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 چکیده

تفکیک دو مقولۀ وجه و لحن از آن جمله بوده هایی داشته که شناسی نوآوریژرار ژنت در عرصۀ روایت

ای برای سنجش خصهاکند و شهای جدیدی از آن را هویدا میاست. تأکید بر وجه و لحن یک اثر داستانی، جنبه

نامۀ بیغمی داراباند که بسیاری خلق شده منثور رود. در گسترۀ ادب فارسی، آثار رواییبه شمار می ادبی کیفیت آثار

موفق به خلق اثری برجسته  ،رواییهای متنوع تکنیککاربست با  اثر خود،نویسنده در . رودبه شمار میها آنیکی از 

تری دارد. بررسی داستان مذکور نمود ویژه« زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»این ویژگی در داستان  شده است.

دهد که بیغمی در عرصۀ آراء ژنت نشان می تحلیلی و کاربست -ای و روش توصیفیبا استناد به منابع کتابخانه

ها در فرآیند روایتگری، بر ابعاد عینی و های دانای کل بسنده نکرده و با دخالت دادن شخصیتروایت تنها به ظرفیت

نون کاهای متعدد بجای توجه به مونولوگ، با استفاده از ملموس اثر خود افروده است. همچنین، برقراری دیالوگ

است. گیری مخاطب با متن تولیدی داشته در فرآیند ارتباط مطلوبیکه آثار  است روایت دوم شخص میسر شده

گرا بیش از آنکه درون ،های حاضر در داستاناستفاده از شیوۀ ذهنی در سطحی محدود نشان از آن دارد که شخصیت

انگاری در مجموع، لحن روایت در داستان مذکور، ضمن اینکه انسان گرا و پویا هستند.و منفعل باشند، برون

 است.ها فراهم کرده های گوناگون از روایتخوانش های داستان را میسر کرده، بستری مناسب برایشخصیت

 .لحنژنت، روایت،  نامه،بیغمی، داراب کلیدواژگان:
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 . پیشگفتار1

-فراهم میاثر ادبی تر از یک های دقیقهای الزم را برای بررسیزمینهشناحتی، استفاده از دستاوردهای روایت

پرداختن به روایت، ضمن اینکه  شود.میثانویۀ نویسنده در متن تولیدی کند و موجب آشکار شدن اهداف و اغراض 

شناخت و فزایش گسترۀ اکند و منجر به ن آشنا میاهای حاضر در داستمخاطب را با دنیای درون و بیرون شخصیت

 -مستتر شده باشدکه ممکن است در داستان -شود، در انتقال بخشی از مفاهیم مورد نظر نویسنده درک خواننده می

 دارد.  مطلوب یاثر

و  های بسیاری در رشدشخصیت گیری داشته است وشناسی در دو دهۀ گذشته رشد چشمتوجه به روایت

هایی ای نهاد و در اثر نوآوریگام در مسیر تازه «ژرار ژنت»با آراء علمی  اند، اما این مقولۀاثرگذار بوده آن فراگیری

کانون روایت برای تحلیل آثار ادبی افزایش های مؤلفه، توجه به کاربست پدید آوردکه او در زمینۀ وجه و لحن 

در  است. شدهبرای مخاطبان ترسیم بخشی از سامانۀ فکری نویسندگان از این طریق  ه است وپیدا کردمحسوسی 

نامۀ بیغمی به عنوان یک متن منثور از اهمیت خاصی برخوردار است. به ویژه اینکه بخش گسترۀ ادب فارسی، داراب

 گیرد.عناصر مربوط به فرهنگ عامه را دربر میمهمی از 

 . تعریف موضوع1-1

نامه که در سه جلد گردآوری دارابهای متعدد در میان داستان« زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»داستان  

هایی از جنس پری و جن، فیروزشاه نویسنده با خلق شخصیت ای دارد.شناسی اهمیت ویژهدید روایت، از است شده

را در موقعیتی جدید قرار داده و بخشی از دنیای درونی و بیرونی این موجودات را به تصویر کشیده است. در این 

ها، موجب زادان کامالً انعکاس دارد. بدیهی است که تنوع شخصیتربارۀ جنیان و پریداستان، باورهای عامه د

ها، ها به تشریح موقعیتروایت خواهد شد. راوی دانای کل گاهی از زبان خود و گاهی از زبان شخصیت گوناگونی

 بخشد.ابیت بیشتری میدرپی روایی، به اثر خود جذهای پیپردازد و با جابجاییهای آنان میافراد و خواسته

 های پژوهش. پرسش1-2

پرتکرارترین  .2چیست؟ « زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»های روایی در داستان تکنیک کارکردهای .1

های روایی به موفقیت بیغمی در استفاده از تکنیک .3مؤلفۀ روایی و چرایی فراوانی آن در داستان مذکور چیست؟ 

  است؟چه میزان بوده 

 پژوهشپیشینۀ . 1-3

نامۀ بیغمی با رویکرد به آراء ژنت بررسی نشده است. تاکنون در هیچ پژوهشی لحن روایت در داراب

-های روایتشود. با این حال، جنبهبنابراین، تحقیق حاضر در نوع خود، منحصر به فرد و خالقانه محسوب می

بررسی وجوه »ای با عنوان ( در مقاله1394رحیمی صادق )شناختی اثر مذکور در چند تحقیق کاویده شده است. 

های ، به این نتیجه رسیده است که بر پایۀ نظریۀ تودوروف، اثر مذکور در ردیف روایت«نامۀ بیغمیروایتی در داراب

بررسی نوع روایی »( در مقالۀ خود با عنوان 1395گیرد. همچنین، صرفی و رحیمی صادق )ای قرار میاسطوره

نامه در حکایات داراب ای به لحن روایتاند. در این تحقیقات، هیچ اشارهای مشابه رسیدهبه نتیجه« نامۀ بیغمیابدار
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ترین کارکردهای آن ها و مهمکارگیری این تکنیکهای روایی مورد نظر نویسنده، اهداف او از بهنشده و تکنیک

ه دست آمده در این تحقیق، با دستاوردهای دو مقالۀ مذکور کاویده نشده است. بنابراین، بدیهی است که نتایج ب

 تفاوت دارد.

 پژوهشروش . 1-4

-تحلیل روایت ،شده استانجام  تحلیلی -ای و روش توصیفیبا استناد به منابع کتابخانهکه این مقاله در 

ساختار کلی مقاله به  است. مورد نظر قرار گرفتهژرار ژنت  ۀبیغمی با رویکرد نظری ۀنامهای دارابشناختی داستان

شود و در گام بعدی، بیان می «زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»ای از داستان خالصهاین شکل است که ابتدا 

در بخش اصلی پژوهش،  د و سپس،گرددتوضیحاتی دربارۀ مفاهیم روایت، کانون روایت و لحن روایت ارائه می

 شود.کاویده می «مکان راوی»و « زمان روایت»کلی  اوینعن مذکور ذیل های روایی داستانجنبه

 . چارچوب نظری پژوهش1-5

روایت در لغت به معنای نقل کردن خبر، حدیث، سخن گفتن از کسی یا : و کانون روایت روایت. 1-5-1

ای از حوادث واقعی و تاریخی یا خیالی است، به نحوی که گویی آمده است و در اصطالح ادبی، نقل رشتهداستان

های روایت شالودۀ تفکر و همۀ شکل (172: 1388، میرصادقیارتباطی بین آنها وجود داشته باشد. )میرصادقی و 

همۀ متون ادبی را که دارای دو  (81: 1382بخشد. )وبستر، دهد و یا به آن سامان مینوشتار و شناخت را تشکیل می

متن روایی  (8: 1371توان یک متن روایی دانست. )اخوت، گو است، میصوصیت وجود قصه و حضور قصهخ

(Recitکالمی نوشتاری یا شفاهی است که رخدادها در آن نقل می ،)رو شود. متن روایی آن چیزی است که پیش

ژنت عقیده دارد که هرگاه راوی واقعاً به  (12: 1387شمارانه ندارند. )کنان، داریم و رخدادها لزوماً در آن نظم گاه

رود. )برتنس، سازی پیش میها مجال ظهور دهد، در این حالت، روایت از طریق کانونینظرگاه یکی از شخصیت

1383 :91) 

و با تفکیک این  است دو مقولۀ وجه و لحن تمایز قایل شدهبین  در نظریۀ خود، ژنت: لحن روایت. 1-5-2

بخشد، آنچه به نظر ژنت روایی می .ه استدآمد در زمینۀ کانون روایت ارائه دای منسجم و کاراهدو مقوله، نظری

 «های وجه و لحن است. او با این روش، مسألۀ نظرگاه را به دو بخش تقسیم کردههای او در ارتباط با مقولهنوآوری»

-این مقوله نشان میاست.  آوردهها را فراهم نگرانه از داستانهای جزئی( و امکان ارائۀ تحلیل72-73: 1382)فلکی، 

کند و پایگاه و وجهۀ نظری این راوی به چه ترتیب روایت برای بیان خود از چه نوع راوی استفاده می»دهد که 

، امکان تشخیص عناصر زبانی دیگر متن یکی از عناصر سازندۀ به عنوانبا کاربست لحن  (27: 1371)اخوت،  «.است

لحن با دو سطح زمان و وجه پیوند نزدیکی  (48: 1400)دهقانی و اکبری،  شود.میسر می -تأکید داردکه متن بر آن -

کند و از از طرفی به نسبت زمان روایت، رویدادها را با زمان به وقوع پیوستن آنها هماهنگ می ؛ به این معنی کهدارد

بر این  (232: 1383)اسکولز،  .نمایدمی طرفی، موقعیت راوی و نقشی را که در بازگویی روایت دارد، مشخص

 . مکان راوی.2. زمان روایت 1: گیردمیه قرار در کانون توجدو موضوع اساس،  در بررسی لحن یک اثر، 
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 خالصۀ داستان. 1-6

شود. بعد از کند. گور ناگهان در چشمۀ آب ناپدید میصریه گوری را دنبال میدر شکارگاه شهر قی «فیروزشاه»

شود. هوش میاندازد که شاهزاده با بوییدن آن بیشود و از دهان خود ترنجی بر سینۀ فیروزشاه میپیدا می آن، مرغی

به نام  زاددختری پری بابیند. بعد از چند روز، فیروزشاه بعد از به هوش آمدن خود را در قصری باشکوه می

بوده مرغ و گور گوید که او همان کند و میمیپری ماهیت خود را برای شاهزاده برمال  کند.دیدار می «روحانه»

را به این مکان  پادشاه سراسر کوه قاف، فیروزشاه و «خناسملک »و دختر  شاه جنیان ،«لقامه»به فرمان  روحانه. است

خواهد دارد، از روحانه می «الحیاتعین»فیروزشاه که در در گرو عشق بود تا این دو را به وصال هم برساند. آورده 

گوید روحانه به فیروزشاه میداند. لقا میاو را به شکارگاه برگرداند، اما روحانه انجام این کار را در گرو موافقت مه

دهد. روحانه از لقا تن به این وصلت نمیدارد که پسرعموی اوست، اما پدر مه «قابوس»لقا خواستگاری به نام که مه

لقا به خودش را محفوظ نگاه دارد؛ زیرا در صورت افشای آن، از سوی قابوس خواهد که راز عالقۀ مهفیروزشاه می

لقا عمل خواهد که طبق میل مهروحانه از فیروزشاه میشود و رفت. مراسم بزمی برپا میمورد سوءقصد قرار خواهد گ

که به  دارد «پروانه»لقا کنیزی به نام مهدهد. کار را انجام میفیروزشاه نیز، این اش رضایت دهد. کند تا او به آزدی

لقا را به گوش قابوس کامجویی مهشمرد و ماجرای می. او فرصت را غنیمت استمند لقا، عالقهقابوس، خواستگار مه

و  داردحضور لقا در قصر ملک خناس یکی از خدمتکاران مهد. دهمیقرار در جریان د و او، ملک خناس را رسانمی

هوش کردن پس از بیند و روحانه شومیناگاه همۀ جنیان و پریان غیب د. کنمیلقا را مطلع با شنیدن ماجرا، مه

د و پروانه را دروغگو نیبمید، اما کسی را نوشمید. قابوس ناگهان وارد قصر کنمیفیروزشاه او را درون غاری پنهان 

با شنیدن  «جند دیو»پدر قابوس، د. رسمی. اندکی بعد، قابوس به دست ملک خناس به قتل کشدمیو او را  پنداردمی

اندکی بعد، گروهی از طرف د. وشمیآورد و برای مبارزه با ملک خناس آماده میگرد را سپاهی از برادران  ،این خبر

لقا و روحانه را بازگو کنند. ملک گناهی قابوس، خطای مهند تا ضمن اثبات بیآیمیمخالفان به نزد ملک خناس 

د. برادران تصمیم به مبارزه ر این امور بیش از این دخالت نکنتا د خواهدمید و از جند دیو وشمیخناس خشمگین 

لقا ارتباط با د. مهپرسمیخواند و ماجرا را می لقا را به نزد خود فراند. ملک خناس پیش از آغاز جنگ، مهیرگمی

دختر را در بند کنند. اندکی  دهدمید. با این حال، ملک خناس برای آرام کردن اوضاع، دستور کنمیکار زاد را انآدمی

-و مید و روحانه ماجرا را بازگوشمیدخت سرنوشت فیروزشاه را از او جویا د. شاهآیمیلقا بعد، روحانه به دیدار مه

لقا در او را به سرزمین آمیان برساند؛ زیرا جان فیروزشاه و مهرود و خواهد تا نزد فیروزشاه میلقا از روحانه . مهکند

و ماوقع را شرح  رددگمیلقا برنزد مهیابد. دوباره نمیفیروزشاه نشانی از ، اما گرددغار برمی. روحانه به استخطر 

آغاز سختی ند و نبرد یرگمیهم قرار  رویارویسپاه ملک خناس و جند دیو در دشت زر ، دیگر د. از سویدهمی

 .گرددمید و به دیار خود بازوشمیروحانه پیدا  فیروزشاه با تالش .گریزدمیو در فرجام کار، جند دیو  شودمی

 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

به لحاظ زمانی و مکانی، در بستر واقعیت خلق نشده است. « زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»داستان 

حکایت هویداست، تجربۀ سیر و سفر ناخواستۀ فیروزشاه در سرزمینی که ساکنان آن انسان طور که از عنوان همان
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ها با دنیای واقعی قابل انطباق دهد که مکان و شخصیتبررسی لحن این روایت نشان می نیستند، روایت شده است.

است تا ذهنیت مخاطب را هرچه بیشتر های روایی متنوعی استفاده کرده کامالً هوشمندانه از شیوه «بیغمی»نیستند، اما 

. گذرد، داستان را باورپذیرتر کندمیها ها دور کند و با ترسیم روابطی مشابه آنچه در دنیای انسانفرضاز این پیش

 شود.بازنمایی می« مکان راوی»و « زمان روایت»ذیل دو عنوان در داستان مذکور، در ادامه، کیفیت لحن روایت 

 روایتزمان . 2-1 

ترین عناصر و در شمار مهم روایت ناپذیررا بخش تفکیکزمان شناختی، غالب پژوهشگران عرصۀ روایت

از دید ژنت، مقدار زمان خوانش متن روایی و رخدادهای داستان، دو زمان دال و مدلول هر اثر اند. داستانی دانسته

خوانی زمان یا طرحوارۀ زمانی تحریف و دیگرگونه یاخلق زمان بر مبنروایی هستند. ژنت در الگوی دوگانۀ زمان، 

در  (135-136: 1388داند. )ژنت، ترین کارکردهای روایت میبرحسب یک طرحوارۀ زمانی دیگر را یکی از مهم

زادان و فیروشاه در میان پری»زمانی. در داستان رخدادی، همرخدادی، پیشازماننظریۀ او، زمان سه بُعد دارد: پسازمان

زمانی رخدادی و همپسازمان هایروایتبوده است، اما  برخوردارکمتری  از بازتابرخدادی ، روایت پیشازمان«جنیان

به بازنمایی حوادث آینده و  تمایل چندانیمعناست که راوی اند. این موضوع بدانشابهی برخوردار بودهاز فراوانی م

  ن را به تدریج با ابعاد مختلف روایت آشنا کند. دهد مخاطباافشای اطالعات کلی ندارد و ترجیح می

 پسازمان رخدادی. 2-1-1

شوند. افتد، بازگو میشود، رخدادها پس از اینکه اتفاق مینگر هم نامیده میدر این نوع از روایت که گذشته

دیگر، دارای ذاتی گردد و از سویی کند، برمیسو از نظر زمانی به داستانی که بازگو مینگر از یکروایت گذشته

 (90: 1386آورد. )لوته، غیرزمانی است که هیچ حسی از گذر زمان در خواننده پدید نمی

 ، آغاز ماجراست، یعنی جایی که فیروزشاه بهدر آن بازتاب داردهای داستان که این نوع روایی یکی از بخش

آید. این روند در گذشته جنیان به هوش میدود و بعد از وقوع برخی ماجراهای شگرف، در قصر دنبال گوری می

رخدادی، راوی های روایت پسازمانبه ظرفیت عنایتاتفاق افتاده و راوی تنها به بازگفت آن بسنده کرده است. با 

داستان وجود های ای برای روایتگری شخصیتگوید و زمینهدانای کل که به همۀ اطالعات واقف است، سخن می

زمان روایت مؤثر است:  هایی که در متن ذیل نمود دارد، در پی بردن به کیفیتنکه، نوع فعلندارد. نکتۀ دیگر آ

فیروزشاه در شکارگاه شهر قیصریه آن گور را دید، در پی او کرد. آن گور در آن چشمه جست و ناپدید شد. بعد از »

زاده آن ترنج را برداشت و بوی عنبر از آن، آن مرغ پیدا شد و از دهان خود آن ترنج بر سینۀ فیروزشاه انداخت. شاه
هوش شد. بعد از آنکه به هوش آمد، خود را در قصری دید چون فردوس برین، آمد. شاهزاده بوی کرد و بیآن می

 (722: 2، ج1341)بیغمی، «. شددر میان دریایی، چهار در در دریا باز می

شده بسیار مؤثر ای و ارتباطی متن خلقسانهرخدادی در افزایش قدرت راستفادۀ درست از روایت پسازمان

اند و شرایطی است. خبر مرگ قابوس به شهر پریان رسیده است. پدر قابوس و مردم شهر ملتهب و ناالن شده

، و نیز، تبیین واکنش آنها بحرانی به وجود آمده است. راوی برای بازنمایی تصویر دقیقی از شهر و مردم ساکن در آن

رخدادی ای است که این میزان از آگاهی تنها در استفاده از روایت پسازمانمندی از اطالعات گستردهنیازمند بهره

زمانی روایت همبنابراین، استفاده از روایت مذکور، نقش مهمی در تسهیل فرآیند تفهیم روایت دارد.  شود.دیده می
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گذارد و از قدرت او دی در اختیار مخاطب میاطالعات محدوافزاید، ولی اگرچه بر باورپذیری و صمیمیت متن می

گفتند که تا چون خبر مرگ قابوس در شهر پریان فاش شد، هر کس سخنی می»کاهد: بینی ادامۀ داستان میبرای پیش

ر کردند و در پیش جند دیو آمدند و آنچه از صورت حال بود، با ملک جند دیو سخدمتکاران قابوس خاک بر 
چون معلوم شد که خناس پسر او را کشت، فغان در جان آن عفریت افتاد و فریاد از نهاد او بگفتند. جند دیو را 

 (741)همان: «. برآمد

 پیشازمان رخدادی. 2-1-2

-این شیوۀ روایی پیششود. مخاطب پیش از اینکه ماجرا اتفاق بیفتد، از کلیات آن باخبر میدر این روایت، 

کم کاهش گیرد و یا دستزنی را از او میو امکان حدس و گمانه آورددر ذهن مخاطب به وجود می زمینۀ فکری

ای که بعداً قرار است بیان شود، قبل از نگر، حرکت نابهنگام به زمان آینده است. بنابراین، واقعهروایت آینده» .دهدمی

رخدادی نقش مخاطب را در این بدان معناست که روایت پسازمان (56: 1383)توالن، . «شودزمان خود بیان می

کند؛ زیرا همه چیز از محوری میمحوری را جایگزین خوانندهکاهد و مؤلفهای متفاوت از یک داستان میخوانش

 ن وجود ندارد.است و امکان دخل و تصرف ذهنی در آقبل طبق نظر نویسنده تعیین شده 

بیغمی  زیرااست؛  چندانی نداشته ، بازتاب«جنیانزادان و فیروزشاه در میان پری»این نوع از روایت در داستان 

تدریج با مخاطب دهد اطالعات مورد نظر را به به افشای آیندۀ نزدیک یا دور در اثر خود ندارد و ترجیح می تمایلی

لقا از این شود، دخترش، مه. هنگامی که قابوس به دست عموی خود، ملک خناس کشته میبه اشتراک بگذارد

های داند که پدر و برادران قابوس سکوت نخواهند کرد و آشوبکند، اما به خوبی میخرسندی میموضوع ابراز 

لقا پیشاپیش از وقوع نبردها و ستیزهای شدید خبر داده و مخاطب در بسیاری به وجود خواهد آمد. راوی از زبان مه

، مخاطبان خود را روایی کارگیری این شگردای نزدیک قرار گرفته است. بیغمی با بهجریان پیشبرد روایت در آینده

بینی الگوی ذهنی، قادر به پیشبرند، با زمان آینده پیوند زده است. آنها با توجه به این پیشکه در زمان حال به سر می

لقا را خبر چون از مرگ قابوس بپرداختند، مه»د بود که در ادامه حادث خواهد شد: درست کلیت ماجرایی خواهن

)بیغمی، «. ای عظیم خواهد برخاستنلقا عظیم خرم شد، اما معلوم کرد که فتنهکه پدرت، قابوس را بکشت. مهکردند 
ملک خناس دانست که فتنۀ عظیم خواهد برخاستن، بفرستاد ملک قبط پری را و حمایل پری را »یا  (741: 2، ج1341

 (743)همان: «. طلب کرد و این حکایت را به ایشان بگفت

 

 زمانیهم. 2-1-3

با  و مخاطب گام به گام (146: 1388، ایگلتون) مطابقت دارددر این روایت، زمان روایت با زمان داستان 

دهد. های افراد، اطالعاتی در اختیار مخاطبان قرار مید و راوی بر اساس کنشروهای داستان پیش میشخصیت

لحظه منتظر بهافزاید. مخاطب لحظهها مییری شخصیتاستفاده از این تکنیک روایی، بر صمیمت داستان و باورپذ

های واکنشی کالمی یا رفتاری از سوی افراد است و بدون آنکه اطالعی از گذشته یا آینده داشته باشد، بر اساس داده

 زند. دی حدس میاست، مسیر پیشبرد روایت را تا حمحدودی که از جانب راوی دریافت کرده 
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است. استفادۀ مکرر از این  بارها تکرارزمانی ، روایت هم«زادان و جنیاندر میان پریفیروزشاه »در داستان 

گرایانه در داستان شده است. شیوۀ کار بیغمی به این صورت است که ابتدا از زبان روش، موجب پیدایی فضایی واقع

ض خویشکاری روایت بر دهد و سپس، با تفویها را شرح میراوی دانای کل، فضای داستان و موقعیت شخصیت

زمانی و کند. در متن ذیل، بیغمی به عنوان راوی، از دو روایت همتر میها، درک شرایط را ملموسعهدۀ شخصیت

داده در گذشته را افزایش داده است. پس رخدادی استفاده کرده و با این ترفند روایی، باورپذیری ماجرای رخپسازمان

شود، برای در امان ماندن از او، به همراه با خدم و حشم خود در نزدیک قصر آگاه می لقا از حضور قابوساز آنکه مه

گریزد. دیالوگی که هوش کردن فیروزشاه و بردن او به غاری، از مهلکه میشود. روحانه نیز، با بیبه ناگاه غیب می

 :دهدرا نشان میی دو شخصیت الت درونی و روان، حااست لقا در آن لحظات حساس روایت شدهمیان روحانه و مه

ای  :لقا برآمد و گفتلقا بگفت. آه از جان مهروحانه چون این سخن بشنید، متغیر شد و آنچه شنیده بود در گوش مه»
دختران شد. و آن مطربان و خواهر تو غم جان این جوان غریب بخور که من رفتم و ناگاه از پهلوی فیروزشاه غایب 

ما را چه حال پراگنده شدند. فیروزشاه عجب ماند، رو به روحانه کرد و گفت: ای خواهر شغایب و به یک لحظه 
 (739: 2، ج1341)بیغمی، «. نده شدند؟است که مجلسیان پراک

بینند. قابوس در صورت عدم اثبات لقا نمیشوند، نشانی از روحانه و مهوقتی قابوس و پروانه وارد قصر می

شدن خود با قربانی کردن پروانه، از احتمال کشته کندمیرو، سعی . از اینشودمحکوم میلقا به اعدام خطاکار بودن مه

زمانی ، اما راوی با تکیه بر روایت هماست ماجرا اگرچه در زمان گذشته روی داده. این استبکاهد که البته، ناموفق 

ای نیست، اما جزای تو قابوس گفت: اکنون فایده» در زمان حال جلوه داده است: خود،ها را برای مخاطب شخصیت

ای برانگیختی. پروانه گفت: از بهر تو کردم ... قابوس گفت: حالیا تو کشتن است که چرا غمازی کردی و چنین فتنه
این بگفت و در حال، پروانه را به دو نیم کرد و او را به را هالک کنم و جزایت بدهم که تا دیگران را عبرت باشد. 

جزا رسانید و در حال، از آن قصر بیرون آمد و راه شهر پریان در پیش گرفت و در پیش ملک خناس جنی آمد. 
همان: )«. زاده پروانه کار کردمقابوس پیش عم خدمت کرد و گفت ای عم بزرگوار، من بد کردم که به قول حرام

741-740) 

 مکان راوی. 2-2

که  از نویسندگان و شاعران را به خود مشغول کرده، این است هایی که امروزه ذهن بسیارییکی از پرسش

گیرد، بسیار جایگاهی که راوی برای بازگویی روایت خود به کار می»چگونه داستان را تعریف کنیم؟ بر این پایه، 

نوع شده چگونه باشد، روایت به دو به رخدادهای روایت مهم است. با توجه به این موضوع که موقعیت راوی نسبت

هایی دارند که در ادامه به ها زیرشاخههر کدام از این روایت (232: 1383)اسکولز،  «.شوددرونی و بیرونی تقسیم می

 شود:هر کدام اشاره می

 روایت درونیکانون  .2-2-1

 اگر کانون روایت درونی باشد، راوی به عنوان یکی از اشخاص داستان، در درون رخدادها قرار دارد و داستان

بنابراین، پرداختن به راوی دانای  (386: 1380)میرصادقی،  .کندرا از زاویۀ دید اول شخص یا دوم شخص روایت می

های اصلی و فرعی داستان به مخاطب انتقال و همۀ اطالعات از طریق شخصیت کل در این شرایط موضوعیتی ندارد

  شود.داده می
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 کانون روایت اول شخص .2-2-1-1

را که برای خودش یا دیگران  شود. او، حوادثیها تعریف میتیوه، داستان از زبان یکی از شخصیدر این ش

تی احساس صمیمی»ارد که از آن جمله، د هاییتاستفاده از این کانون روایت مزی کند.می بازگوفاق افتاده است، ات

-ها، خواننده احساس میاین نوع داستانآورد. در ت داستان به وجود میه بسیار سریع بین خواننده و شخصیاست ک

-کند که پای درد دل دوستی نشسته و آن دوست، صادقانه او را در جریان آنچه دیده و حس کرده است، قرار می

، «ناظر -کانون من»، «قهرمان -کانون من»ند از: هایی دارد که عبارتاین کانون، زیرشاخه (100: 1371)عابدی،  .«دهد

از همۀ « زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»در داستان  «.شیوۀ ذهنی»و « راوی -من»یا « ویسنده دوم نکانون منِ»

 شود.ناظر استفاده شده است که در ادامه به آنها پرداخته می -های روایی به غیر از کانون منکانون

 قهرمان -انون منکالف( 

ت به دلیل داشتن دید داستان است. اگرچه شخصیهای تین نوع کانون روایت، یکی از شخصیراوی در ا

های خود را بیان کند. تواند اندیشهمی اام گاه بیرونی به رخدادها بنگرد،تواند از دیدکانونی ثابت به اندازۀ ناظر نمی

که به صورت مشروح بیان تواند درنگ کند، روایتش را خالصه نماید، یا اینقهرمان هرجا که خواست، می -راوی من

های اصلی داستان باشد، میزان اطالعاتی که به مخاطب انتقال اگر راوی یکی از شخصیت (109: 1371کند. )اخوت، 

شود، محدود است، اما به دلیل صمیمیتی که در گفتار او وجود دارد، مخاطب خود را میان ماجرای در حال داده می

 کند.روایت احساس می

بخشی از فرآیند روایت را بر رها مورد استفاده قرار گرفته است. بیغمی نامه، این کانون روایی بادر داراب

اند یا با آن مواجه پشت سر گذاشتهکه های اصلی قرار داده تا آنها از دریچۀ نگاه خود، وقایعی را عهدۀ شخصیت

کند و پیدا میشده هماهنگی بیشتری هستند، بازگو کنند. بدیهی است که در این شرایط، مخاطب با روایت مطرح

کند هایی از رویدادها را با جزئیات دقیق ذکر میپذیرد. افزون بر این، راوی )قهرمان( بخشهای آن را میچهارچوب

و اطالعات کافی و  نبودهبرخوردار  نگریاین دقت و جزئیکه در صورت بازگو شدن از زبان راوی دانای کل، از 

، با کشتن پروانه نزد بیندنمیلقا را و مه رودمیداستان، قابوس که به قصر زر  . درکندپیدا نمیموجز به مخاطب انتقال 

 ماجراهایی را کهدهد تا شاید از مکافات شاه جنیان در امان بماند. او همۀ آید و ماوقع را گزارش میملک خناس می

هیچ کس را ندیدم، دانستم که آن به قصر زر رفتم و »: کندمی برای ملک خناس بازگو دقیقاًروی داده است، در قصر 

 (741 :2، ج1341)بیغمی،  «.سخن دروغ بوده است. پروانه را کشتم و به عذر خواستن آمدم

به « زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»شدن قابوس به دست ملک خناس، جریان روایت در داستان با کشته

گیرد و فرصتی کرده است. جنگ میان برادران درمی طور کامل دگرگون شده و خط سیر ماجرا شیب صعودی پیدا

 را گردود. جند دیو، پدر قابوس، برادرانش شهای دیرینه فراهم میتوزیخواهی و کینهخون حسمناسب برای اقناع 

در تمام لحظات، سعی  )قهرمان( گوید. راویهای خناس میپیشگیآورد و از تصمیم خود برای مقابله با ستممی هم

ای برادران »تا آنها را برای همراهی راضی کند: نیات خود را به بهترین شکل برای مخاطبانش شرح دهد  استکرده 

شوید، من خون پسر جوانم از خناس بخواهم که پسر من به دست خناس به ظلم کشته شده اگر شما با من متفق می
عاونت زاد آورده است به ملقا یکی را از آدمیاست که مرا معلوم است که راستی از طرف پسر من بوده است که مه

 (742)همان: «. زاد بیشتر دوستی بوده استرعنا و روحانۀ پری که او را با آدمی
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بازگو شده است. ملک خناس  قهرمان -در داستان، گفتگوی میان ملک خناس با رقیبان خود، با زاویۀ دید من

ملک »شود: پردازد و مخاطب از افکار و حاالت درونی او آگاه میمی به بازنمایی موقعیتی که در آن قرار گرفته است،

ها بشنید، برجوشید و غضب کرد و گفت: شما این را برانگیختید و در حق دختر من چنین خناس چون این سخن
لقا اگر مهاید. اگر قابوس را کشتم از غیرت و حمیت کشتم، اکنون دروغ گفتید، از آنکِ دائم شما با من مخالف بوده

  (744)همان: «. را به شما بدهم، بر خود اثبات کرده باشم

 راوی -کانون منب( 

که جانشین نویسنده « منی»شود و عمل روایت از کانون در این شیوه، نویسنده به ظاهر از داستان حذف می

 دانای کلو  (106: 1371)اخوت، الً باز یا بسته داشته باشد تواند دیدی کاممی« من»گیرد. این شده است، صورت می

کند و تنها ها توجه میدر این شیوه، راوی از بیرون به ماجرا و شخصیت ناظر باشد. -با دیدگاه محدود یا من« منی»یا 

 در کلیات اجازۀ روایتگری دارد. 

استه شده لقا بزمی باشکوه برای وصال با فیروزشاه ترتیب داده و قصر به زیباترین شکل آردر داستان، مه

دید راوی در متن ذیل کامالً  است. نویسنده بزم و قصر را از زبان راوی که گویا نمایندۀ اوست، توصیف کرده است.

کند ها آگاهی و احاطه دارد. او از سویی فضای قصر را توصیف میباز است و او نسبت به محیط اطراف و شخصیت

ساقیان شراب ناب در »دهد: هری فیروزشاه، ذهنیات وی را شرح میهای بیرونی و ظاو از سویی، با عنایت به نشانه

نواختند و از تار آن، تار طبعان بسان ناهید چنگ و بربط میهرهگری درآمدند و زگردش درآوردند و مطربان در رامش
خوش  دادند و جام می لعلی در گردش درآورند. چون مجلس گرم شد، جایی آنچناندل را غذا و جان را شربت می

ریخت کشید و آب گرم میلقا در پی کار، فیروزشاه دم به دم آه سردی میو محبوب و دلکش، فیروزشاه بیقرار و مه
 (734: 2، ج1341)بیغمی، «. که غریب بود

لقا در شهر پریان منتشر هنگامی که خبر عدم توافق ملک خناس با فرستادگان برادرانش بابت تسلیم کردن مه

در میان جمعیت به وجود آمد و گروهی به هواداری از خناس و گروهی به هواداری جند دیو گردید، غوغایی 

راوی  -ها گفتند. اختالف و درگیری باال گرفت و به جنگ و نزاع انجامید. مخاطب از زاویۀ دید منبرآمدند و سخن

به واسطۀ این شیوه از روایتگری،  بیند. البته،شود و خود را در صحنه حاضر میآمده آشنا میبا کیفیت شرایط پیش

مخاطب در میان جمعیت حضور ندارد که از اطالعاتی محدود برخوردار شود، بلکه نگاه او کامالً فراگیر و جامع 

ایشان خدمت کردند و از پیش برادر بیرون آمدند و به »گیرد: ها و کنشگری آنها را زیر نظر میاست و همۀ شخصیت
به کارسازی مشغول شدند. این خبر در شهر پریان افتاد که در میان برادران مخالفت افتاده طلب سپاه فرستادند و 

گفتند، بعضی از طرف خناس و بعضی از طرف جند دیو. غوغا برخاست، پیران جنی از هر است. هر کس سخنی می
 (755)همان: «. دو طرف در میان افتادند و هیچ فایده نکرد. عاقبت دل بر حرب نهادند

 شیوۀ ذهنی ج(

-تعد درونی یکی از شخصیتا به ذهنیت و بُ آورد، این امکان را فراهم میشیوۀ ذهنی در متنبه کار گرفتن 

-شود و منظور از تکگویی ارائه میال به شیوۀ تکر موارد، روایت ذهنی یا کانون سیهای داستان پی ببریم. در بیشت

کانون  (410: 1380ی، )میرصادق .«مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد شایدای است که صحبت یک نفره»گویی 

 شود.تقسیم می« خودگویی»و « گویی نمایشیتک»، «گویی درونیتک»شیوۀ ذهنی به سه شاخۀ 
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زیرا غالب فرآیند روایت  است؛ به کار گرفته شدهدر سطحی محدود روایی در داستان فیروزشاه، هر سه نوع 

قرار شده و ماجرا در دنیای واقعی روی داده است. بنابراین، بررسی شیوۀ ذهنی در داستان بر پایۀ دیالوگ بر

 گرا و غیرانتزاعی مواجه هستیم.دهد که ما با روایتی بروننشان می« زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»

 گویی نمایشیتک -

نامه هم مورد استفاده قرار شعر و نمایش های نقل داستان کوتاه و رمان است و دراین شیوه، یکی از روش

ت داستان مثل این است که با صدای بلند برای مخاطبی که خواننده او را گویی نمایشی، شخصیدر تک»گیرد. می

تر، تماشاچی را تئا ۀزند و برای حرف زدن خود دلیلی دارد و راوی مانند بازیگری روی صحنشناسد، حرف مینمی

 (786: 1392)میرصادقی، . «دهدمخاطب قرار می

ترین کارکرد این تکنیک روایی، بازنمایی حاالت درونی فیروزشاه است. او تنها شخصیتی در داستان، مهم

شود. او از تنهایی و گذرد، بلکه بر زبان آورده میگوید. البته، این رفتار او در ذهن نمیاست که با خود سخن می

آنکه بداند، غمگین است. رفاه و شادمانی زندگی سابق خود را از دست داده و بیبالتکلیف بودن در قصر زر ناالن و 

طور که ای ندارد. بیغمی، آشفتگی روانی این شخصیت را به خوبی و آندر کاخی باشکوه گرفتار شده است و چاره

در بخشی از داستان، گویی نمایشی نشان داده است. کارگیرری تکباید مخاطب در جریان قرار بگیرد، از طریق به

اینکه  دهد و از آنها خواهان توجه و عنایتی است. او ازفیروزشاه اعضای خانواده و معشوقۀ خود را خطاب قرار می

کند به زودی از این مهلکۀ روحی و روانی جان به در برد. ترسد و آرزو میباشد، می جایی در خاطر آنها نداشته

گیرد. بنابراین، این شیوۀ روایی در جریان دنیای درونی شخصیت مذکور قرار میگویی نمایشی کامالً مخاطب با تک

گفت: ای پدر بزرگوار و ای مادر مهربان و شاهزاده در میان گریه می»جهان درون و بیرون فیروزشاه است: پلی میان 
داشت جا رفت؟ مرا به شما چشمای خواهر عزیز و ای برادران! هر گز از من به یاد نیاوردید و نگفتید که آن یار ما ک

اند: کز دل برود هر آنکه از دیده برفت. ای محبوب جانی و ای یار گرامی و ای شاه بیشتر از این بود، اما راست گفته
ای الحیات! چندین سال در عالم ازبرای تو تیغ زدم و بارها سر خود را فدای تو کردم و از وصالت بهرهخوبان، عین

ان وصالت هیچ گلی نچیده، به فراقت گرفتار شدم. گویا اکنون حالت چیست؟ در وفای منی یا دل ندیدم و از گلست
 (727: 2، ج1341)بیغمی، «. از من برداشتی؟

گیرد و سپاهیان هر دو در بخشی از داستان، پس از آنکه میان جند دیو و ملک خناس نبردی سخت درمی

رود. او نشیند و به فکر فرومیای میدر گوشه شود، اوکشته می جند دیو افتند و یکی از سردارانگروه به جان هم می

من فال گرفته بودم که اگر مرد ما ایشان را بیفگند، »گوید که اندیشد، با صدای بلند چنین میدر حین اینکه می

غم از دل بیرون کرد و نصرت ما را باشد و اگر مرد ایشان مرد ما را بیفگند، نصرت ایشان را باشد ... ملک جند دیو 
و گفت: ای مبارزان کیست که در میدان نبرد رود و خون مالون دیو را ازین ملعون  دیوان زدخرم شد و نعره بر نره

های درونی شخصیت داستان دارد که سعی این توصیف نشان از فشارهای روحی و تنش (750)همان: «. طلب کند؟

سات خود را به دست گیرد و شرایط جدید را با خویش مرور کند تا گویی نمایشی، هدایت احساکند با تکمی

 .و شرایط برای ادامۀ نبرد مهیا گردد ای مطلوب حاصل شودنتیجه

 خودگویی -
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آورد تا ت، خود، افکار و احساساتش را بر زبان میگویی یا حدیث نفس آن است که شخصیمنظور از خود

در کانون روایت ت و قصد او آگاه شود و هم به پیشرفت عمل داستانی کمک گردد. بنابراین، هم خواننده از نی

. گرددت نیز، آشکار میهای روحی شخصیشود، بلکه ویژگیالعات به خواننده داده نمیخودگویی، تنها اط

ی، مخاطب صدای گویی درونی در این است که در خودگویتفاوت عمدۀ خودگویی با تک (417: 1380)میرصادقی، 

 .شنودو کسی آن را نمی ها درون ذهن فرد جریان داردگویی درونی، گفتهشنود، اما در تکشخصیت را می

بیند. با شود و اندکی بعد، خود را درون قصری میهوش میدر داستان، فیروزشاه پس از بوییدن ترنج بی

گوید. بیغمی احساسات درونی و ذهنی فیروزشاه را با شود و با خود سخن میزده میدیدن این صحنه بسیار شگفت

استفاده از تکنیک خودگویی بروز داده و مخاطب را در جریان شرایط روانی وی قرار داده است. فیروزشاه در ذهن 

آورد. کند و بر زبان میشدن از سر گذرانده است، در ذهن خود مرور میهوشخود حوادثی را که پیش از بی

ملموس آنها شود تا احساسات غیرکار گرفته می ها بهحدیث نفس، روشی است که از سوی شخصیتخودگویی یا 

بینم. آن قصۀ گور و آن مرغ هاست که من میفیروزشاه حیران ماند که این چه حالت»از سوی مخاطب درک شود: 
 (722: 2، ج1341)بیغمی، «. آورد؟که ترنج بر سینۀ من زد، من آن ترنج را بو کردم، دیگر خبر ندارم. مرا اینجا که 

آورده شده  لقا به این قصرکردن آمال مه که برای برآورده شودمتوجه می فیروزشاه پس از مصاحبت با روحانه

و ناگاه اشک از چشمانش سرازیر  افتدمیهایی که با او بسته بود، الحیات و پیمانعین اشاست. او به یاد معشوقه

د که در بازنمایی عواطف وی مؤثر است. شاهزادۀ جوان ناخواسته در کنمی با خود زمزمهو عباراتی را  شودمی

آزارد. بیغمی با گزینش بهترین شود. این موضوع، جانش را میمسیری قرار گرفته است که منجر به عهدشکنی می

واکنش فیروزشاه که ابتدا  دار شدۀ فیروزشاه را برای مخاطبان به نمایش گذاشته است.تکنیک روایی، عواطف جریحه

-یابد، تالش او برای حفظ نام و ننگ خود و گریز از بیگیرد و با جاری شدن بر زبانش نمود میدر ذهن شکل می

گریست، چنانکِ مرغان هوا را و ماهیان دریا را بر حال او گریه آمد و این گفت و زار زار میاین می»: آبرویی است
 خواند:چند بیت می

 پرآتش و از دیدۀ پرآب از سینۀ
 زردست چهرۀ من و از دست دشمنان

 امثال من مکرم و من سخرۀ هوان

 گفتم که در شباب کنم دولتی به دست

 

 دردا که گشت قاعدۀ عمر من خراب 
 هر شب کنم به خون جگر روی خود خضاب

 اقران من مرفه و من طعمۀ عذاب

 «دولت به دست نامد و از دست شد شباب

 (727-728)همان:                                 

 کانون روایت دوم شخص. 2-2-1-2

تواند کند و شخصی را که میم شخص برای نقل داستان استفاده میۀ دوم شخص، راوی از ضمیر دودر زاوی

که بدیهی است »دهد. از این رو، ی خودِ نویسنده باشد، مورد خطاب قرار میشخصیت اصلی داستان، خواننده یا حت

کند تا مخاطبش را در متن داستان قرار دهد و او را در جریان در این حالت، گوینده از لحن خطابی استفاده می

شود و های کوتاه و بلند، بیشتر استفاده میاز این شیوه، در داستان (86: 1387نیاز، )بی .«ها بگذاردرویدادها و رابطه

این شیوه را بیشتر  ضرورت استفاده از این دلیل که زمان حال، حساید به شود. شاغلب با زمان حال نوشته می

: 1392یرصادقی، )م .کند. از این نظر، ممکن است که لحن بیان به گزارش خبری نزدیک شودت میتوجیه و تقوی
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باشد و ها دیالوگ برقرار پذیر خواهد بود که بین شخصیتگیری از این کانون روایی در متونی امکان( بهره353-352

 باشد.ترین سطح خود مونولوگ در پایین

کنند گرا رفتار میها در فرآیند روایتگری غالباً بروندر داستان، این تکنیک بارها استفاده شده است. شخصیت

گویند. این گفتگو گاهی جنبۀ دوستانه دارد و گاهی همراه با تهدید و بجای صحبت با خود، با مخاطبشان سخن می

روی، هرچه باشد، این گفتگوها به معنای بازتاب گسترده و قابل تأمل کانون روایت دوم شخص خواهد  است. به هر

گیرد. بدیهی است که در یک نبرد، های متعددی است که میان ملک خناس و جند دیو درمیبود. دلیل دیگر، جنگ

یا پیشنهادهایی برای مذاکره ارائه گیرد و هایی صورت میشود و رجزخوانیگفتگوهایی میان طرفین رد و بدل می

کند. ای دارد و در بهبود فرآیند روایتگری مؤثر عمل میشود. در تمام این موارد، روایت دوم شخص بازتاب ویژهمی

لقا، روحانه و فیروزشاه شوند و نشانی از مهدر بخشی از داستان، هنگامی که قابوس و پروانه به قصر زر وارد می

کند. البته، قبل از کشتن رو، قصد جانش میپندارد که از سوی پروانه فریب خورده است. از اینوس میبینند، قابنمی

هایی که با استفاده از کانون روایت دوم شخص شود. پاسخ و پرسشکند و علت را جویا میپروانه، با او گفتگو می

قابوس است. بنابراین، بخشی از عواطف درونی  در متن ذیل شکل گرفته، بیانگر پیوندهای عمیق عاشقانۀ پروانه به

گوی! این چه بود که تو رو به پروانه کرد و گفت: ای رعنای دروغ» شود:ها از این طریق برمال مییکی از شخصیت
کردی و دروغ چنین گفتی و مرا در ورطۀ بال انداختی؟ پروانه گفت: من دروغ نگفتم، راست گفتم، اما تو تعلل 

ای نیست، اما جزای تو کشتن است که چرا غمازی کردی و چنین جستند. قابوس گفت: اکنون فایدهکردی، ایشان 
بهر تو کردم؛ چون پیش تو هیچ منت نبوده است دیگر نگویم. قابوس گفت: حالیا  ای برانگیختی. پروانه گفت: ازفتنه

 (740: 2، ج1341)بیغمی، «. تو را هالک کنم و جزایت بدهم که تا دیگران را عبرت باشد

آیند تا علیه ملک خناس اتحادی تشکیل دهند و با او وارد جنگ شوند. جند دیو و برادرانش گرد هم می

شخص بازگو شده است. در متن ذیل، لحن جند دیو خطابی و ندایی است؛  گفتگوی میان آنها از طریق روایت دوم

بارۀ ضمیرهای کار سترگ همراهی کنند. تکرار چندن این خواهد که او را در به انجام رسانیدزیرا از یاران خود می

آورد ها و موضوع مطروحه در متن به وجود می، فضایی از صمیمیت و باورپذیری را نسبت به شخصیت«تو»و « من»

بارۀ کانون روایت دوم شخص در این شود. بیغمی با انتخاب چندپنداری در مخاطبان میذاتو باعث احساس هم

ن ادامۀ داستان صۀ میان مخاطب، مؤلف و متن تولیدی را تا حد امکان کاهش داده و مخاطب را برای شنیدداستان، فا

کنید، ما این بدنامی را از خاندان خود برداریم و جواب اگر در این کار شما با من موافقت می»ترغیب کرده است: 

حمیتی خود تحمل خواهید نخواهید کردن و بی غیرت بگوییم و آن کس که طرف او را بگیرد، و اگر موافقتاین بی
  (742)همان: «. کردن، من تحمل نخواهم کردن

است. تالش  حریفاین داستان نمود دارد، تالش گروهی از افراد برای چیرگی بر یکی از موضوعاتی که در 

. افشان را محقق سازندو اهد است تا با تقویت قوای خود، بر رقیب تسلط پیدا کنند اصل استوار ها بر اینشخصیت

ها عمدتاً با هژمونی سخت و خشن همراه شده است. بیغمی با استفاده از کانون روایت دوم شخص، طلبیاین قدرت

جمله امرا گفتند که نیکو کردی، کشتن برو الزم بود. ایشان درین سخن »ها اشاره کرده است: ای از این تالشبه شمه

اند و بار د که جمعی از پیش ملک جند و جم جام و خم خام و مهالییل آمدهبودند که خبر به ملک خناس کردن

کنند. ملک خناس گفت: بار دهید. جمعی از عفاریت درآمدند و در پیش ملک خناس خدمت کردند و طلب می
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بگوییم. اند، اگر اجازت باشد، اند به حضرت ملک خناس و چند سخن ارسال کردهگفتند ما را به رسالت فرستاده
 (743)همان: «. خناس گفت: بگویید

 کانون روایت بیرونی. 2-2-2

اگر کانون روایت بیرونی باشد، راوی در نقش فردی است که بیرون از فضای داستانی، به تشریح و بازگویی 

و ( 116: 1385پردازد. بر این اساس، نویسنده روایتگر داستان است )کالر، ها میاندیشه، کردار و ویژگی شخصیت

خص خواهد بود که دو وجه )دانای کل یا عقل کل و سوم شخص محدود( دارد. وجوه مذکور ، سوم شزاویۀ دید

 اگرچه در یک راستا قرار دارند، اما در جزئیات کمی متفاوت هستند.

 دانای کل یا عقل کل .2-2-2-1

های کهن اختصاص دارد و در آن، راوی هاست و معموالً به قصترین شیوۀ روایی کانون روایت، قدیمیاین 

تواند به افکار ی است که میزمان او تا به حدمکان و بیخودِ نویسنده است که بر همه چیز اشراف دارد و دانایی بی

دید دانای کل نوشته  داستانی که در زاویۀ»، این اعتباربه  (104: 1371. )اخوت، ها نفوذ کندتو ذهنیات شخصی

و مخاطب  (139: 1386)نایت،  «کندت تعیین میادن نگاه درونی و بیرونی به شخصیبا د را و خودشود، همیشه قلمر

 سازد.را از کلیت داستان آگاه می

دیگر ذکر شده است. ، این شگرد روایی همراه با شگردهای «زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»در داستان 

های دانای جالب آن است که بیغمی برخالف جریان چیره در آن دوران، عالقۀ چندانی به استفادۀ مطلق از ظرفیت

داده باشد و با آگاهی کامل از کلیات وقایع با مخاطب او از اینکه بر فراز بلندی شاهد ماجراهای رخکل مطلق ندارد. 

های روایی تقسیم کند تا توازنی ملموس دهد این نقش را در میان تکنیکترجیح میورزد و رو شود، امتناع میروبه

 در فرآیند روایتگری به وجود آورد.
-کند و فرآیند روایت را به بهترین شکل پیش میآفرینی میدر متن ذیل، راوی دانای به صورت برجسته نقش

دهد. با توجه به اطالعاتی که را در جریان قرار می کند و مخاطبهای کلی داستان را روایت میبرد. او چهارچوب

تر شده است؛ های آنان سادهها و واکنشگذارد، پی بردن به تصمیات دو گروه معاند و کنشراوی در اختیار می

چراکه گسترۀ اطالعاتی راوی دانای کل در بهترین وضعیت قرار دارد و از کلیات وقایع به طور کامل آگاه است. او از 

شنود. در نگاه او، همۀ تصمیمات جند دیو و همراهان او برمال ها را میبیند و سخنان شخصیتاال همۀ ماجرا را میب

گوید، گویی بر فراز شده و نکتۀ پنهانی برایش وجود ندارد. همچنین، وقتی از صحنۀ نیرد میان دو طرف سخن می

بیند و از کنشگری تمام جریان دارد. همه چیز را میکوهی بلند ایستاده و شاهد و ناظر رویدادهایی است که 

نامه برای بهبود سطح روایت و باورپذیرتر بودن آن، از راویان ها باخبر است. راوی دانای کل در دارابشخصیت

های جزئی هم قرار قهرمان بهره گرفته تا افزون بر اطالعات کلی، مخاطبان خود را در جریان داده -دیگر از جمله من

عهد شدند. جند دیو گفت: چهارصد آن جمع بازگشتند و آنچه شنیده بودند، بازگفتند. آن چهار ملک با هم هم»هد: د
هزار دیو و پری بیارم. آن برادران نیز گفتند که ما هم یکی چهارصد هزار دیو و پری بیاریم و با خناس جنگ کنیم. 

«. و عزم حرب تو دارند اندجام و مهالئیل اتفاق کرده این خبر به ملک خناس رسید که جند دیو و خم خام و جم
 (744-745)همان: 
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کند شرایط بحرانی افراد و شهر را پیش از آغاز جنگ نشان دهد. در واقع، او به خوبی از راوی سعی می

خود، بر  کند و با توجه به گسترۀ اطالعاتیآمدن است، اطالع دارد و بر کلیات آن نظارت میحال پیشوقایعی که در 

ایشان خدمت کردند و از پیش برادر بیرون آمدند و به طلب سپاه فرستادند »افزاید: وسعت دید مخاطب از روایت می
و به کارسازی مشغول شدند. این خبر در شهر پریان افتاد که در میان برادران مخالفت افتاده است. هرکس سخنی 

دیو. غوغا برخاست، پیران جنی از هر دو طرف در میان  گفتند، بعضی از طرف خناس و بعضی از طرف جندمی
 (745)همان: «. افتادند و هیچ فایده نکرد

های خونین است. نویسنده با هوشمندی سعی کرده است از بخشی از داستان مربوط به صحنۀ نبردها و جنگ

شرایط آنچه برای روایت اهمیت دارد،  بنگرد؛ زیرا در این هازاویۀ دید دانای کل استفاده کند تا از باال به این صحنه

ها بعد از آن، در آن اول بامدادان آن دو لشکر بیداد در برابر هم صف»هاست: تسلط به کل ماجرا و شخصیت
دیوی نهاده در میان هر دو صف بازداشتند و دیوان قرار گرفتند، اما از بیاراستند و تخت ملک خناس جنی بر کلۀ نره

قلب لشکر آمد، بر پشت مرکب جنی سواره شده و با برادران در قلب لشکر برابر سپاه خناس  آن جانب جند دیو در
هیکل ... دیوی بلندباال و قویقرار گرفتند. چون کار هر دو لشکر تمام شد، ناگاه از صف لشکر خناس شاه یک نره

   (749)همان: «. داری طلب کرددر پیش خناس آمد و اجازت میدان

 شخص محدود سوم .2-2-2-2

ها تنی، خود را محدود به یکی از شخصیهای داستاتشیوه، به جای حرکت در میان شخصی راوی در این

راتر از گفتار و کردار تواند فراوی نمی در این روش،. بَردرا پیش میپردازی روایتعمل د و از دریچۀ نگاه او، کنمی

 ها ناتوان استتها و احساسات دیگر شخصیها، انگیزهاندیشهها گزارش دهد و از درک و توضیح تدیگر شخصی

ترین بازخوردی که دهد با جزئیات بیشتری همراه است. مهم( و اطالعاتی که به مخاطب ارائه می39: 1391)مستور، 

ن، نتیجۀ تمام جزئیات داستا» زیراآید، ایجاد یکپارچگی در سراسر داستان است؛ کارگیری این شیوه به دست میبا به

-( و مخاطب از این طریق، با زوایای گوناگون ماجرای در حال رخ81: 1362)الرنس، « تجربیات تنها یک نفر است

 شود.دادن آشنا می
شود. بیغمی بیشتر از آنکه ، نمود این تکنیک روایی دیده می«زادان و جنیانفیروزشاه در میان پری»در داستان 

های مربوط به راوی سوم شخص محدود استفاده کرده است. او با گیرد، از ظرفیتاز راوی دانای کل مطلق بهره ب
ها در آن حضور دارند، ترسیم کرده است. همچنین، احواالت آنها از این نگاهی توصیفی، فضایی را که شخصیت

شود که او در میطریق بازگو شده است. در داستان، هنگامی که روحانه برای دیدار دوباره با فیروزشاه راهی غاری 
شود. راوی با تغییر پیاپی کانون دید بیند. این موضوع باعث نگرانی وی مییمآن حضور دارد، اثری از شاهزاده ن

ت بخشیدن به روحیۀ روحانه نوع روایی باعث عینیکند و این تخود، صحنه را از زبان خودش و روحانه تشریح می
بیغمی بازگفت ماجرا را صرفاً به راوی دانای کل یا شخصیت اصلی واگذار شود. اگر در این شرایط، در آن لحظه می

در یک حالت، ذکر کلیات و در حالت دیگر، ذکر جزئیات شخصی در اولویت گردید و کرد، حق مطلب ادا نمیمی
 رشناسی و آشنایی به زیگرفت. بیغمی با گزینش راوی سوم شخص محدود، هوشمندی خود را در موقعیتقرار می

باید رفتن و باید کردن و بدان مقام میلقا گفت: ای خواهر تو را یک کرمی میمه»و بم روایتگری آشکار کرده است: 
شود که جمله دیوان کوه قاف در جستجوی وی باید رسانیدن تا ببینیم که حال ما چه میزاد میفیروزشاه را به آدمی

به عذاب تمام بکشند و بر من این بدنامی ثابت شود و من نیز در هستند که اگر نعوذ باهلل او را به دست آرند، 
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باز او را  ،ست که حالیا او را به مقام خود برسانی. اگر من ازین بند و بال بازرهممعرض هالک باشم. مصلحت آن
شاه  روحانۀ پری گفت: حالیا بروم وتوان به دست آوردن و اگر هالک شدم، پس بودن او آنجا هیچ معنی ندارد. 

زاد برسانم. این بگفت و رو بدان مقام نهاد که فیروزشاه را برده بود. چون بدان مقام رسید، فیروز را به ملک آدمی
فیروزشاه را ندید، هرچند که طلب کرد نیافت. عجب ماند که آن مقام جای مجهول بود، میان دریای محیط بود و 

 (746: 2، ج1341)بیغمی،  «.آمدن هم نبود محل گذار خلق و کشتی به اختیار نبود و جای فرود
 
 گیرینتیجه. 3

فیروزشاه در »و با رویکرد به داستان نامۀ بیغمی بر اساس آراء ژرار ژنت در این تحقیق، لحن روایت در داراب
زاویۀ دید دانای کل نسبت به دانای کل محدود در این داستان،  شده است. بررسی و تحلیل« زادان و جنیانمیان پری

با احاطۀ کامل نسبت به همۀ  دارداز بازتاب بیشتری برخوردار بوده است. این بدان معناست که نویسنده سعی 
 بارۀگویی درها، جریان روایت را پیش ببرد. البته، یکی از معایب استفاده از این شیوه، روی آوردن به کلیشخصیت

یک شخصیت متمرکز نکرده ها و عدم ذکر جزئیات است؛ چراکه بیغمی نگاه خود را روی خصیتها و شصحنه
که موجب رخدادی پربسامدتر بوده زخدادی و پسازمانپیشازمانزمانی نسبت به در این داستان، روایت هماست. 

 «حالدر»را به متنی زنده و  بر پویایی روایتگری بیغمی افزوده و اثر او کاهش فاصلۀ مخاطب از متن تولیدی شده و
بازگو شده و نشانی از  قهرمان( -)من های اصلیها غالباً از زبان شخصیتدر این داستان، روایت بدل کرده است.

در فرآیند خود را  راوی )نویسنده( -من، در مواردی، از طرفینیست.  ناظر( -)من روایتگری اشخاص فرعی
بر گفتگوی میان آگاهانه بیغمی  زیرااست؛  پرتکرارروایت دوم شخص در این داستان  است.روایتگری دخالت داده 

یای بیرون را به نمایش د، دنندرون افراد باش یها بجای آنکه حاکی از دنیا. غالب روایتداردها تأکید شخصیت
بهترین شیوۀ  ،ت دوم شخص. در نتیجه، کانون روایشودمیلوگ ومون جایگزیندر دنیای بیرون، دیالوگ اند. گذاشته

و بر صمیمت و نزدیکی لحن روایت با مخاطب و  گیردروایی برای بازگو کردن کالمی است که میان افراد شکل می
گستردگی لحن روایت، منظورشناسی راوی از سوی مخاطب را  .افزایدگیری گروه هدف میسهولت در فرآیند ارتباط

به این معنا که مخاطب از همان ابتدا اطالعات کافی در اختیار ندارد و دانای کند. رو میروبه مطلوب یهایبا چالش
آزمایی و نفوذ شناسی، راستیکل همه چیز را برای او شرح نداده است. در نتیجه، این مخاطب است که با شخصیت

کند. این درک میافراد، حقایق مستتر در بطن روایت را با تکیه بر توان فکری خود  شخصیت های زیریندر الیه
  دهد.تری از داستان به دست میبخشموضوع، خوانش لذت

 منابع و مآخذ

 هاکتاب

 اصفهان: فردا. ،دستور زبان داستان(، 1371ت، احمد، )اخو -1

، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران: اتدرآمدی بر ساختارگرایی در ادبی(، 1383اسکولز، رابرت، ) -2

 مرکز.

 ، ترجمۀ عباس مخبر، چاپ پنجم، تهران: مرکز.درآمدی بر نظریۀ ادبیپیش(، 1388ایگلتون، تری، ) -3

 ، ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی.مبانی نظریۀ ادبی(، 1383برتنس، هانس، ) -4
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اهلل صفا، ذبیحج، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات 2، نامهداراب(، 1341بیغمی، موالنا شیخ حاجی محمد، ) -5

 تهران: بنگاه نشر و ترجمۀ کتاب.

 ل، تهران: افراز.، چاپ اوشناسینویسی و روایتدرآمدی بر داستان(، 1387نیاز، فتح اهلل، )بی -6

فاطمه علوی و فاطمه ، ترجمۀ انتقادی –شناختی شناسی؛ درآمدی زبانروایت(، 1383توالن، مایکل، ) -7

 سمت.ل، تهران: نعمتی، چاپ او

، ترجمۀ محمود ساختارگرایی و نقد ادبی در ساختارگرایی و مطالعات ادبی(، 1388ژنت، ژرار، ) -8

 عبادیان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.

 ل، تهران: مدرسه.، چاپ اونویسیپلی به سوی داستان(، 1371عابدی، داریوش، ) -9

 نگار.تهران: بازتاب، روایت داستان(، 1382فلکی، محمود، ) -10

م، تهران: صر(، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ دوفی بسیار مخت)معر ۀ ادبینظری(، 1385کالر، جاناتان، ) -11

 مرکز.

، ترجمۀ ابوالفضل حری، چاپ اول، روایت داستانی: بوطیقای معاصر(، 1387کنان، شلومیت ریمون، ) -12

 تهران: نیلوفر.  

، ترجمۀ محسن سلیمانی، تهران: حوزۀ هنری تأملی دیگر در باب داستان(، 1362الرنس، پراین، ) -13

 سازمان تبلیغات اسالمی.

فرجام، چاپ دوم، ، ترجمۀ امید نیکسینما ای بر روایت در ادبیات ومقدمه(، 1386لوته، یاکوب، ) -14

 تهران: مینوی خرد.

 ن: مرکز.، چاپ ششم، تهرامبانی داستان کوتاه(، 1391مستور، مصطفی، ) -15

 ، چاپ چهارم، تهران: سخن.عناصر داستان(، 1380میرصادقی، جمال، ) -16

 ، تهران: سخن.های خیالیداستان(، 1392) ، ـــــــــــــ -17

، چاپ دوم، تهران: کتاب نویسینامۀ هنر داستانواژه(، 1388میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت، ) -18

 مهناز.

 ل، تهران: نشر چشمه.ۀ مهدی فاتحی، چاپ او، ترجمنویسی نوینداستان(، 1386نایت، دیمون، ) -19

 ، ترجمۀ محمدرضا شهبا، تهران: هرمس.های روایتنظریه(، 1382وبستر، مارتین، ) -20

 

 مقاالت

مجلۀ تفسیر ، «نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامۀ فردوسی»(، 1400دهقانی، عارفه و اکبری، منوچهر، ) -21

 .45-69، صص 47، شمارۀ 13، دورۀ و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
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نشریۀ ادب و زبان ، «نامۀ بیغمیبررسی وجوه روایتی در داراب»(، 1394رحیمی صادق، خدیجه، ) -22

 .155-183، صص 38، شمارۀ 18، سال شهید باهنر کرماندانشگاه 

مجلۀ ، «نامۀ بیغمیبررسی نوع روایی داراب»(، 1395صرفی، محمدرضا و رحیمی صادق، خدیجه، ) -23

 .139-165، صص 32، شمارۀ 17، سال نامۀ دانشگاه یزدکاوش
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Investigating the tone of the narration in DarabNameh of Beyghami; 
With an approach to Gerard Genette's theory (Case study: The story of 

"FiroozShah among fairies and jinns") 
 
Abstract 
Gerard Genet had innovations in the field of narratology, including the 

distinction between tone and tone. Emphasis on the aspect and tone of a fictional 
work reveals new aspects of it and is a criterion for measuring the quality of 
literary works. In the field of Persian literature, many prose narrative works have 
been created, one of which is DarabNameh of Beyghami. In his work, the author 
has succeeded in creating a prominent work by using various narrative 
techniques. This feature has a more special manifestation in the story of 
"FiroozShah among fairies and jinns". Examining the story with reference to 
library sources and descriptive-analytical method and application of Genet's 
views shows that Beyghami in the field of narration is not satisfied only with the 
capacities of the omniscient and has increased the effect of objective and 
tangible dimensions by involving characters in the narration process. . Also, 
establishing multiple dialogues instead of paying attention to the monologue has 
been made possible by using the second-person narrative center, which has had 
favorable effects on the process of the audience's communication with the 
produced text. The use of a mental approach to a limited extent indicates that the 
characters in the story are extroverted and dynamic rather than introverted and 
passive. In general, the tone of the narrative in the mentioned story, while 
enabling the anthropology of the characters of the story, has provided a suitable 
platform for various readings of the narratives. 
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