
 نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز
 8931/ پاییز و زمستان 742/ شماره 27سال 

 *فردوسی شاهنامۀها در خودگوییتحلیل 

 **شهرزاد رادمنش

 ایران،مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، ،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشجوی دکترای ادبیات حماسی

 لقاسم قواماابو
 دانشگاه فردوسی مشهد ،زبان و ادبیات فارسی ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،مسئول( ۀنویسند)دانشیار

 زادهرضا اشرف
 ایران ،مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی زبان و ادبیات فارسی، واحد مشهد، گروه ،استاد

 چکیده
ا بوگو محوری استوار است، در جوار این گفتارها، فردوسی، بر گفت شاهنامۀمختصات زبان در  ۀعمد

رود و کار میوگوهای تنهایی به برای گفت ،شویم. نقش خودگوییها نیز مواجه میخودگویی شخصیّت

شود در سطوح مختلف ذهن، نشان داده می ،های داستانشخصیّت ای از روایت است که تجربیّات عاطفیِشیوه

ن درونی است که شخصیت برای تبیی ۀپیش از گفتار، زمزم ۀو به جریان سیّال ذهن نزدیک است. این مرحل

در ادبیّات، دو نظام نشانگی است و سعی زبان و خودگویی برد. از آن بهره می ذهن خویش، ۀها و ارائموقعیّت

کند و دارای ، تولید معنا میشاهنامهدر  دارد محتویات ذهن شخصیت را به تصویر بکشد. خودگویی

در  مربوط به خودگویی اتی، ابیشناسروانمنظر پیوند ادبیات با مقاله از  نیدر اکاربردهای مفهومی است. 

دگویی و وبین خ ،ارتباط معناداریکه بیانگر  شده است نییتب با دو روش پژوهشی کیفی و کّمی شاهنامه

 ه شاملک هاشخصیت گریدر کنش هاخودگوییکه نتیجه آن. فردوسی است شاهنامۀدر  ،پردازیشخصیّت

و  شهیندا انیب ؛ییگودر خودبه این معنا که . ، برخوردی منفعالنه، نشان دادندهستند اقدام یا مقابلهکردار، 

 وجود ندارد ییبعد از خودگو ۀواقعکنش و و  ییخودگومیان  یو ارتباط مستحکم گرفتهصورت  الضمیرمافی

دگویی در تضاد با خواغلب که  گیردانجام میمنفعالنه کنشی متفاوت و از جانب شخصیت،  ،و به عبارتی

ه مکنونات شخصیت بنمایاندن و  شخصیت هایو الیه وجوهارتباط  کهحالیدر  .است که زمزمه کرده است

 ابدییم انیهم جر یخودآگاه ،در این مسیر است.نمودار شده  ترشفافو  خودگویی به مراتب مؤثرتر ۀوسیل

با  اهنامهشدر تحلیل محتوا مشخص شد، خودگوترین شخصیت  .دهدیرخ م یپردازتیّبهتر شخص میو ترس
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است.  ها از سایر موجوداتانسان ۀهای انسانی و فصل ممیّزبارزترین شاخصه ،دو ویژگی زبان و تفکّر

توان نمی ، در رشد و بالندگی آدمی چندان مؤثّر است که شخصیّت انسانی را بدون آنمختصه این دو

شود ی میسّر میو گویای تصور کرد. برقراری ارتباط فکری و عاطفی با دیگران نیز از طریق اندیشیدن

ژگی بارز زبان، وی» گیرد. در واقع، بدین صورت شکل میفرهنگ انسانی ۀو افزایش و گسترش دایر

)باطنی،  «انسان، محمل و ابزار اندیشه، نظام ارتباطی، ابزار بیان ادبی و وسیلۀ انتقال فرهنگ است

8911 :848.) 

ادبی  شناختی، فرهنگی، فلسفی وناختی، عصبششناسانی که زبان را با رویکردهای روانزبان

پژوهشگران  دانند. اینکنند، جایگاه زبان را برجسته و کارکردهای آن را بسیار گسترده میمطالعه می

ای ازهستیِ جمعی او و یا خانۀ زبان را نه تنها جزیی ازشخصیّت انسان بلکه سرنوشت او یا جنبه

ینی او بای از شناخت و جهاناری یا جهانی او و نیز مایهفرهنگی و سطح و ساحت هستیِ قومی و تب

 اللّهی او، پیوند دارد و در پرورش استعدادها و وجوه فکریخلیفه  ۀپندارند که با آفرینندگی عرصمی

 (.72و77: 8939آفرین است )نک: یارمحمدی، او نقش

ای هایفاگر نقش ؛نزبا»های بارز و عمومی زبان، چند نقشی بودن آن است. یکی از ویژگی

ع بشری شناختی در جواممتعدّدی چون ایجاد ارتباط، تسهیل فرآیند تفکّر، حدیث نفس و زیبایی

 تیشخص است. ییگواز انواع تک یکی ،ییخودگو اینفس  ثیحد(. 977: 8911)اتکینسون،« است

و  اتیاز ن یتماشاچ ایتا مخاطب، خواننده  آوردیافکار و احساساتش را به زبان م ،نفس ثیحددر 

)نک:  شودیداستان کمک م بردشیبه پ تیاحساسات و افکار شخص انِیبا ب ،مقاصد او باخبر شود

درونی است که  ۀتکلمی، زمزمیا خود( Self-talkکارکرد خودگویی )(. 927: 8934نیاز، بی

از  ،شها و ارتباط با خویبیان موقعیّت کند و آدمی برای، پیوسته و منسجم ارائه میرا ذهنیات آدمی

 ای نددهیم حیرا توض هادهیپد ها،تیکه شخص دیآیم ییهاتیدر روا هاییخودگوبرد. آن بهره می

را به  یاطالعات ؛خطاب به خود نیزنند و در حها در ذهن با خود حرف می. آنکنندیم ینیبشیپ

کنند و در مورد احساسات و کنند، قضاوت میهایشان را تفسیر میتجربه ،دهندیخواننده م

. دهدیمرخ  یفکر و گفتار درون یختگیآم ؛این مسیرو در  کنندیسازی مدیگران فرضیه هاییزهانگ

 ،او گفت( مانند tagنقل قول ) یهاو از نشانه کندیصحبت م تیشخص ،ییخودگو کِیدر تکن»

قرار  مخاطب مورد خطاب نیداده شود. همچن صیتشخ ابهامیب دیبا ییخودگو رایز ،شودیاستفاده م
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، به نقل 821: 8938 ،ی)بامشک« است بیبه شخص غا ایبه خود  تیشخصاصلی و خطاب  ردیگینم

 (.chatman;1978: 179-194از، 

است که برای  (MonologueInteriorگویی )تک های ادبیات؛از دیگر تکنیک

ودگویی هایی با خد و تفاوتکنرود اما نامنسجم و گسسته عمل میکار میوگوهای تنهایی به گفت

 .شودیمن( استفاده tagنقل قول ) یهااز نشانهگویی ترین تفاوت آن است که در تکعمده دارد.

ندارد و  یارتباط یاز گفتار ذهن، مبنا شیپ ۀاست که مرحل تیاز روا یاوهیش ،یدرون ییگوتک

ط سر و کار دارد و متضمّن گفتار و ارتبا تیبا ذهن شخص میمستق ،است و خواننده بیغا سندهینو

 است که یمیاساس بر مفاه ت،یروا ۀویش نیا دیگویم یرصادقی(. م21: 8912 ات،ی)نک: ب ستین

با شگرد  داستان رنگیمنظر پ نی(. از ا488: 8911 ،یرصادقی)نک: م کندیم یمعان یتداع جادیا

بر ذهن خود، به صورت گسسته، در هر بخش داستان،  یمبتن تیو شخص ستین ی، خطگوییتک

که  ندکیم انیرا ب ییهایو تداع دادهایرو ،ینقل قول یهابدون وجود گزاره رانهیو غافلگ یناگهان

رتبط م تیعلل و عوامل به ذهن شخص ۀهم بازگویی افکار، . در ایناست سجمو نامن دهیبر دهیبر

و  ییخودگو انیاز عناصر داستان. با وجود اختالفات قابل مالحظه م یگریعنصر د چیاست و نه ه

 انشانیم ،یخانوادگهمبابت،  نیو از ا شودیم اندهینما هاتیذهن شخص وه،یدر هر دو ش ،ییگوتک

یگر داز  ذهن باشد. الیس انیجر ای یرفت و آمد ذهن از ینمود ،ییخودگو تواندیبرقرار است که م

گوید، در هر دو شیوه؛ وقتی شخصیّت از احساسات، عواطف و رؤیاهایش با خود سخن می سو

 گیرد.تر صورت میبا مخاطب، آسانشود و برقراری ارتباط انعکاس بهتری از او دیده می

هره خودگویی ب ۀاز شیو برای انعکاس ذهنیّات شخصیّت فردوسی، گاهی نویسنده شاهنامۀدر 

ا این دیگری انتقال دهد. آشنایی ب ۀشخصیّت را به گون ۀبرده تا خصوصیّات، عواطف، هدف و اندیش

اثر  ،فردوسی شاهنامۀنماید. ای از متن، رخ میشود و تعریف تازهکاوانه مطرح میمعنا، با نقد روان

انی، سبک خراس پژوهشگران بوده است. این اثرِ هها مورد توجسترگ ادبیات فارسی همواره و قرن

 های این اثر نیز قابل مالحظه است.کاربردهای نحوی کهن دارد و مطابق پژوهش حاضر، خودگویی

د. این سشود که خواننده با تأمل، از روساخت به ژرف ساخت اثر برباعث می شاهنامهویژگی زبانی 

ذهن خالی ال ۀبه معنای آن است که فردوسی، دو گونه مخاطب را در نظر داشته است. یکی خوانند

شناس. وانشناس و رشناس و نهادشناس و زیباشناس و باستانو دیگر مخاطبی، اسطوره پیشینهو بی
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سی، فردو شاهنامۀکه کلیّت آن در  مجبورند از گذرگاه زبان عبور کنندهر دو خواننده 

 وگومحوری است.گفت

 شناسیارتباط ادبیات با روان

 رکو د فهم یبرا بهتری تدریاف ،شودمی یبررس یاثر ادب تیشخص هایمختصه هنگامی که

 نیز یناسشروانعلم . شودیفراهم ماز دیگر سو،  سندهینو ۀندیشو ا های داستانی از یک سوتیشخص

از جمله نیز یی گوخودو  پردازدیم و کالبدها اشخاص یِروان یندهایبه مباحث رفتار و فرا

آثار منظوم و منثور در مطرح شده است.  یشناسدر متون روان ی و روانی است کهذهن هایتیفعال

 شویم. خودگوییدارند مواجه می یدرون ییگوخود که های داستانیشخصیتبا گاهی  ،ادبیات

از  کند.آگاه می ایشان یِپنهان یهاامیو پ هاشهیاند ،یذهن ریتصاومخاطب را از  ؛هاشخصیت

 ستا ف سیما، اعمال، رفتار و گفتار ِاشخاصیشناسی، کشدو دانش ادبیات و روان کاربردهای اتّصال

شناختی واننقد ادبیِ رطرح و پیوند ادبیّات و روانکاوی با  نام دارند. رابطهشخصیّت که در آثار ادبی، 

شناختی در ایران در نیم قرنی که از عمر آن گذشته راه نقد روان» همواره مورد توجّه بوده است.

گزاری و داوری دست یافته و از این نظرگاه با درازی پیموده و از قضاوت صحیح به پرهیز از ارزش

 ؛(. در واقع۰2: 8912)یاوری، « سو شده استکاوانه در جهان همهای بزرگ نقد روانجریان

ن و های متشود با تشریح ویژگیتارهای روانی آثار ادبی مطرح میساخ ۀهایی که دربارپرسش

و  ادبیات ۀای در حوز، پژوهشی بینارشتهجستار حاضرشوند. ساختارهای روایی، پاسخ داده می

 ۀشناسی بدانیم از این سرفصل به مثابروان ۀشناسی است. اگر خودگویی را به طور عمده، مؤلفروان

و  تاین است، که نسبپژوهش حاضر یّات استفاده خواهیم کرد. دستاورد مدخلی برای ورود به ادب

ها قابل نمایش خواهد شد و ادبیّات بودگی آن نیز محفوظ خواهد ادبیّات با سایر دانش سرآمدی

 ماند. 

 بیان مسأله

شود. انواع متنوّع فردوسی با کارکردهای مختلف زبانی دیده می شاهنامۀداستان سرایی در 

وصیفی های تپردازیها و ... به همراه نشانهشنودها، پرسش و پاسخ، رجز، گواژه، نیایش گونهوگفت

 دهد. به طور معمول، توالیرا تشکیل می شاهنامهگفتارهای  ها، گرانیگاهِو تصویری شخصیّت

وازی مبه صورت ها، به صورتی است که وضعیّت قهرمان و ضد قهرمان پیوندی، در طرح شخصیّت

نیاز است.  ،پرسش و پاسخی، بیشتر از هر نوع گفتاری وگویِ رود. در این نوع توالی به گفتپیش می
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ای چندوجهی برای پیوند دادن اندیشه به گفتار است و یکی از آن تر گفته شد زبان سامانهپیش

 هاست.ها، خودگوییسامانه

یلیام که نخستین بار توسط و -سیّال ذهن ۀبا خویش، با پدید شاهنامههای گویی شخصیَتسخن

 شناسیاصول روانشناسی مدرن در کتاب ( پدر روانWilliamJames( )8382-8147جیمز )

ه عنوان شود که بهر فرد اطالق می ۀآگاهان ۀجریان سیّال ذهن به تجرب»ارتباط نیست. بیه شدارایه 

هانی شود و ناگباره آغاز میوقفه مطرح است. این جریان به یکهای بیها و تجربهای از جریانرشته

خودآگاهی درونی و واقعیّت بیرونی به هم وابستگی دقیق  ،دهدپذیرد. این پدیده نشان میپایان می

به وفور نیست اما از آن جا حایز اهمیّت  شاهنامهها در (. بسامد خودگویی972: 8917)رضایی،« دارند

پیش،  هاسنتی روایات، جریان خودگویی حضور پر رنگ داشته و فردوسی قرن ۀاست که در شیو

ی هاینمونه ،شاهنامههای خودگویی در است. همچنین در الگوی داللتاز این تکنیک بهره برده

رایج دنیای معاصر است. خودگویی اگر چه از  ۀوجود دارد که ناظر بر یکسانی این دیدگاه، با ذائق

نیز  مهشاهناگشاید. در گویی از ذهن شخصیت، پرده میشود اما همانند تکدید راوی بیان می ۀزاوی

ها و اری داستانگذاز شگردهای بزرگ فردوسی در گفتاریکی  ،قهرمانان با خود سخن گفتنِ»

در این جستار (. 738: 8921)سرامی، « های آنان استاندیشه کاوی قهرمانان از طریق بازگفتِدرون

ر ضمن و داشاره شده و کردار و کنش آنان  شاهنامههای بین خودگویی شخصیّت به ارتباط معنادار

 شده است. هادر داستان ه چه عواملی باعث بروز خودگوییک پرداخته شده استبه این مهّم 

 های پژوهشپرسش

طریق  به چهو  چگونه است شناسانه خودگویی توسط فردوسیروان ۀاز شیو گیریبهره نوع .8

 پردازی کمک کرده است؟و ترسیم شخصیّتشخصیّت معرفی  به

 است؟ چه حدتا از خودگویی  هاوجوه شخصیّت و کنشکردار، میزان تأثیرپذیری  .7

 پژوهشت ضرورت و اهمیّ
نی ایران، غ فردوسی جهت یادآوری فرهنگ شاهنامۀهویّتی و ملّی متکّی بر  ۀشناساندن اندیش -1

های فرهنگی و خودپنداری شاهکار فردوسی بیش از آن که ضرورت باشد، نیاز است. الیه

 ها از آن حیث است. شخصیت های روانکاوانه دارد که خودگوییقابلیت

ر های عصبه طور معمول روایات متون کهن، نیازمند تأویل و تصویرسازی با دگردیسی -2

هایی از خودگویی وجود دارد که ناظر بر یکسانی فردوسی، نمونه شاهنامۀاست. در حاضر 
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نگرش  است. این های ادبیشناسی و نظریههای روانبا تکنیک ی شخصیتدیدگاه خودگوی

 کند.هش حاضر را توجیه میفرازمانی فردوسی، اهمیت پژو

 پژوهش ۀپیشین

د. ای یافت نشپژوهش حاضر، کتاب یا مقاله ۀهای انجام شده مستقیماً در زمینبر اساس بررسی

که مرتبط به  اندهای موجود به شکل مقاله یا کتاب به طور مجزا به تشریح خودگویی پرداختهنوشته

اند یی پرداختهوشناسی و علوم تربیتی که به ابعاد خودگشناسی است. تعدادی از منابع روانروان ۀحوز

 به قرار زیر است:

در ابتدا به تعریف و  مقیاس خودگویی ۀ(؛ در کتابچ8932خدایاری فرد و اکبری و همکاران )

ای و خودمکالمه اند و سپس انواع خودگویی را به آرام، خودصحبتی،سطوح خودگویی پرداخته

راب، ای، عزّت نفس، اضطنامهگیری و پرسشمقیاس ۀاند. ایشان با شیوخودتحریری تقسیم کرده

ل آن اند و به تحلیگیری کرده... را اندازهخودتنظیمی و خودشناسی وافسردگی، وسواس فکری، 

 ۀوسسین استفاده شده و ماند. در این کتابچه، همراه منابع فارسی از هفتاد و چهار منبع التپرداخته

 تربیتی دانشگاه تهران مجری این طرح بوده است.شناسی و علومروان

اثر بخشی آموزش مدیریّت خودگویی در کاهش میزان  ۀ(؛ در مقال8938احمدی و سهرابی )
ل اند. حاصآموزش و مدیریّت خودگویی پرداخته ۀدبیرستانی، به نحوآموزان افسردگی دانش

های تواند یکی از شیوهداده که خودگویی بر کاهش افسردگی مؤثر است و مینشان پژوهش 

( با همین 8912کارشناسی ارشد ) ۀناماز این پژوهشگر نیز پایان. شناختیِ درمانی افسردگی باشد

 شده دارد.ذکر ۀعنوان موجود است که مبنای مشابهی با مقال

بخشی درمان بررسی اثر ای با عنوانقاله(؛ در م8913مسیبی چناربن و اسماعیلی و همکاران )
شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش میزان هراس اجتماعی و تصحیح تعابیر مربوط به خود و 

های اند که آموزش مهارتنامه به این نتیجه رسیدهبا گردآوری اطالعات از طریق پرسشدیگران، 

ها، درمانی ه هیجانات منفی باشد. این مداخلهکنندتقویت ۀخودگویی مثبت باید توأمان با توقف چرخ

 پردازد و در افراد مبتال به هراس اجتماعیاست که به تصحیح تعابیر مربوط به خود و دیگران می

 کند.تغییر رفتار ایجاد می
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را تألیف و ترجمه وگو با خود های مؤثر گفتآموزش روشبا نام  ی(؛ نیز کتاب8938رضازاده )

این کتاب به تفصیل در فصول چهارگانه به ایجاد و تأثیر خودگویی پرداخته شده کرده است. در 

 است تا در نهایت نشان دهد با تقویت خودگویی مثبت، راهی به زندگی جدید گشوده خواهد شد.

 خودگویی و کارکردهای آن ۀبحث نظری دربار

د، هر نفر با خونی ی دروگووگفتیا بحث دش صحبت شخص با خو ۀبتجرکه ست اهه دچندین 

شتن ای داعملی برراه گویی یک دخوده است. جلب کرد به خورا فالسفه شناسان و روان ۀوجت

دهد. صحبت شخص ی میجدید جهتر هن ناهشیاذبه دن با خود صحبت کرو ست ل اندگی فعّاز

ح صطال. اشودنامیده می دورنی ۀورخصوصی و با صدای آرام، محا ۀرت بلند، محاوربه صود خوبا 

ره دارد. تکلّم درونی، تکلّم شاوره امحاکه به هر دو نوع است گویی دخوهمان تر عمومی

ی، خودگوی»برند. خودمحورانه و خوداظهاری هم عبارات دیگری است که نظریه پردازان به کار می

ا های خودتنظیمی تمایل به صحبت کردن بکارکردهای خودتنظیمی و شناختی دارد. یکی از مولّفه

های هیجانی و پاسخ به نقایص رفتاری موثر است. مقابله با ترس، کسب ت که بر واکنشخود اس

گیری و جلوگیری از رفتارهای مهارت حل مسائل و مشکالت، فرایند خودکنترلی، تصمیم

پرخاشگرانه نیز از دیگر کارکردهای خودگویی است. این موارد در سطح خودگویی های مثبت 

 هاانسان ۀهم .نیز، ناکارآمدترین سطح خودگویی درون فردی استجای دارد. خودگویی منفی 

 دنیرس یبرا زهیو منبع انگ یاریگر باشد تواندیم یدرون یصدا نیا اوقاتی. بعضنددار یمنتقد درون

. شودیم یافراط ییگرایوارد قلمرو منف یمضر است، مخصوصاً وقت یگاه صدا نیا یول اهداف.به 

و  ندکفرد، بدبینی های مکرّر به خود پیدا و  شود یدیمنجر به ناام تواندیم یمنف یدرون یصدا نیا

( با سطوح اضطراب Negative self-talkحاصل آن تخریب شخصیّت است. خودگویی منفی )

، 832۰)نک: خدایاری فرد و دیگران، به نقل از، جینز «بستگی داردو رفتارهای ناسازگارانه هم

 (.7227، فیلدس83۰7، مید 831۰لیونس

سودمندی  ۀدربار وجوهایششناس آمریکایی که جست( روانEthan Kross) 8کروزاتان 

ا تغییر او معتقد است افراد بکند. وی درونی را به دو گونه تقسیم میوگاست گفتحرف زدن با خود 

ی تماس ذهن ۀوگوی خصوصی، بین اول یا سوم شخص، در حقیقت شیوحین گفت شان درلحن

نوع  مکالمه با خود، دو کنند. به نظر وی، افراد در حیناصلی مغز جابجا می ۀخودشان را بین دو نقط

من باید این کار را سریع انجام می زنند. مانند: کنند. گاهی افراد از قول خودشان حرف میرفتار می
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ردن کردن حسّ ضعف و ثابت کگو به احتمال زیاد به دلیل منتقلوافزاید این نوع گفتاو می. دادم

ص زدن با لحن سوم شخوگوی فرد با خود، به صورت حرففتادعای ناتوانی است. اما نوع دیگر گ

یا این که شخص خود را از طرف یک فرد تخیّلی  بهتر است این کار سریع انجام شوداست. مثل؛ 

 سازد توقّع. این موقعیّت، افراد را قادر میتر انجام بدهاین کار را سریعدهد: خطاب قرار میمورد 

نی اتری از خود داشته باشند و کار را با جدّیت به پایان برسانند. کاربرد به موقع این قابلیّت انسمثبت

 یبرا ییهاکشف راهزند. سالی رقم بتواند موفقیّت افراد را در بزرگبه ویژه از دوران خردسالی می

ز، کرو) در این احساس روانی است کپارچهی یکردیرو ،روزمره یکنترل خود در زندگ شیافزا

رایندهای شناختی ای برای ف( نیز زبان را به صورت شالودهVygotskyیگوتسکی )و. (922: 7284

ل ریزی، حبرنامهبندی، کردن و یادآوری عمدی، طبقهکنترل شده، حفظ  ۀتوج تر از جمله؛عالی

مسأله و تأمل کردن، در نظر داشت. از نظر او کودکان برای هدایت کردن خود با خویشتن حرف 

د که وشصدا میدرونی و بی ،هاشوند گفتار معطوف به خود آنتر میزنند و هنگامی که بزرگمی

وزمره با عیّت رگفتاری که هنگام فکر کردن و عمل کردن در موق گویند،به آن گفتار درونی می

ید دیدگاه ویگوتسکی را تأی ،تمام تحقیقات دهیم. ظرف سی سال گذشته تقریباًخود انجام می

 (.488: 8912اند )نک: برک، کرده

خودگویی به چهار عملکرد تقسیم  ۀ( نیز دربارSimon( و سیمون )Ericssonاریکسون ) ۀاید

ان ها به اهمیّت و اثربخشی زبکننده. آنعدشناختی، نظارتی، ضروری و متقا شده است؛ عملکردهای

کنند و ارتباطات زبان داخلی را برای یادگیری و تعدیل برخی در بخش درون فردی اشاره می

ویی را در دگدانند و روش فرآیند فکرکردن با صدای بلند یا خوهای عملکردی ضروری میفعالیّت

 (.723: 7288)لپاداتو، کنند آموزان مؤثر معرفی میپیشرفت یادگیری دانش

 فردوسی شاهنامۀدر  پردازیخودگویی و ترسیم شخصیّت

ا دارد و متناسب ب یخط یرنگیها، پداستان ریاست که س کیکالس یتیروا یفردوس شاهنامۀ

ح، به وضو زین هاتیمحور است. شخص تیشخص یماجرا محور و گاه یداستان، گاه یگاهیگران

 هاتیخصش ییاند. خودگوشده فیحماسه، توص ۀگون یِ و واژگان ییآوا ،ییمتناسب با سطوح محتوا

آن چه در ذهن دارد به صورت منسجم،  تیو سپس، شخص شودیم تیروا ،یراو دید ۀیاز زاو زین

 تیروا ،یو دوباره فردوس دهدیدر داستان رخ م یکوتاه قیو تعل کندیم انیبرمال و ب یو خط یمتوال

ه پر اگر چ شاهنامه یهادر سلسله علل و عوامل داستان هایینقش خودگو. ردیگیداستان را از سر م
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 یمانز بیکه در ترت دهدیرا نشان م تیمتفاوت، از بازخورد ذهن شخص یاوهیست اما شیرنگ ن

 .شودیمطرح م ،یمورد نظر راو

 ادبی است که نیازمند ۀترین وجه اثر ادبی است. حماسه، گونآفرینش شخصیَت، کلیدی

فردوسی بیشتر از آن که بر  شاهنامۀها در شخصیّت بزرگ و سلحشور است. معرفی شخصیّت

گفتمان  مکالمه، گفتار و ۀها باشد بر پایها و صفات شخصیّتها، تواناییتوصیف عالیق، گرایش

 و هیجان ت را ربودهوگو از عناصر داستانی دیگر، گوی سبقهاست. در واقع عنصر گفتآن

ها به تگویی شخصیّای روایت کرده که سخنداستان است. فردوسی به گونه انگیزترین عنصر

ها با دیگر عناصر داستان با این عنصر حمایت شود و مناسبات میان شخصیّتوضوح شنیده می

عامل تعریف  ،آوایی دو توازی با آوای راوی است. این ، آوای قهرمانان درشاهنامهشود. در می

نخستین را که بیانِ  ۀشده است. در این تصویرپردازی، راوی، داد ،هامختصّات کامل شخصیّت

را  خویشزحمت توصیف  شان،که خود اعطا کردهخود است به قهرمانان و ضدّ قهرمانان  ۀواسطبی

ی آنان هاریگیها و تصمیمتوان شکل ثانوی توصیف روحیّات، کنشبکشند. خودگویی را نیز می

تر بیان تر و رمزیوگوست. خودگویی تقلید مکالمه است که هنریدانست که دارای منطقِ گفت

توصیفی و اظهاری، مختص به شخصیّت با خود و حاکی از برداشت او از  بیانِ  ۀشده است. این شیو

 ۀونگوگویی در میان نیست. هنگامی که عنصر شخصیّت، به گفت منوّیات و روحیّات، است و طرفِ

 دهد.خ میپردازی ریابد و ترسیم بهتر شخصیّتیان میکند، خودآگاهی هم جرخودگویی غلبه پیدا 

 فردوسی شاهنامۀدر  هابا کنش ها و رتباط آنشخصیّت خودگویی

ها جنگ»ترین کنش است. نمودهای گوناگون دارد که نبرد، عمده شاهنامههای کردار در داستان

(. در 923: 8921)سرّامی، « ترین کردار استافتد و اصلیبه اشکال متعدّد اتّفاق می شاهنامهدر 

ی وگوها، الگوها و کردارهاست. گفتها، سطح مسلّط بر کنشوگوی شخصیّت؛ گفتشاهنامه

های کنند. این بدان معناست که شخصیّتها را مدیریّت میشوند و وضعیّت گذرای کنشها میکنش

 ابزاری در خدمت کنش نیستند. زبان همیشه امااند وگو رشد یافتهکمک عنصر گفتبه  شاهنامه

کند. کند و این نقشِ زبان، تولید ماهیّت فرازبانی می، ارتباط و مناسبات اجتماعی خلق میشاهنامه

 ۀفرازبانی مفهوم است نه گزاره و ارتباطی گفتاری و کالمی است که پلی میان دو انسان به گون

تنوّع  ۀ( تضّادهای درونی یک متن را نتیجMikhailBakhtinکند. باختین )اجتماعی برقرار می
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: 8912نامد و آن را منطق چندگونگی خوانده است )نک: احمدی، عناصر ساختاری یک سخن می

31.) 

اهی ها و گبا کنشسو ها، محصول دیگری از مکالمات است و گاهی همنجوای درونی شخصیّت

دهد های کنش را تشکیل میعمل، اقدام یا مقابله که ویژگی ؛شاهنامهکند. در عمل میو با آن، سناهم

ردارها و ک ۀها در ارتباط با گسترگوییها دارد و معموالً خودبسامد باالتری نسبت به خودگویی

فاوت مت هایها برخوردی منفعالنه دارد. این بدان معناست که شخصیت خودگو، گاهی اندیشهکنش

افکار  مطابق آن دهد، انجام میذهنش دارد و آن چه پس از این کیفیت پیش گفتارِ ۀو مغایری در الی

و  هاستوگوهای بیرونی شخصیّتسازی در گرو مکالمات و گفتکنش ۀدر واقع الزم نیست.

 ها ندارد.ها، نقش چندانی در وقوع یا عدم وقوع کنشنجواهای درونی یا همان خودگویی شخصیّت

ها گیری آن، در کنشگیرد اما پرداخت و شکله صورت میگویی، بیان اندیشاز این منظر در خود

 برعکسما ا وجود ندارد. گوییبعد از خود ۀحادثمی بین خودگویی و اثر است و ارتباط مستحکبی

 یدرون یگووگفت و وجود دارد هاترسیم شخصیتو  ییخودگو میان یارتباط مستحکم

و  ندککمک می هاشخصیتاز و شناخت بیشتر  هاآنبا مؤثر ارتباط  برقراری بهها شخصیت

 شاهنامۀ در هاخودگوییبنابراین  .گرددمی ارائه خواننده به از شخصیت تریشفاف یرسازیتصو

وصیف و خودآگاهِ شخصیت، ت رندپردازی کارکرد مستقیمی دادر ترسیم و بروز شخصیَت فردوسی

 د.وشو به خواننده القا می

رای ار است که مثال بارزی بتأثیری خودگویی بر کنش، داستان رستم و اسفندیبی ۀاز نمون

وگوی درونی است. در این داستان، رستم در حالت هیجانی و عاطفی گفتپردازی، از نوع شخصیت

 پردازد تا پرده، از وجهی از شخصیّتش برداشته شود.وگو با خود میشدید واقع شده است و به گفت

 جهان پیش او چون یکی بیشه شد دل رستم از غم پر اندیشه شد

 وگر سر فرازم گزند ورا که گر من دهم دست بند ورا

 گزاینده رسمی نو آیین و بد دو کارست هر دو به نفرین و بد

 بد آید ز گشتاسپ انجام من هم از بند او بد شود نام من

 نکوهیدن من نگردد کهن به گرد جهان هرک راند سخن

 به زاول شد و دست او را ببست که رستم ز دست جوانی بخست

 (183-174: 1/9۰8: ج8921)فردوسی،  
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و از تالشی که برای بازداشتن ا ۀشود رستم پیش از نبرد با اسفندیار، با هممالحظه میچه چنان

رایند . این فکندبرد و در خودگویی با پروردگار راز و نیاز میجنگ داشته، سر بر گریبان می

خودتنظیمی و شناختی، همان خودگویی است که انعکاسی از پایش رفتارهای شخصیّت است. رستم 

ها ودگوییکند امّا خوگو میرفتارهای پرخاشگرانه و نامناسب اسفندیار، با خویش گفت در کنترل

ش شود و سرانجام، کنارتباط میبیبعدی  رداراین تداعی، با ساز و کار ک ناکارآمد است و اجزای

 زند.جنگ، ناگواری را رقم می

 که پیکانش را داده بد آب رز کمان را به زه کرد و آن تیر گز

 سر خویش کرده سوی آسمان همی راند تیر گز اندر کمان

 دانش و فر و زور ۀفزایند همی گفت کای پاک دادار هور

 توان مرا هم روان مرا همی بینی این پاک جان مرا

 مگر سر بپیچاند از کارزار که چندین بپیچم که اسفندیار

 تو دانی که بیداد کوشد همی

 به بادافره این گناهم مگیر

 جنگ و مردی فروشد همی همی

 ماه و تیر ۀتوی آفرینند

 (8928-8922: 1/488: ج8921)فردوسی، 

 شاهنامههای معنایی خودگویی در داللت

محقق در ضمن  ،یفیروش ک دردر این بخش الزم است که پژوهش را با تحقیق کیفی تبیین کنیم. 

 تیّاند، رسمکه ساخته و پرداخته شده داراو به روابط معن شودیم لینا ییهارتیبه بص شیهایبررس

 وهای معنایی داللت ،شاهنامه یهاییخودگوکیفی  تحلیل در .(77: 8939 ،ی)نک: محمد دهدیم

 مطمح نظر است. ،هاخودگوییشناسی  کاربرد

گر معانی پنهان و خصوصی ذهن شخصیّت است که با نشانگان های خودگویی، نمایانمایهدرون

پردازد شناسی در قلمرو نشانه و معنا به پژوهش میشوند و چندان مبهم نیستند. نشانهمیزبانی آشکار 

شود. ها و کاربردشان در این علم تعریف میداللت آن ۀها و نمادها و نحوو تفسیر و پیدایش نشانه

دشواری ا بیرها گوییتوان خودیابی وجود دارد مینشانه به این اعتبار که در هر اثر، امکان تأویل و

گوید ه ما میکند و بشناختی از منظری نوین به ویژگی و تأویل پدیده ها نگاه میمعنا کرد. علم نشانه

نند. این نظام، کیر عمل ه شکل نظام گفتمانی، متنوع و متغتوانند معنادار باشند و بمی ،که ساختارها
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یام ختم شود و به بازآفرینی یا بازسازی پقواعد گفتمانی متفاوتی دارد که از سطح محاکاتی آغاز می

 (.8931: 412گردد )نک: مدرسی،می

 ۀمایکند. بنها، کلیّت نهایی را درک میدر رویارویی با خوداظهاری شاهنامهمخاطب 

اج صریحی نتها، تردید و دودلی شخصیّت است که بر منطق روایی استوار است و به استخودگویی

ا نشینی با واژگان متناسب بهم ،همچنینو « اگر»ها، مقیّد به قید شرطی یگوینیاز دارد. زبان درون

باط با نظام مکث، ارتمعناست. روش بیان فردوسی پس از بیان چند بیتِ خودگویی این است که بی

 شود.تولید نمی ،ناهنجار ۀگیرد و وقفشعری را از سر می

ها و یرسازی و همگون کردن با تعیّنبه طور معمول روایات متون کهن، نیازمند تأویل، تصو

ر ددشواری های پیام، و داللت شاهنامههای های عصر معاصر است اما در فهم خودگوییدگردیسی

تی و بندی معنایی باید به درسشناسی و درک پیکرنظارت بر واژه دهد. البته کهرخ نمیدرک معنی 

گر آن است که ها، نزد مخاطب محفوظ است. این نکته؛ نمایشدقّت انجام شود اما ادراک مدلول

های جامع دارد که ناشی از مبدأ آفرینش قیاسِ ذهن هوشیار و ناهوشیار آدمیان در هر عصری شباهت

ش لحاظ کرده و زمان هایستانداو روانِ جمعی است. از دیگر سو، فردوسی، خودگویی را در 

 سو و یافتنی کرده است. هم ،رخدادهای متن را با زمان خوانش آن

است و تداعی معانی زیادی دارد که مورد پژوهش  شاهنامههای پر تکرار در اندیشه؛ یکی از واژه

یمه ضم هایبا عبارت شاهنامهذهنی تکلّم فرد با خویش است. خودگویی در  ۀدر این جستار، تجرب

اندر اندیشه آمد، سرش گشت از اندیشه، »شود: کند، آغاز می( که راوی بیان میtagیا گزارشی )

پر اندیشه شد، با دل اندیشه کرد، بر دل اندیشه داشت، اندیشه اندر گرفت، زان پس اندیشه کرد، از 

ه دل گفت ب»های تتبیین خودگویی، عبار ۀدر ادام«. اندیشه کردن دلش بردمید، اندیشه افگند و ... 

از  دهد و پسها، تعلیقی در داستان رخ مینیز وجود دارد. با وجود این خودگویی« و به دل گفتم

در ابیات زیر خودگویی زال  شود.متصل می ،مخاطب به اصل داستان ،گذر از محتوای خودگویی

 شود.آغاز می« به دلش اندر اندیشه آمد»پس از عبارت گزارشی 

 به دلش اندر اندیشه آمد دراز کامد سوی خانه بازز نخچیر 

 رای همی گفت اگر گویم این نیست

 دل شهریاران سر انجمن

 مکن داوری سوی دانش گرای

 شکنگفتار و پیمانشود خام

 بپرداز دل را بدانچت هواست و گر گویم آری و کامت رواست
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 چه گویی چگونه برآید نژاد ازین مرغ پرورده وان دیوزاد

 بخفت و نیاسوده گشت اندرا سرش گشت از اندیشه دل گران

-۰۰1: 8/721ج :89۰۰ )فردوسی،

۰۰8) 

 فردوسی شاهنامۀکاربردشناسی و ابعاد خودگویی در 

شناسی است که با بخشی از معنی سر و کار دارد که شنونده از کالم ای از زبانکاربردشناسی، شاخه

خواهد منظور گوینده را دریابد به آن منظورشناسی هم کند. از آن جا که شنونده میبرداشت می

که  ، تأثیری استشاهنامهها در (. منظور و کاربرد خودگویی17: 8913گویند )نک: شمیسا، می

یابد و حتی ممکن است فراتر از کنش منظوری شاعر یا نویسنده باشد. میاثر، آن را در ۀخوانند

ت کند که به وسعت تفکّر، استنتاج و شناخعدی مواجه میچند بُ ۀها ما را با سازبرداشت از خودگویی

 روش کمّیِ  با هاست. در این پژوهشخواننده بستگی دارد و به عبارتی عواملی باعث بروز خودگویی

ش گانه با روودوبیستآوری شد و سپس در ابعاد ها )ابیات خودگویی( جمعتحلیل محتوا، داده

توان در شک ابعاد گوناگون دیگری را میها پرداخته شد. بیپردازی، آنکیفی و تحلیلی، به مفهوم

 پردازی کرد.گویی، مفهومخود ۀافکار به شیو ۀمحتوای نمون

 گیریبرای تصمیم دودلی و تردید -8
 پیز فرزند و سودابه نیک کیپراندیشه شد جان کاووس

 ازان پس که خواند مرا شهریار کزین دو یکی گر شود نابکار

 (7/799:ج89۰3)فردوسی، 

 ابراز پشیمانی و سرزنش توأم با تحسّر، درد و خشم -7
 پر از خون دل از بهر رفته جوان بیامد پراندیشه دل پهلوان

 چرا خواسته پیش ناوردمش خیره بیازردمش به دل گفت

 (4/41:ج8929)فردوسی، 

 جوییدرماندگی، ناامیدی و چاره -9
 که گر شاه را گویم اندر نبرد چو زو تنگ شد با دل اندیشه کرد

 بیا تا به کُستی پیاده شویم 

 بدین چاره گر زو نیابم رها

 ز خوی هر دو آهار داده شویم

 گمان در دم اژدهاشدم بی
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 (4/787:ج8929)فردوسی، 

 ابراز نگرانی از رازهای پشت پرده و ترس از طرد شدن -4
 همی گفت رازیست این را به زیر پراندیشه بنشست بیدار دیر

 چه گفتست از من به دان بارگاه ندانم که گرسیوز نیکخواه

 (7/999: ج89۰3)فردوسی، 

 دام گستراندن و مکر و نیرنگ زدن  -1
 سیاوش بیاید به نزدیک شاه با من به راهبه دل گفت ار ایدونک 

 کمان مرا زیر پی بسپرد بدین شیرمردی و چندین خرد

 (7/994: ج89۰3)فردوسی، 

 گرمی و رفاقتنکوهیدن کژی و ناراستی و ابراز نیاز به پشت -۰
 بپژمرد و اندیشه افگند بن چو بشنید میرین ز اهرَن سخن 

 که گر کار آن نامدار جهان 

 مردمی راستیست ۀسر مای

 به اهرن بگویم نماند نهان

 ز تاری و کژّی بباید گریست

 (1/91: ج8921)فردوسی، 

 ارزیابی شرایط و سبک و سنگین کردن موقعیّت -2
 کش کرده دست و سرافگنده پسته ب سان مست پر اندیشه بنشست بر

 فرستادن زن چه آیین بود که جایی کجا مایه چندین بود

 (8/793:ج89۰۰)فردوسی،

 ابراز شگفتی از قدرت و ناترسی حریف -1
 که یارد بدین جایگاه آرمید پر اندیشه شد تا چه آمد پدید

 ز دیوان و پیالن و شیران نر نیارست کردن کس آنجا گذر

 (7/7۰:ج89۰3)فردوسی،

 خود سرزنش و شماتت -3
 پراندیشه شد بر لب آبگیر چو آگاهی آمد به شاه اردشیر

 چرا ساختم رزم بیگانه را گفت ناساخته خانه را همی

 (۰/821: ج8914)فردوسی، 
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 ابراز شگفتی از موقعیّت و مقام دیگران -82
 یکی باد سرد از جگر برکشید چو رومی سر تاج کسری بدید

 به دل گفت کینت سزاوار گاه مردی و چندین سپاه به شاهی و

 (2/493: ج891۰)فردوسی، 

 های اوو برشمردن ویژگیتحلیل مخاطب یا حریف  -88
 همی کرد خیره بدو در نگاه سیاوش چو بشنید گفتار شاه

 بکوشید تا دل بشوید ز گرد زمانی همی با دل اندیشه کرد

 (7/841: ج89۰3)فردوسی، 

 توصیه به سکوت و عدم شتاب در پاسخ -87
 بپژمرد چون آب گنده سمن پیامش چو بشنید شاه یمن

 مرا روز روشن بود تاره شب

 شتابش نباید به پاسخ کنون

 نباید گشادن به پاسخ دو لب

 مرا چند رازست با رهنمون

 (8/31:ج89۰۰)فردوسی،

 کم بریدن و مجازات در ذهن در صورت ارتکاب جرمحُ -89
 ای خواستارسخن کرد هرگونه پراندیشه شد زان سخن شهریار

 به دل گفت ار این راست گوید همی

 سیاوخش را سر بباید برید

 گفت کین را به شمشیر تیز به دل

 

 ازین روی زشتی نجوید همی

 سان بود بند بد را کلیدبدین

 ریزبباید کنون کردنش ریز

 (772و7/771:ج89۰3)فردوسی،

 بدگمانی و سوظن  -84
 برفت و در اندیشه شد یک زمان دل شاه کاووس شد بدگمان

 نشاید که این بر دل آسان کنم همی گفت کاین را چه درمان کنم

 (7/773:ج89۰3)فردوسی،

 وگوگویی گفتبینی و پیشپیش -81
 روان را از اندیشه چون بیشه کرد سیاوش از ان دل پراندیشه کرد

 به خوبی بگویم بخواهم ز شاه به دل گفت من سازم این رزمگاه
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 (7/748: ج89۰3)فردوسی، 

 وگوی درونی و توصیف رنج و محنتگفت -8۰
 فرود آمد و اسپ را برگذاشت

 افشانم به خیره روان همی بر

 بخفت و همی بر دل اندیشه داشت

 خمیده روانم چو خمّ کمان

 انوشه کسی کاو بمیرد به زهر ز جستن مرا رنج و سختیست بهر

 (7/477: ج89۰3)فردوسی، 

 اندیشیدن به سرنوشت و تقدیر -82
 بران کوه سر ماند رستم شگفت 

 که تا چون نماید به ما چرخ مهر

 اندر گرفتبه برگشتن اندیشه 

 گشته سپهرچه بازی کند پیر

 (9/818: ج8928)فردوسی، 

 در خودگویی به تاجی و شاهی اظهار -81
 چنین چهره جز در خور گاه نیست به دل گفت گیو جز از شاه نیست

 چو تنگ اندر آمد یل شاه جوی پیاده بدو تیز بنهاد روی

 (7/479:ج89۰3)فردوسی،  

 اهریمنی گری و ترفندکشف سلطه -83
 نه این رستخیز از پی یک تنست دل گفت کین کار اهرمنست به

 ببست آن کیانی کمر بر میان بزد دست و پوشید ببر بیان 

 (7/8۰3:ج89۰3)فردوسی، 

 یاری رساندن و حمایت از دوست -72
 به سرش اندرون دانش و رای دید چو مهراب را پای بر جای دید

 خزروان چه یک مشت خاکچه پیشم  به دل گفت کاکنون ز لشکر چه باک 

 (982/ 8:ج89۰۰)فردوسی،                                             

 آرزوی رهایی و نجات -78

 که از جان شیرین شدم ناامید همیدون به دل گفت دیو سپید

 گر ایدونک از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها

 (7/49:ج89۰3)فردوسی،
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 سختکامییاد خدا بودن در عین  -77
 به دل گفت کابشخور این کجاست ازان رفتن غرمش اندیشه خواست

 فراز آمدست اندرین روزگار  همانا که بخشایش کردگار

 (7/74:ج89۰3)فردوسی،

 روش تحقیق

( و کاربردش سخن گفتیم. اما از آن جایی که جهت Qualitativeاز روش کیفی ) ،پیش از این

( هستیم، الزم است از تلفیق این Quantityنیازمند روش کمّی )های داستان، رسم نمودار شخصیت

گران، اکنون ترکیبی از رویکردهای کمّی و کیفی را بسیاری از پژوهش»دو روش سخن گفته شود. 

دهند و از نگاه چند جانبه یا نگاه چند روشی استفاده برای فهم کامل پدیده مورد بررسی قرار می

تحلیل محتوای کمّی، واحد مشاهده؛ بیت است.  ۀ(. مطابق شیو8۰7: 8937 )دومینیک،« کنندمی

ی فردوسی استخراج و شماره شد. کدگذار شاهنامۀآماری، از  بنابراین ابتدا ابیات خودگویی با روش

 هاست منطبق بر روش کیفی و مأخوذ از روش کمّی است.در عنوان بعدی که بحث در خودگویی
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( بیت آن مربوط به رزم رستم 89( بیت که )79رستم است. ) شاهنامهخودگوترین شخصیت  -8

 بیت(.81کاوس )( بیت و کی72به ترتیب سیاوش ) ،و اسفندیار است. پس از رستم

 ۀ( بیت است. تعداد ابیات خودگویی در دور873پهلوانی ) ۀتعداد ابیات خودگویی در دور -7

 ( بیت است. 4ای )اسطوره ۀ( بیت است و تعداد ابیات خودگویی در دور94تاریخی )

به  .ها با قراین حالیه و عقلی همراه استمخیّل نیستند و معنای تلویحی آن ،هاخودگویی -9

 ثر و بلیغ هستند.همین دلیل به لحاظ معانی، مؤ

ند در کشخصیّت منتقل می ها از نوع ارجاعی است و پیامی کهاغراض ثانویه در خودگویی -4

 ارتباط با موضوع گفتار پیش از آن است.

های خودگویی، قابل بحث است. گزاره ،از حیث صدق و کذب شاهنامهها در خودگویی -1

می پیش تکل ۀمطابق عمل خودگویی در عالم واقعی و صدق است زیرا هر مخاطبی، تجرب

 در دنیای عینی و بیرونی دارد.

علت و معلولی دارد و از پیش فرض و منطق داستان خارج نیست و این  ۀها، رابطخودگویی  -۰

 کند.امر باورپذیری را تشدید می

 در ابیات خودگویی، ایجاز هنری وجود دارد و اطناب و مترادفات، محدود است. -2

ودش کاووس با خوگوی درونی کیمثبت است، مگر گفت ،هاسطح خودگویی شخصیت -1

 ترین سطح خودگویی است.که خودگویی منفی و ناکارآمد

خودگویی دارد که در نمودار لحاظ  اندر ستایش سلطان محمودفردوسی خود نیز در گفتارِ  -3

 نشده است.

 نبودم درم جان برافشاندم  بر آن شهریار آفرین خواندم

 که آواز او بر جهان فرخ است  به دل گفتم این خواب را پاسخ است

 (8/82:ج89۰۰)فردوسی،

 گیرینتیجه

فی و شود. نقش عاطگاه اندیشه تعبیر میشناختی است که از آن به تکیهزبان دارای نقشی روان

ا خود ب رود و انسان از احساسات و رؤیاهایشکار میوگوهای تنهایی به خودگویی زبان برای گفت

گیرند. در خلق های ذهنی آدمی درقالب خودگویی شکل میتگوید. برخی از فعالیسخن می

شگرد با خود سخن  ،فردوسی شاهنامۀدهد. در ای رخ میهای داستانی نیز چنین پدیدهتشخصیّ



 111 تحلیل خودگویی ها در شاهنامه فردوسی

ذهن مرتبط  ن سیّالهای جریاشود و به شیوهگویی تعبیر میهای داستان که به خودشخصیّت گفتنِ

 امهشاهنپردازی روایت، به شخصیت ۀها وجود دارد. این نوع شیوگذاری داستاناست، در گفتار

وگوهای بیرونی ، مکالمات و گفتشاهنامهسازی در کنش ۀکمک کرده است. امّا الزم

ها، نقش چندانی در وقوع یا عدم هاست و نجواهای درونی یا همان خودگویی شخصیّتشخصیّت

( بیت است 7۰2، )شاهنامهابیات خودگویی در کمّی تحلیل محتوا؛  ۀد. مطابق شیوها، نداروقوع کنش

چنین در روش کیفی و تحلیلی کاربرد مفاهیم ( بیت، رستم است. هم79شخصیت با ) و خودگوترین

جویی گویی ناشی از تردید و چارهودو گانه مورد تحلیل قرار گرفته که خودابیات در موارد بیست

 بیشترین مضمون است.

 پی نوشت ها
د کارشناسی ارشد و دکترای خواتان کروز مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه پنسیلوانیا و مدرک  -8

ر شناسی دانشگاه میشیگان و مدیرا از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده است. او استاد دانشکده روان

آزمایشگاه ایمان و کنترلِ خود از دانشگاه میشیگان است. او همچنین دانشیار مرکز تحقیقات گروه 

 دگی دانشگاه میشیگان نیز است.دینامیک، مرکز علوم اعصاب فرهنگی و مرکز تحقیقات افسر

http://www.eiconsortium.org/members/kross.html 
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