سفرهای شخصی و ماجراجویانه این
شخصیتها بپردازد؛ مثل لشكرکشی انوشیروان به هند که فردوسی ترجیح میدهد آن را نه از
جنبة قدرت طلبی تجاوزکارانه به سرزمینی دیگر ،بلكه همچون گشت و گذاری
جستجوگرانه توصیف کند (فردوسی ،1376 ،ج :8ص  )73و بهجای گزارش جنگهای بهرام گور
در جبهة شرقی ایران (نك :بروسیوس ،)239 :1388 ،کنشهای ماجراجویانه و قهرمانانهای از وی
روایت میکند (فردوسی،1376 ،ج :7ص .)414
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این کنشهای کلی میتوان به جنگ اشاره کرد .جنگ بهعنوان محوریترین کنش در
شاهنامه ،سیری پیوستاری را طی میکند که ازروایتهای اسطورهایشاهنامه آغاز میشود
اما محوری ترین کنش این بخش نیست .در کنار جنگ ،کنشهای بنیادین مؤثر در تحول
جامعة انسانی مثل تالشهای کیومرث ،طهمورث و جمشید در رشد جامعه ،طبقهبندی و
دستهبندی آنها در ک نار کنشهای آیینی با ویژگی سرآغازیِ جشنهای نوروز ،مهرگان و
سده ،اهمیت بسیاری دارد .برآیند کنشها تا عصر منوچهر عمدتاً حول ویژگی نخستینی
و سرآغازی قرار می گیرد .جنگها در این بخش در دو جنبة فراانسانی و انسانی قرار
دارد .تا پیش از ظهور ضحاک ،جنگ با دیوان و اهریمن مطرح است و با ظهور ضحاک
با ویژگی بینابینی اهریمنـ انسان ،رفتهرفته جنگهای انسانی با محوریت خود /دیگری،
شكل می گیرد .در الگوی خود/دیگری ،پس از تقسیم جهان توسط فریدون معنای
ی ایرج با مفهوم هویت ایرانی پیوند مییابد و بهعنوان
جنگها با محوریت کینخواه ِ
انگیزة اصلی سراسر جنگهای بخش حماسی ادامه مییابد .از عصر کیقباد و حضور
قهرمانانی چون رستم ،جنگ ،مهمترین کنش در ساماندهی روایات حماسی میشود .از
جنگهای کین خواهانة سیاوش تا جنگهای دینیِ گشتاسب ،عمدتاً بارزترین ویژگی این
جنگها ،تقابل خود /دیگری یا ایرانی /اَنیرانی است .قطب مخالف ،توران و سرزمینهایی
است که در سراسر منطقة شرق و ندرت ًا غرب ایران گستردهاست .گرهخوردگی جنگها با
عنصر هویت و تمامیت خواهی ،سایر کنشهای این بخش را چون ظهور و افول
فرمانرایان تحتالشعاع قرار دادهاست؛ اما رفتهرفته پس از بهمن اسفندیار و از داستان
همای چهرزاد (فردوسی ،1376 ،ج )361 :6قطب دیگری از منطقة شرق به مغرب ایران و
مشخصاً روم گسترش مییابد .در روایات پس از اسكندر ،جنگ کنش محوری روایات
نیست و کنشهای بنیادینی نیز همچون تحوالت سیاسی ،دینی و اقتصادی اردشیر،
تحوالت اقتصادی و مالیاتی انوشیروان در کنار جنگها روایت میشود.
 5-2کنشهایی که در بخش اسطورهای و حماسی معنایی نمادین و کلیگرایانه دارد در
بخش تاریخی در پیوند با شخصیت تاریخی ،عینیت مییابد .کنش وشخصیت در روایتهای
تاریخی و حماسی شاهنامه،گاه به دلیل تداخل حوزههایشان در یكدیگر ،تحت تأثیر هم به
نظر میرسد اما در برخی موارد تفاوتهایی نیز با هم دارد؛ مثالً در روایتهای تاریخی بخش
ساسانیان ،شخصیتی برای توجیه کنش ساخته نمیشود ،اما ممكن است کنش یا کنشهایی
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برای پرکردن شكافها و گستهای گفتمانی یا توجیه و مشروعیت شخصیتها برساخته و به آنها
نسبت داده شود؛ همچون ازدواج مادر اسكندر و دارای اول (ج :6ص  )377یا جنگ اردشیر و
کرم (ج :7ص 147تا  .)154هم چنین در این بخش ،شخصیتها مبنای کنشها هستند نه تابعی از
آن و برساختن کنشهای غیرواقعی برای افزودن به جنبههای تاریخی شخصیت و انضمام
جنبههای اسطورهای ،حماسی و افسانهای به آن ،انجام میشود اما اساس تاریخی
شخصیت را دگرگون و استحاله نمیکند درحالیکه در بخش حماسی ممكن است برای
اجرا یا توجیه کنشی شخصیتی برساخته یا شخصیتی در موقعیتی برساختهشده ظاهر شود.16
ازجمله کنشهای تاریخی در این بخش ،که با عصر و دورة پادشاهی شخصیتهای
تاریخی همخوانی دارد ،اقدام اردشیر اول در ساماندهی به وضعیت سپاهیان ،دبیران و
روحانیان است .اردشیر پس از غلبة بر اردوان و سرکوب شورشهای داخلی و غلبه بر
دشمنان خارجی به نظامیگری و اصالح نظام مالیات میپردازد (همان ،ج :7ص 172و
 .)173از آنجا که داشتن س پاه بدون پشتوانة مالی مقدور نبود ،اصالح نظام مالیات و
خراج نیز ضرورت مییافت (همان ،ج .)181 :7اصالحات خسرو اول در نظام مالیاتی و
تقسیمات کشوری از کنشهایی است که پیامد اجتماعی آن قابلتأمل است اگرچه
فردوسی به نتایج اینچنینی توجهی ندارد .انوشیروان درآغاز حكومتش ،ایران را به
چهار بخش تقسیم میکند (ج:8ص  )56و سپس به نظام مالیاتی که از زمان پدرش ،قباد،
آغاز شده بود سرو سامان میدهد (همان ،ج :8ص .)57فردوسی ،سپس به جزئیات مالیات
و پرداخت آنها میپردازد (همان ،ص 57و  )58و اگرچه به دالیل سیاسی اقدام انوشیروان
توجهی نمیکند در ادامه ،نامة وی را به زیردستان و عمال دولتی ،ذکر میکند که تلویحاً
به تمرکز قدرت اقتصادی در دست شاه اشاره دارد (همان ،ج.)60 :8
 5-3گستردگی و انبوهی کنش برخی از فرمانروایان ساسانی :مثالً گستردگی روایات
مربوط به انوشیروان و قرار گرفتن داستانهای فرعی ،مثل آوردن کلیلهودمنه (ج :8ص 247
و بعد) و ماجرای شطرنج (ج :8ص 206و بعد) که به اقدامات فرهنگی خسرو اول مربوط
است ،هم چنین اصالح نظام مالیاتی ،سروساماندهی طبقات اجتماعی و بویژه توجه به
جایگاه نظامیان (فرای ،)252 :1387 ،پرداختن مقرری به آنها (ج )8:64و گسترش نظامیگری
(ج :8ص )66؛ ایجاد طبقة دهاقین (بروسیوس )206 :1388 ،که بهجای حكمرانان عمومی و
استانی خود مستقیماً با شاه مرتبط می شدند؛ اصالحات نظام کشاورزی ،احیای زمینهای

موات (ج:8ص 61و ( )62نك :فرای )258 :1387 ،و اقدامات دینی او که در اوایل حكومتش
با قلع و قمع مزدکیان (ج :8ص  48و  )49آغاز شده بود و با استقرار حكومت به رأفت و
مدارا منتهی شد (نك :فرای :1387 ،ص ،)258همگی ازجمله کنشهای انوشیروان است که
به استناد منابع غیرایرانی نسبت به دورههای قبل از خود ،عینیت بیشتر و نسبت به
روایات پیشین ،صبغة افسانهپردازی کمتری دارد.
هم چنین کنشها از دورة خسرو اول تا یزدگرد سوم ،بیش از پیش تاریخی ،و از
بسامد روایات افسانهای ،نمونهوار ،کلیگرایانه و استحالهشده به طرز چشمگیری کاسته
میشود؛ با اینكه بیشتر کنشهای پس از اسكندر عمدتاً در بخشهای اسطورهای و
حماسی سابقه ندارد و میتوان برای بسیاری از کنشها با استناد به منابع و اسناد تاریخی،
سندیتی قائل شد.
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 .6كنشهاي افسانهپردازانه
به دالیل زیر غالب کنشهای بخش تاریخی ویژگی داستانی و تخیلی به خود میگیرد.
 6-1درهمریختگی زمانی کنشها :همانطور که در بررسی پیرنگ در شاهنامه نشان
دادهشد بهجای جایگیری کنشها در توالی زمانی ،آنها به صورت روایتی داستانی و
درونمایهای ،گزارش میشود؛ مثالً فردوسی در مورد اصالحات مختلف اردشیر ساسانی و
انوشیروان ،آنها را بدون ترتیب زمانی و بدون لحاظکردن مدتزمان اجرایشان روایت
میکند؛ بنابراین نه تنها ترتیب زمانی کنشها از هم قابلتمیز نیست بلكه فردوسی در ساختار
روایات ،آنها را در انتهای و پایان داستانهای اردشیر و انوشیروان قرار میدهد.
 6-2کنشهای شخصیتهای تاریخی عموم ًا جدا از هم و بدون تأثیر و تأثر بر هم و یا
بدون تحلیل و تفسیر نتایج آنها روایت میشود؛ بهعنوان مثال فردوسی به شباهتهای
ساختاری اصالحات اردشیر و انوشیروان و نتیجة آنها در انحصار قدرت در دست شاه و به
شباهت یا تفاوت انگیزههای قدرتجویی آنها نمیپردازد.
 6-3تداخل انواع روایتهای شاهانه و عوامانه از کنشهای برخی از شخصیتها؛ مثالً در
گزارش جنگ اردشیر با هفتواد با آنچه در کتابكارنامه اردشیربابكان آمده است ،تفاوتی
بنیادین دارد .ذکر کجاران و هفتواد در کارنامه بدون اشاره به روایت دختر وی است .اما
فردوسی پیش از روایت جنگ اردشیر و هفتواد به گزارشی از چگونگی به وجود آمدن
کرم و بالیدن آن در قالبی داستانی میپردازد.در این روایت ،که چون مقدمة مفصلی
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ازجنگ اردشیر و هفتواد مینماید ،دختر هفتواد پرورشدهنده و ستایندة کرم است (ج:7

ص 139و بعد) .این روایت در شاهنامه دو بخش جدا دارد که در بخش اول یا مقدمة آن
افسانهای و از نوع روایتهای عوامانه مینماید .در بخش دوم به جنگ اردشیر و کرم با
دستمایهای از نمونه جنگهای حماسی مبارزه با اژدهاپرداخته میشود .به عقیدة بهار ،جنگ
اردشیر و کرم تقلیدی از اسطورههای آیینی اژدهاکشی است(بهار:1376 ،ص .)29اما در این
مورد نمیتوان کشتن کرم هفتواد را کنشی آیینیـ اسطورهای همچون اژدهاکشی رستم،
اسفندیاروفریدون(کشتنضحاک) دانست .اما درروایت اردشیر ،فردوسی تفسیری از
اژدهاگون بودن کرم ارائه نمیكند بلكه براساس تصویرسازی وی ،هراندازه هم که کرم
بزرگ و هولناک باشد ،تصویری بیشتر عوامانه است تا اسطورهای .حتی شیوة کشتن کرم
نیز قهرمانانه و مبارزهجویانه نیست( 17نك:فردوسی1376،ج:7ص.)152
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نتيجهگيري
با بررسی ویژگی کنش در بخش تاریخی میتوان از سه جنبه آنها را دستهبندی کرد:
 -1کنشهای تاریخبنیاد  -2کنشهای اسطورهبنیاد  -3کنشهای افسانهبنیاد .تفاوت بخش
تاریخی و دو بخش دیگر شاهنامه در نسبت غلبه جنبه کنشهاست .در بخش تاریخی
نسبت به بخش اسطورهای و حماسی ،کنشهای تاریخی و مستند به وقایع عینی ،بسامد
زیادی دارد.
کنشهای اسطورهبنیاد بخش تاریخی نسبت به دو بخش اسطورهای و حماسی بسامد
کمتری دارد و هرچه به روایتهای آخرین فرمانروایان ساسانی نزدیك میشویم ،کنشهای
اسطورهبنیاد کمتر و کمتر میشود؛ اما کنشهای افسانهبنیاد در بخش تاریخی نسبت به دو
بخش پیشین بیشتر است و این نشانمیدهد که فردوسی متوجه روایتهایی است که میل
به تغییر تاریخ و تبدیل و استحاله شخصیتهای تاریخی در آنها بیشتر نمود یافته است.
با بررسی ویژگی روایی کنش ،اگرچه نمیتوان تاریخیبودن بخش تاریخی را انكار
کرد ،بنابه تعبیر دیلتای از درک تاریخی مورخان ،میتوان نشانداد که درک و تفسیر
فردوسی از وقایع تاریخی عمدتاً حماسی و داستانپردازانه است .با اینكه درک و باور
ایرانیان از کلیت روایتهایی تاریخی است که در شاهنامه جمعآوری شدهاست ،این درک
از تاریخ با توقع از تاریخ در قرن معاصر تفاوت دارد؛ زیرا کنشهای روایتشده در
شاهنامه به بررسی نتایج و انعكاس تأثیرات آن در بستراجتماعی معطوف نیستند .به همین

دلیل جدا از هم و گاه ناتماماست؛ مثل روایتهای پایانی بخش ساسانیان که پر از
گزارشهایی از کنشهایی چون قتل شاهان ،کودتای نظامی ،خیانت و توطئه و چنین رفتاری
است 18که اگرچه همگی در تاریخ ریشه دارد از آنجا که فردوسی به ایجاد ارتباط بین
کنشهای اینچنینی و ساختدهی به آنان با نگرش تبیین وقایع تاریخی تمایلی ندارد ،به
گزارشهایی بیروح و نامرتبط تبدیل شدهاست.
پينوشت
 .1بازسازیگرایی Reconstructivism
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2. fact
3. Ranke
 .4بخش تاریخی شاهنامه براساس تقسیمبندی ذبیحاهلل صفا و از روایت تاجگذاری بهمن اسفندیار به
نام اردشیر درازدست ،لحاظ شدهاست(نك :فردوسی ،1376 ،ج 320 :6و صفا.)220 :1387 ،
5. action
« .6هر تاریخ ،الگویی لفظی از زنجیرة وقایعی است که بیرون از ذهن مورخ وجود دارد» (فرای به نقل
از وایت (ب) .)45 :1389
7. Legitimacy
 .8به پهلویfarnah
9. xᵛarənah
ی
 .10منظور از مفهوم تابو ،اشاره به انگارة شاه در منطق تاریخی ایرانیان باستان براساس الگوی فرمانروای ِ
خداـ مباشری است .در این الگو فرمانروا جانشین خدا یا سایة او به شمار می رود .این انگاره از دورة
هخامنشیان و تحت تأثیر الگوی فرمانروایی بینالنهرینیها در ایران شكل گرفت و پس از انفصالی که
اشكانیان در این الگو ایجاد کردند دوباره در دورة ساسانیان به تقلید از هخامنشیان مرسوم شد.
 .11بهعنوان مثال کنشهای مداراگونه و تعاملی خسروپرویز با موبدان زردشتی باعث شد کنش تصاحب
قدرت وی و غصب حكومت از هرمز توسط خسرو همچون تصاحب قدرت توسط شیرویه قباد،
پسر خسروپرویز ،با نگرش و قضاوتی منفی تلقی نشود؛ همین موضوع در ارائه تصویری مثبت از
شخصیت خسرو و تصویری منفی از شخصیت شیرویه ،بسیار مؤثر بودهاست.
 .12اصطالح پیوستگاری  colligationرا ویلیام وول ( )William Whewellدانشمند علوم طبیعی ابداع
کرد ]...[.به عقیدة وول ،مشاهدات تجربی به تنهایی نمی توانند نظریات نو به وجود بیاورد .قبل از
اینكه هر نظریه بتواند مشاهدات را شرح دهد ،نخست دانشمند باید مشاهدات را به طریقی مطمئن
مفهومسازی کند .دانشمند باید دیدگاه مطمئنی را درباره مشاهدات ارائه کند .این دیدگاه نباید ریشه در
مشاهدات دانشمند بلكه باید در ذهن او ریشه داشته باشد .دانشمند به مشاهدات تجربی ،مفهومی را
"می افزاید" که مشاهدات را به کلیتی قابلفهم ارتباط دهد (.)10:2010,Shawاین اصطالح را
سپس والش برای توضیح شیوة تبیین وقایع تاریخی توسط مورخ به کار برد (نك :والش .)1363 ،این

كنش تاريخي و كنش داستاني بررسي ويژگيهاي كنش...
واژه در زبان فارسی به صورت «بههمپیوستگی» (والش)66 :1363،؛ «ترکیب» (مكاال:1387 ،ص)208
و «متصلسازی» (ریكور:1383،ص  ،)258ترجمه شدهاست.
 .13در مورد رابطة زمان و درونمایة روایات تاریخی عصر سامانی ،غزنوی و سلجوقی ،نك :میثمی:1391 ،
ص 358و .359
14. Narrative thing
15. A thing in reality
 .16مثل لهراسب که برای پرکردن فاصله و انفصال روایات کیخسرو و گشتاسب و برای اتصال آنها به
یكدیگر برساخته میشود .یا سیاوش که در موقعیت برساخته شده در شاهنامه بهعنوان پسر کاوس
مطرح میشود.
 .17اگرچه جنگ اردشیر و اردوان و جنگ با هفتواد از جنبهها وکششهای حماسی خالی نیست،
نمیتوان آن را حماسی به شمار آورد .بویژه در مقایسة کنشهای اردشیر و بهرام گور ،کشش
حماسی روایتهای اردشیر بمراتب کمتر است.
 .18برای نمونه در زمان پادشاهی اردشیر شیروی با اینكه پیروز خسرو با خیانت و توطئه قدرت را به
دست میگیرد فردوسی از شخصیت و کنش او روایتی به دست نمیدهد (نك :ج ،9ص 293تا .)298
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