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  یغمیب مةناداراب یینوع روا یبررس

 
 1 یدکتر محّمدرضا صرف

 باهنرکرمان دیدانشگاه شه یفارس اتّیاستاد گروه زبان و ادب

 صادقخدیجه رحیمی 

 ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان آموختۀ کارشناسیدانش

 

 چکیده:
 ران،ی  در ا ربازیداشته است. از د یطوالن اریبس یاسابقه انیرانینزد ا یپردازو داستان ییگوسّنت قّصه

 یانی  گوقّصهز ین رانیاز شاهان و ام ی. بعضاندکردهیمردم بازگو م یرا برا یو مّل یحماس یهاداستان یگروه

 شانیهاها قّصهتا آن اندکردهیم تیروا سانیدفترنو یها را براها و داستانقّصه نیاند که ادر دربار خود داشته

 .اورندیدرب یرا به صورت نوشتار

-اس ت، دارا   افتهی یکه صورت نوشتار یکهن فارس اتّیبازمانده از ادب یشفاه یهااز داستان یکی

پس ر دارا  و   روزش اه، یف یه ا ییاست از کشورگش ا  یبلند تیاثر، روا نیاست. ا یغمیموالنا محّمد ب ةنام

 رود.  یم ربه شما کیفولکلور اتّیادب یهاکه از نمونه یاز قرن نهم هجر یعشق -یحماس یداستان

 یریچشمگ تّیها، موفقو به طور خاص قّصه تیکه در روشن کردن ساز و کار روا زین ییها یبررس از

 است.  یا اسطوره یها تیروا یتودوروف در بررس لیو تحل هیاست؛ روش تجز افتهی

به دس ت داده اس ت،    یااسطوره یهاتیکه تودوروف از روا یاتّیه به خصوصنوشته، با توّج نیا در

و درک  ییدر شناخت س اختار نه ا   یبررس نیقرار گرفته است. ا یااسطوره یهاتیروا فینامه در رددارا 

 مؤّثر خواهد بود. زینوع ن نیاز ا ییها داستان یبند کرهیپ
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 مقدّمه -1

 حیتف ر  ةمورد توّجه عموم واقع شده و جنب   ربازیاز د انهیعام هایداستان و هاقّصه

دور  های. از زماناندختهیدر هم آم یو مذهب یخیتار عوقای با گاه و اندداشته یو سرگرم

را  یو م ذهب  یخیت ار  ،یمّل ،یقوم ،یحماس هایاالن داستاننّق ایگزاران داستان ران،یدر ا

از  ای. ع ّده کردن د یم   تی  محفل بزرگان روا ایو رسا در جمع مردم و  نیآهنگ یانیبا ب

ن ام  به یکسان برای را هاقّصه نیا یکردند و بعضیمکتوب م گفتندیآنچه را که م انیراو

 (2، ص1831 ،ی)بلوکباش.اورندیصورت مکتوب دربتا به کردندیم تیروا «سیدفترنو»

ک ه ص ورت    یکه ن فارس    اتّی  بازمان ده از ادب  یشفاه هایداستان نیا ةاز جمل 

 عیداس تان ش رو وق ا    نی  اس ت. ا  یغم  ید بموالنا محّم ةنامداراب ؛است افتهی ینوشتار

ن ام  ب ه  یاس ت ک ه ک اتب    انیانیک ایپادشاه خاندان افسانه نیآخر روزشاه،یف هاییقهرمان

 ةب ه رش ت   ش تر یمجّل د و ب  4در  ینهم هج ر  قرندر  یغمینقل از بمحمود دفترخوان، به

گفت ه   ،س ت ا ک رده  حیاهلل صفا که مجّلد نخست آن را تصح حیدرآورده است. ذب ریتحر

( زی را  11ص ،1831 ،یغم  ینام ه )ب  ب و نه دارا دینام «روزنامهیف» دبای را آن نام که ستا

اس ت. از   ن د  سرگذشت فیروزشاه است و نق   داراب در آن ا  ةتمام این كتاب دربار

 روزش اه یف ةو با عن وان س یر   یبه زبان عرب یمتن ظاهرًا کامل نامه،روزشاهیف اینامه  داراب

مجّلد در مصر چاپ و منتشر  4در « كارنامه فیروزشاه پسر داراب»الملک داراب یعنیابن

در م تن   زی  از ش اعران مع رور را ن   یفراوان ةداستان، اشعار عاشقان ةشده است. گزارند

در دست است ک ه آن را   یهم به زبان ترک ایداستان ترجمه نیآورده است. از ا انداست

برگردان ده   یب ه ترک    روزش اه یف ةخان ب ه ن ام  قّص     میسلطان سل یجالل، براصالح بن

 (673 و671-677صص ،2ج بیغمی، نامة، داراب...«و  هاادداشتی»)صفا، .است

آن را  ت وان  یم نیاست؛ بنابرا« رمانس» ینوع ادب هاییژگیتمام و یدارا نامهداراب

آن حول محور عشق است؛ عشق  یحماس یماجراها -1» رایز د؛ینام «روزشاهیرمانس ف»

اس ت مش حون از ح واد      یداس تان  -2-م ن یدخت ر ش اه    ات،ی  الح نیبه ع   روزشاهیف

مختل ،،   یدر ماجراه ا  انی  و فت ارانّی  ع -8-الع اده  خ ار   عیجادو و وق ا  ز،یانگ جانیه
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س ت و شکس ت و   سراسر داستان، سرگرم کننده و ش اد ا  -4-دارند یریگ حضور چشم

خ ود،   ةس رانجام، ب ه وص ال محبوب      روزش اه یک ه ف در آن وج ود ن دارد؛ چن ان    یناکام

 (441ص ،1834 فر،گانی)شا.«رسد یم اتیالح نیع

 مردم و م ردم  ةعاّم یرا برا روزشاهیقّصاصان، داستان ف ،یبنابر رسم ممالک اسالم 

ه ب ه  و البّت   کردندیم تینقل و روا گریکدی یو دهان به دهان برا نهیبه س نهیس نیز آن را

و ارزش س اختار   یژگ  یو ة. درب ار کردن د یدر آن م زین یداستان، تصّرفات تیهنگام روا

 هایداستان شتریمانند ب زیداستان ن نیگفت که ا دیبا مهنا متن داستان داراب یو زبان یادب

 کی  دارد. زب ان آن نزد  ریتکّل، و دلپ ذ  یب یساده و روان و نثر یانیمشابه آن، زبان و ب

و ح اوی بس یاری از مف ردات و     یدگی  چیاز پ مردِم آن زم ان و دور  ّمةاست به زبان عا

 ه ا در آن كوت اه، عب ارت   هالهلهجات غربی ایرانی. جم ةتركیبات بدیع و نزدیك به دست

 گون ه نی  ا ه ای از ارزش یک  ی. اس ت  ك م  بسیار دستوری و لغوی هایلغزش و روشن

 یو خال یعیطب یمردم است که زبان یآنها به زبان گفتار یانشا یکینزد نهمی ها،داستان

-نی  ا تّی( آنچه نق  و اهم115ص ،4ج ،1817 )صفا،.استبوده یاز تصّرفات زبان تاز

جامع ه،   یاجتم اع  خیپرداختن آنها ب ه ت ار   اند،ینمایم شتریرا ب انهیعام هایستاندا گونه

 ه ا داس تان  نی  آنهاس ت. ا  یو اعتقاد یفرهنگ یمردم و رفتارها یزندگ یشرو چگونگ

 ةکنن د م نعکس   یب   ک م و  ،اندشدهینقل م نهیبه س نهیداشته و س شفاهی صورت چون

 ،1851 )بلوكباش ی، .و آداب و رسوم مردم آن دوران هس تند  یو فرهنگ یاوضاع اجتماع

 (18ص

 یم رد  یآن زمان ب ود. و  ةمردم جامع انیبرخاسته از م یتّیشخص زین یغمیب موالنا

 )بلوكباش ی، .بود رومندیوّقاد و ن  یافّعال و روشن و حافظه یگرا، با ذهنیباور و مّل نید

روان و  یگ رم و س خن   یدم  : »دگوی  یم   یو گفت ار و  انی( صفا در مورد ب3ص ،1851

-یسخن آراس ته م    ددیی. هرجا الزم مشناختیجّذاب داشت. پست و بلند سخن را م

خ ود و   ی. ه ر کلم ه را ب ه ج ا    کردیمطلب م انیب یو آنجا که الزم نبود به سادگ آورد
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 نام ة ، داراب...«و  ه ا ادداشتی»)صفا، .«بردیبه کار م واست،خیکه م یریخاطر تأث یبرا

 (668ص ،2ج بیغمی،

 لهأمس انیب -1-1

 ییس اختارگرا  رای  نو به جهان متن است؛ ز یا چهیدر ،یمتون ادب یساختار یبررس

نکت ه اس ت ک ه معن ا      نی  ا یمند بررسمتن واحد عالقه ندارد؛ بلکه عالقه کی یبه معنا

س اختارگرا، در  و   شناس ان تی  روا م ة . هرچند، ه در ه شودیچگونه در متن ارائه م

ش کل  ه ا  از آن کی  ا در عم ل هر است؛ اّم هاتیروا نیریشمول ساختار زهمه ،یتوص

 یت ودورور در بررس    یتیروا ةینظر ان،یم نیاند. در اکرده یرا معّرف یمتفاوت یساختار

 یااس طوره  تی  را که روا هاتیروا نیا یژگیبرخوردار بوده و و ژهیو یتّیها از اهمقّصه

 کرده است.   یو بررس حیاست، تشر دهینام

ب ه لح ان ن وع     یغم  یب ةنام  شده است که داستان داراب یپژوه  حاضر سع در

 ةی  نظر ةمختص ر درب ار   یحیمنظ ور ابت دا توض     نی  به ا رد؛یقرار گ یمورد بررس ییروا

ک ه   یاتّیه ب ه خصوص   و در ادام ه، داس تان م ذکور ، ب ا توّج       ش ود   یتودورور داده م

 یااسطوره یهاتیروا ،یدست داده است، در ردبه یااسطوره یهاتیتودورور از روا

و در   ییدر ش ناخت س اختار نه ا    ت،ی  در روا یژگ  یو نی  ا ی. بررس  ردی  گیقرار م  

پ ژوه  از   نی  در ا لی  دل نی  نوع مؤّثر خواهد بود. ب ه ا  نیاز ا ییها داستان یبند کرهیپ

ه ا  به قّصه یاژهیاستفاده شده است که توّجه و یفرانسو یتودورور، ساختارگرا ةینظر

 نامه داشته است.از نوع داراب ییهاتیرواو 

 قیانجام تحق ضرورت -1-2

مورد  ربازیاز د یو سرگرم حیتفر ةداشتن جنب لیبه دل انهیعام یهاو داستان هاقّصه

ه ر   دی  و عقا یگ رفتن از زن دگ   هیما لیبه دلبر آن توّجه عموم مردم بوده است؛ عالوه 

و آداب و رسوم اجتماع ات گون اگون م ردم، نم ودار بخ         یرفتار یهایژگیمّلت، و

 نی  است. ب ه ا  یهر قوم و مّلت یاجتماع یهارزشو ا یو مذهب یفرهنگ را یاز م یمهّم

در  توان د یه ا م    نوع آث ار و قّص ه   نیا یمختل، ساختار داستان یهاجنبه یجهت بررس
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واق ع   دی  مف زی  دس ت ن  نی  از ا ییهاتیروا یساختار یهایژگیو و یبندکرهیشناخت پ

براین عالوه ،ها داستان نیگری در اشود. اهمَیت پژوه  در مدل روایی و شگرد روایت

آنها در کانون  ةبا قرار دادن دوبار تواند یكند؛ مبندی این آثار را ممكن میكه در  پیكره

 کند. قیو تشو یاریگذشتگان  یبهاگران را یتوّجه، ما را در حفظ و انتقال م

 پژوهش ةنیشیپ -1-3

در عل وم   س تم، یق رن ب  لی  اس ت ک ه از اوا   یدی  و روش جد نییآ ییساختارگرا

 ،یشناس   روان ،ینق  د ادب   ،یشناس   زب  ان ات،ّیاض  یر ،یشناس   س  تیمختل  ، مانن  د ز

من د   به ک ار گرفت ه ش د و در نظ ام     یشناس ییبایفلسفه و ز ،یشناس اسطوره ،یشناس مردم

 و883، ص1836 س ن، یتاو 21، ص1861 ،ی)اخالق  .گشا ب ود  راه اریعلوم، بس نیکردن ا

 (475، ص1833، گرانیو د نیگور

کن د: یک ی   استروس ساختار را در معنای رایج خود به دو گون ه مط رو م ی    لوی

ای معنایی که در معماری دارد و به معنای چارچوب یک بنا و ساختمان اس ت، ش الوده  

مناس بات درون ی    ةتوان عناصری را قرار داد. ای ن چ ارچوب تعی ین کنن د    که بر آن می

خ وانی ارگانی ک   است و به مفه وم ه م   نهشناسازیست عناصر یا اجزا است. معنای دوم

 (86ص ،1838)احمدی، گردد.میان اجزا باز می

س  اختارها؛ اّم  ا س  اختارها  یب  ر بررس   یاس  ت مبتن   یروش   ز،ی  ن ییس  اختارگرا

 انی  ک ه ب ا ادرا  و ع   ان د  دهیاز روابط پوش   ییهابلکه  نظام ستند؛ین ینیع ییها موضوع

ب ه   (114، ص1833 گ ران، یو د ی)س جود .داد یبه آنها نمود روساخت توانیکردنشان م

و  زاتیاز تم ا  ییبن ا  ریز ینظام دیکه با است یمّتک هیپا نیبر ا ییساختارگرا گرید انیب

انس ان را ممک ن    داتیرفتارها و تول یقراردادها وجود داشته باشد که بتواند تحّقق معنا

ای  س اختارگرایی ب ه عن وان روش علم ی پیش ینه     ( هرچن د  21، ص1833)ک الر،  .سازد

حاض ر رواج   ةسدشکل و ساختار،  بیشتر در  ةای دربارا به عنوان نظریهطوالنی دارد؛ اّم

های گوناگون، از جمله گیری در رشتهدوم این سده گسترش چشم ةیافته و بویژه از نیم

و  نیگور و 883، 1836 سن،یتا و21، ص1861 ،ی)اخالق.مطالعات ادبی پیدا کرده است



 __________________________________________________________________  
 93(، شماره 5931) هفدهمكاوش نامه، سال      544

 

و  دهی  پد کی   یخود به س اختار کّل    یدر بررس یی( ساختارگرا475، ص1833 گران،ید

و در  گریک د یو رواب ط اج زا را ب ا     پ ردازد یم   با آن کّل اارتباط اجز ینحوه و چگونگ

ساختار در نسبت ب ا   یکه اجزا یا گونهبه دهد؛یقرار م یمورد بررس دهیبا کّل پد تینها

. ش وند  یمعن ا م    یمجموع ه، دارا  کی   یقرار گرفتن به عن وان اج زا   یو در پ گریکدی

 (132ص ،1835 )زرشناس،

بلک ه   س ت، یآنها ن یابیمتعّدد و ارز یها دهیامور و پد یبررس انیساختارگرا هدر

 ینظ ام س اختار   کی  و امور متع ّدد   ها دهیساختار پد یآن هستند تا با بررس یآنها در پ

آنه ا   ق ت یکنن د. در حق  ،یآن را توص   ییبن ا  ری  س اختار و قواع د ز   یچگونگ ن،ّیمع

 تی  جه ان، در نها  ِیس طح  ِیه ا  دهی  پد ییبن ا  ری  ز یتا با کشِ، س اختارها  کوشند یم

 ةج  یفه م م ا از جه ان، نت   »معتقدند که  رایذهن انسان را کش، کنند، ز ِیذات ِیها یژگیو

ادرا   ایکه به گمان خود در دن یی. ساختارهاستیموجود در جهان ن یادرا  ساختارها

جه ان نس بت    ه( ذهن انسان هستند ک ه م ا ب    ی)فطر ِیذات ِیدر واقع ساختارها میکن یم

 (883ص ،1836 سن،ی)تا.«میبا آن رابطه برقرار کن میتا بتوان میده یم

اس ت؛   یس اختار  یشناس   زب ان  ةبرگرفته از حوز ییاصطالحات ساختارگرا شتریب

به آن  گرید یساختارها شتریو ب شود یم یساختار ذهن انسان تلّق نیتر یادیزبان، بن رایز

خ ود را در   تّی  ک انون فعال  ییگفت س اختارگرا  توان یم گریوابسته هستند؛ به عبارت د

سوسور  یخود را از دستاوردها ةمحّرک یروین عظمو بخ  ا افتهی یشناس مطالعات زبان

)اس کولز،  .ش ناس، گرفت ه اس ت    اجو یچون تروبتسکو گریران دگو پژوهش اکوبسنیو 

 (841ص ،1836 سن،یو تا22، ص1865

 یه ب ر ج ا  و فرهنگ عاّم   یشناستیرا در روا رشیتأث نیشتریب انهیساختارگرا نقد

از آنج ا ک ه    ان ه یفرهن گ و هن ر عام   یها و به طور کّل  ها، افسانهگذاشته است. اسطوره

ق رار   انیساختارگرا ه خاّصمورد توّج کنند،یم ،یرا توص یساده و همگان یهاتّیموقع

 روش ن و مه مّ   یکش، س اختارها  یبرا یادیز انکه امک ستا نجایاند؛ چون در اگرفته

 (55ص ،1832 )گلدمن،وجود دارد.
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. م دل  ش ود یآغاز م   یمقّدمات یزبان یهااسیق یاساختارگرا از پاره یتیروا ةینظر

صحبت  «یتینحو روا»از  گرانینحو جمله است و تودورور و د ،یتیروا نیقوان یاساس

واحد جمله است. پ راپ   ینحو میتقس نینهاد و گزاره نخست دگاه،ید نیکه در ا کنندیم

ک رد. در ادام ه    نیتدو انیپر یهاقّصه ةخود را دربار ةیظررابطه، ن نیبا الگو قرار دادن ا

 یس اختار زب ان   یمدل به بررس نیاز ا ماس با استفادهیچون استروس و گر یپژوهشگران

-ها را در اسطوره( استروس ساختارها و تقابل111-111، صص1862)سلدن، .پرداختند

 «یااس طوره  یواحدها» د،ینام« کارکرد»را که پراپ  یسوسور یهابست و واج کارها به

متقاب ل ق رار داد ک ه     یه ا هفت کن  پراپ، سه جفت زوج یماس به جایخواند و گر

ارتب  اط  -2( ییوج  و و ه  در )شناسنده/موض  ع شناس  ا آزرو، جس  ت -1عبارتن  د از 

 ،1833 ،یمیممانع ت )کم ک کنن ده/مخال،( )تس  ل    ای   تی  حما -8( رندهی)فرس تنده/گ 

 ةیبود که بنابر نظر گرانیپراپ، گرماس و د کار یبندکار تودورور جمع (73-61صص

وج ه و   ،یفعل   ،یصفت ،یا گزاره ،ینهاد یزبان اعّم از کارکردها یقواعد نحو یاو تمام

 ادی  پژوهشگران  انی( از م111ص ،1862)سلدن، .شوندیبازگو م یتیآن روا ریحالت نظا

ع الوه ب ر برط رر     یو رایدارد؛ ز یاژهیو تّیها اهمقّصه یشده کارتودورور در بررس

 یاژهی  کار خود را به ش کل و  روش پراپ، برخالر گرماس و برمون یهایکردن کاست

 یه ا قّصه یمحدود کرده است و با بررس نامد،یم یااسطوره تیکه آن را روا تیاز روا

 ،1865 )اس کولز،  .را شرو داده است هاتینوع روا نیا یشناسو نوع هایژگیدکامرون و

 (171ص

 

 بحث-2

 تودوروف یتیروا ةیشرح مختصر نظر -2-1

 یتجرب   انی  بن ک ه نی  آغاز کرد: ا یکّل اریبس یخود از مفهوم ةیتودورور در نظر 

-یفراتر م یخاّص نةگوهر نظام داللت یهر زبان و حّت وجود دارد که از حّد یایهمگان

 ،ی)احم د  .کن د یم   هیتوج یو جهان هّکیدستور زبان  کی مةو تمام آنها را سرچش رود
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 یجه ان  یدس تور  د،ی  تردیب  » سدینویم یدستور جهان نیا ةدربار ی( و884ص ،1861

 .«هاس ت یجه ان  ةمنشأ هم   یدستور جهان نیهاست. ازبان ةهم یربنایوجود دارد که ز

 (63ص ،1838 ،ی)تودورور به نقل از سجود

ب ر   یانث ر، مقّدم ه   یقایخود را عمدتًا در سه کتاب بوط یتیروا ةینظر تودورور»

ک  ار  (24، ص1861، اخ  ّوت).«و دس  تور زب  ان دک  امرون مط  رو ک  رده اس  ت ق  ایبوط

اس ت؛   کی  به کار برمون و گرماس نزد یتا حدود»تودورور در دستور زبان دکامرون 

خ ود ق رار داده بودن د،      را موض وع پ ژوه   ی ی آنان شناخت س اختار روا  کهیدر حال

که ت ودورور   یدستور ة. واژابدیرا در تیتودورور تالش کرده است تا ساز و کار روا

 ،ی)احم د .«اس ت  یشناستشابه با دستور زبان در مباحث زبان ةگرفت، زادکار آشکارا به

در دس تور زب ان    یدس تور  -یمنطق   یه ا را در قال ب  تیتودورور، روا (265، 1834

، 1836 س ن، ی)تا.ب ه ک ار بس ت    پیاد ةها چون اسطوراز قّصه ی( و برخ1575دکامرون)

875) 

پ ردازد. اس اس ک ار او    نح وی روای ت م ی    ةر، بیش تر ب ه بررس ی جنب     وتودور

ه ا،  متن به واحدهای کمینه است. از نظر او روابط میان ای ن پدی ده   ةفروکاستن و تجزی

ر از توماشفس کی  د از یکدیگر است. وی متأّثنخستین معیار تمایز ساختارهای متنی متعّد

  نظم منطقی و زمانی: در ای ن  1: کندیم صّخمایگانی را مشدو نوع آرای  عناصر درون

 عّلّی ت مایگانی با قرار گرفتن در یک ترتیب زمانی تقویمی، از اص ل  یوه، عناصر درونش

  نظم فضایی یا مکانی: در این شیوه، توالی عناصر به نحوی است ک ه  2کنند. پیروی می

 (62ص ،1832)تودورر، .درونی در آنها رعایت نشده است عّلّیتگونه هیچ

-اند، معمواًل روایت خوانده نم ی بندی شدهآثاری که بر مبنای نظم فضایی سازمان

، )هم ان .شوند. این ساختار در گذشته در شعر رواج بیشتری نسبت به نثر داش ته اس ت  

توان آن اند که میدهی شدها بیشتر آثار داستانی گذشته بر مبنای نظمی سازمان( اّم38ص

 عّلّی ت اس تلزام ی ا    ةط  منطق ی، راب  ةکرد. منظور از رابط عبیررا به نظم زمانی و منطقی ت

 (67ص ،)همان.است
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عّلی، دو نوع روایت را از یک دیگر   ةواحدهای کمین ةبراساس نوع رابط روتودور

 ةه ا، واح دهای كمین    ت ایدئولوژیك: در این دس ته روای ت  روای -سازد: ال،متمایز می

نموده ایی  شوند كه این واحدها خود قانون عامی به هم مرتبط می ة، تنها به واسطعّلّیت

-، رابطهعّلّیت ةای: در این نوع روایت، واحدهای كمینروایت اسطوره-از آن هستند. ب

آث اری مث ل    (65-31ص ص  ،1832)ت ودورر،  .كنن د واسطه با یكدیگر برقرار میای بی

ر آنه ا  وهای عالی این نوع روایت هستند كه ت ودور دكامرون و هزار و یك شب نمونه

 :مردشهای آنها را بر مید و ویژگیینامشناسی میهای فاقد روانرا روایت

ب ر ک ن  اس ت. ه ر      دیی هستند و تأکها غیرمتعّدها، كن وع روایتدر این ن -1

این یا آن شخص ّیت؛ ب ه    صهیكنشی، به خودی خود مهم است و نه برای بیان فالن خص

 ها، تأكید برگزاره است و نه نهاد. عبارت دیگر در این نوع روایت

واسطه است و هم ین بی عّلّیتای،  از نوع های اسطورهدر روایت یعّل طةراب  -2

میان یك ویژگی روانی  ةآورد  و فاصلآشكار شود، كنشی را به دنبال می تیكه خصوصّی

 ةهایی یك قضیه یا گ زار عالوه در چنین حكایتر از آن، بسیار كم است؛ بهو كن  متأّث

 شود.  ندارد و هر گزاره تنها به یك امكان منجر می بالناسنادی، نتایج متفاوتی را به د

آی د؛  روانی، در عین حال هم خصیصه و هم كن  به حساب می ةیك خصیص -8

عّلت  ةاز زوج دوگان یعبارت دیگر سبب، یك ركن اساسی و ماقبل نیست؛ بلكه جزیبه

 (275ص ،1861 ،اخّوت).و معلول است

اخب ار و   انی  راو»و « ان د ک ه...   آورده» ری  نظ یقالب یهابا گزاره هاتیروا نیا  -4

 .شوندیآغاز م...« کنندیم تیروا نیناقالن اسرار چن

اس ت و   یم بهم و انتزاع    ،یفرض   یمض مون  ه ا تیروا نیزمان و مکان در ا  -1

 یب را  یالی  و خ یواقع یهااز مکان عیوس ییمطرو شده در آنها، فضا ییایجغراف رةگست

 رخداد حواد  است.

 ه ا تّی. شخص  شودیاستفاده م نماصهیخص یاز اسام هاتّیشخص یگذاردر نام -7

 حاکم است. هاتینوع روا نیدر ا ییگرامطلق یبد هستند و نوع ایمطلقًا خوب 



 __________________________________________________________________  
 93(، شماره 5931) هفدهمكاوش نامه، سال      541

 

ای اس ت.   ه ای اس طوره  ر، در بررسی ساختار روایت، روایتوه تودورمرکز توّج

ها، ابتدا سه نوع متفاوت واح دهای روای ی را ارائ ه    در تجزیه و تحلیل انواع روایت یو

 دهد:   می

ارز ی ک جمل ة مس تقل اس ت.     ترین واحد روایی و هم  گزاره یا قضیه: کوچک1

 (52ص ،1832 )تودورر،

ای مرتبط از قضایای منطقی است که ی ک داس تان   رفت: مجموعه و زنجیره  پی2

شود و یک پ ی رفت تشکیل میسازد. هر داستان حداقل از یک پیرا میکامل و مستقل 

ل از پنج گزاره خواهد بود: حالت تعادل، نیروی ی ک ه   رفت کامل، همیشه و فقط، متشّک

در جهت مخال، و تعادل یا ح التی متف اوت    روییزند، عدم تعادل، نیتعادل را برهم می

 (51ص ،)همان.هلّیبا تعادل اّو

کند ، نه گزاره و ن ه حّت ی   خواننده به طور تجربی با آن برخورد می   متن: آنچه8

رف ت  رفت؛ بلکه کّل متن است. در این چارچوب هر متنی، تقریبًا ب ی  از ی ک پ ی   پی

-گی رد: درون ه  ها در متن به سه شیوه ص ورت م ی  رفتترکیب پی (58ص ،)همان.دارد

 ،1861 ،یو اخالق   54-51ص ص  ،هم ان ).یتنی دگ مسازی، تناوب یا دره ، زنجیرهگیری

 (61-61صص

. ب ر اس اس   کندیم هیآنها تجز ةسازند یها را به واحدهاگزاره یبعد، و ةمرحل در

( و شامل 61ص ،1834 ،ی)سجود.کالم هستند یگزاره همان اجزا یواحدها ه،ینظر نیا

 لی  و تحل هی  ب ا تجز  ت وان یبه نظر تودورور م  . »شوندیمشار  و محمول م یهاسازه

)اس م خ اص، فع ل و     یکالم دستور یاجزاکرد که با  دایدست پ ییبه واحدها ت،یروا

 (75، ص1861 ،ی)اخالق.«دارند یریگصفت( شباهت چشم

آنها، ت ودورر   ةدهندترین عناصر تشكیلهای گزاره به كوچكسازه ةپس از تجزی

های مختل ،  ارتباطگر دستور زبان، وجوه روایتی را كه بیان ةهای ثانویه به مقولهبا توّج

شمرد و ابتدا، به تقابل وجه اخب اری و تم امی وج وه دیگ ر     شخصّیت قّصه است، برمی

هایی است ك ه فع ل در آنه ا، واقع ًا ب ه انج ام       گزاره التكند. وجه اخباری، حاشاره می
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رسیده است و اگر وجهی اخباری نیست، به این دلیل است كه فعل واقع ًا انج ام نش ده    

( ت ودورر  271ص ،1861، اخ ّوت ).ه اس ت طور مج ازی عمل ی ب القوّ    است و فقط به

یا نه، ب ه دو   دتمامی وجوه غیراخباری را بر این اساس كه آیا با خواست بشر تطابق دار

وج ه خواس تی دو ن وع اس ت     «. وج ه فرض ی  »و « وجه خواستی»كند: گروه تقسیم می

 .«نیب یو پ یشرط». وجه فرضی نیز شامل دو نوع است «ییو تمّنا یالزام»

 کیتودورور تنها به  ییروا ةینظر یت گستردگه به آنچه گفته شد؛ ، به عّلتوّج با

 یااس طوره  تی  روا یهایژگیو و انهیعام یهاداستان یینوع روا یبررس یعنیبخ  آن، 

 .میپردازیم رد،یگینوع قرار م نیا لیذ زینامه نکه داراب

 نامهدارا  یینوع روا یبررس -2-2

واس طه ی ا   ب ی  ة، )رابطعّلّیت ةبر اساس نوع روابطی كه واحدهای كمین تودورور

كنند، روایت را ب ه دو ن وع تقس یم    یك قانون عام( با یكدیگر برقرار می ةواسطرابطه به

 عّلّی ت  ةط دارد؛ یعنی واحدهای كمینتسّل عّلّیتنخست  ةكند؛ روایتی كه در آن، گونمی

 ةای و روایتی ك ه در آن گون   كنند، روایت اسطورهمی راربرق ای مستقیم با یكدیگررابطه

ده د،  ط است؛ یعنی اندیشه و قانونی واحد ارتباط را ممك ن جل وه م ی   مسّل عّلّیتدوم 

 (63ص ،1832 )تودورر،.روایت ایدئولوژیك است

ش ناختی و  نثر از این دو نوع روایت، با عنوان روایت روان یقایدر بوط تودورور

 دهد:گونه شرو میهای آنان را اینبرد و ویژگیشناسی نیز نام میروان روایت بدون

شناختی، هر كن  داستانی در خدمت بیان خلق و خوی در روایت روان -2-2-1

ی ه به فاعل خود متع دّ ها است. كن  به خودی خود مهم نیست؛ بلكه با توّجشخصّیت

ی است. هر كنشی به خ ودی  یرمتعّدها غشناسی، كن ا در روایت بدون روانشود؛ اّممی

آن شخصّیت. تأكید ه م بیش تر ب ر     او من  این ی صهیخود مهم است نه برای بیان خص

ه ایی نظی ر   . تأكید تودورر بر كن ، در روای ت گزاره )كن ( است نه نهاد )شخصّیت(

شود. ت ودورور ای ن   هزارویك شب تا حّدی است كه موجب حذر فاعل دستوری می

 (261ص ،1861 ،اخّوت).داندغیرشخصی میها را روایت
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نامه با روایت مربوط ب ه زن دگی فی روز ش اه از توّل د ت ا وص ال         در داراب -ال،

های فیروزشاه ت شامل شرو حواد ، ماجراها و جنگروای نی. امیرو هستمعشو  روبه

ان و و پهلوانان و عّیاران ایران با شاهان و پهلوانان و عّیاران كش ورهای مختل ،، ج ادو   

 .استها، فتوحات و ... جادوگران، لشكركشی

ا به بعد درونی كند؛ اّمشخصّیت قهرمانان تأكید و تكیه مینامه، راوی، بر  داراب در

پ ردازد و تنه ا ب ه توص ی، دقی ق ظ واهر و       ها و ح االت روح ی آن ان نم ی    شخصّیت

اع م از شمش یر،    ی آنه ا و برگ جنگ   ملموسات از جمله وص، پوش  پهلوانان و ساز

آنها درمیدان، شیوه رجزخوانی و مبارزطلبی،  ةخنجر، گرز، عمود، اسب و... روش مبارز

كن د ودر تم ام ای ن توص یفات، فیروزش اه      نوشی و شادخواری و... اكتفا میمجالس باده

و كردار و ظ اهرش، ش بیه    ای مطلق از طبقة شاهزادگان ایرانی است كه تمام رفتارنمونه

 :  شودیچند اشاره م ییبه نمونه ها نجایطبقة خوی  است. در ااشرار هم

 ،یسپاه دالور ةمنیاز م: »زورلیپهلوان پ یپوش ، اسب و ساز و برگ جنگ وص،

 ،یگوش  خرد ،یسرکوچک ؟یبرنشسته؛ چگونه مرکب یتکاور چون کوه پاره ا یبر مرکب

بر پش ت   ی... و برگستوانینهادیکشت ،یدرازدست ،ییخاآهن ،یایشانیپماه ،یگوهرچشم

 یش ان یب ر پ  ین  یچ ةنیاز آ یبند یپ خته،یآواز گردن مرکب  یمرکب انداخته و غژغاو

 اهیس   ی... ص احب مرک ب ... خفت ان   نیش م یتن گ ابر  ن،ی  و لجام زّر نیمرکب بسته، ز

بربس ته و   نیو ساعد نیزراندود بر سر نهاده، ساق یدوازده پهلو یخوددربرکرده و کاله

 وسمن از هفت ج وش در قرپ    ستیدو یدر چپ انداخته، عمود ینیچ نةییاز آ یسپر

مرّص ع از کم ر    یهن د  ریخام در فترا  مرکب بس ته، شمش    شمیاز ابر یانداخته، کمند

ب ا   ارگوش ه ّیط ةقبضکرده، کمان عاج هیرکاب تعب ریدر ز یفرنگ گرید یغیو ت ختهیدرآو

 ةو م وز  خت ه یران درآو یو خنجر الماس در زر گرفته ب ر رو  ختهیخدنگ درآو یرهایت

 ،1ج ،یغم  ی)ب.«ب ر گ وش مرک ب راس ت ک رده...       یخّط   ةزی  و ن دهیکش یپوالد در پا

 (428، 848، 415، 834، 416، 843، 712صص زی؛ ن144ص
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 نی  ک ه ه زار نق   ب ر او ب ود، از      یبر مرکب بحر»... بهزاد و مرکب :  ،یتوص

... از گوش ت ا  یببر زور ،یرنبردیش ،یتازبر  ،یرعدآواز ،یادیبنکوه ،ینهادلیمرکب ف

 ،یآورن ام  ،یدالور ،یبه دم و از دم تا به سم در آهن و پوالد رفته، ب ر پش ت او س وار   

شانزده پهلو مذّهب بر تار  سر  یخودبر و کاله رد یخفتان لعل ،یجوان چون سرو سه

بسته، عمود ص د و ن ود م ن در     نیاعدو س نیساق ده،یپوش یداوود ةخرد حلق یو زره

از پ والد هف ت قّب ه از زر     یو س پر  ختهیقبضه جواهر آو یمصر غیقرپوس انداخته و ت

 زی  ؛ ن727ص ،2ج ،بیغم ی ).«خ دنگ ...   ری  سرخ در چ پ انداخت ه و ت رک  پ ر از ت    

 (168، 132، 127، 152، 646، 784، 135، 132، 111، 741صص

و ش یوه رجزخ وانی و مب ارز طلب ی او:      یب ا طوم ار زنگ     روزشاهیف ةمبارز روش

مگر اجل  ؟یاپهلوانان آمده دانیدر م یو پهلوان یریدل نیکه بد یستیطومار گفت: تو ک»

 یگف ت: ا  روزش اه یمنت کشان کرده و آورده است؟... ف  یگرفته است و در پ بانتیگر

آن باش د ک ه ن ام و نش ان م ن       ة! تو را چه زهریگوهودهیدراز ب یپر بال و ا یِکرا اهیس

و س ر و   دیشاه سپر در سر کش روزی... فدی... چون طومار آن عمود گران را برکش؟یپرس

سپر پنهان کرد و هر دو دست را ستون سپر کرد و توّکل کل بر ک رم ق ادر    ریگردن در ز

دست و ذّره  کیروزشاه... یسپر ف ةکه داشت بزد بر قّب یذوالجالل کرد. طومار به هر قّوت

اش خط ا  که حمله دیچنان د ینشد... طومار زنگ رّیو رنگ  متغ دینلرز روزشاهیف یبازو

حمل ه   گ ر یوار گوشت ب ر خ ا  ان داخت و ب ار د    کباب کیو  دیشد، دست خود بگز

س تان  جان غیو آن ت دیچون آب و آت  بر او حمله کرد و مرکب جهان روزشاهیآورد... ف

سپر را در دست  روزشاهیف ریسپر طومار بزد چنانک شمش ةقّبتر بر تمام هرچهرا به زور 

و  دی  ب ر دوش طوم ار آم د و زره و جوش ن ببر     غی  ت لمانیکرد و سر  میطومار به دو ن

 کی  دس ت طوم ار را چ ون     کی  گوشت و پوست جدا کرد و از استخوان بگذشت و 

 زی  ن، 424، 844ص ص  زی  ؛ ن411ص ،1ج )همان،.«خا  انداخت... یدرخت چنار به رو

 (415، 127، 168، 211صص ،2ج
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و  نی  زّر یه ا یبر کرس   رانیگردان و ام»نوشی و شادخواری: مجالس باده وص،

درآوردن د ت ا دس ت و     نی  زّر ةو آفتاب   نیمیس یهاقرار گرفتند و فّراشان طشت نیمیس

جاّلب از قند و نبات و مشک و گالب  یهابشستند و شربت دانیدهان از گرد و غبار م

ه ا  مبارزان بداشتند. چون ش ربت   یو بلور پ ینیچ یهاکرده درآوردند، در قدو بّیمط

و  دندیدرآوردن د و بگس تران   نیش م یابر یه ا ساالراِن خوان درآمدند و س فره  دند،ینوش

 ،1ج ،بیغم ی ).«الوان درآوردن د  یهاو نعمت نیمیو س نیو زّر یو حلب ینیچ یهاکاس

 (716، 851صص زی؛ ن412ص

ضمن راوی، در مواردی اند  به وص ، برخ ی از ح االت درون ی برخ ی از       در

پردازد كه در قیاس با اوصار ظاهری بسیار اند  است. اوصار م ذكور  ها میشخصّیت

-ها آن هم در موقعّیتوزشاه( بلكه در مورد سایر شخصّیتنه تنها در مورد قهرمان )فیر

گ ویی درون ی   حدیث نف س ی ا ت ك    ترتنهایی و... به صو ،یهایی چون ترس، گرفتار

 وجود دارد؛ مثال:

اگ ر ن ه   : »... اتی  الحنیبا خود در مورد دخت رش ع    یمنیگفتن شاه سرور  سخن

 خ ود را   یو س رننگ  یو از ب دنام  ک ردم یدختر را هال  م نیمن ا بودیسبب مملکت م

 س ت یبایزحم ت نم    نی  ت ا ا  بودمیداده م روزشاهیاّول او را به ف یکاشک ای دمیرهانیم

 (875 ،281، 211صص زی؛ ن35ص ،2ج )همان،....«دنیکش

  یچه سرنوشت بود که پ   نیا»لقا: و در اسارت مه اتیالحنیدر فرا  ع روزشاهیف

 کی   دم،ی  روز، روز خ وش ند  کی  من به چه طالع از مادر متوّلد ش دم؟   ایمن آمد... آ

 ،)هم ان س خن گف تن فرخ زاد ب ا خود     زی  ( ن628ص ،)هم ان .«ساعت دم خوش نزدم...

 ( و ... .185همان، صتاش)پهلوان طرم زی( ن241، 232، 155، 137صص

پ ردازی  به دلیل اند  بودن حاالت درونی در مقایس ه ب ا شخص ّیت    ن؛یوجود ا با

 نامه نادرست است. شناختی بر داراببیرونی و توصیفات ظاهری، اطال  روایت روان

تنها بخ  آغازین داستان، یعنی توّلد فیروزشاه و نس بت او  نامه،  راوی داراب -ب

غن ایی   -پردازان حماس ی ه مرسوم قّصهکبه داراب را از تاریخ گرفته و باقی داستان چنان
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ه ا و ط ول و تفص یل    خود او به آرای  كالم و توصی، مناظر و ص حنه  ةوسیلبوده، به

  اعظم داس تان از هن ر  راوی   )شاخ و برگ دادن( قّصه آمیخته شده است. در واقع بخ

های تاریخی. نویسنده در متن كتاب ب ه اقتب اس خ وی  از    برخاسته است نه از واقعّیت

گوی ان   كند؛ اگرچه مطابق مرسوم نّقاالن و قّص ه متن خاص و یا راوی خاصی اشاره نمی

 «كنن د... روای ت م ی   ینراویان اخبار و مهندس ان اس رار چن    »چون:  یهای قالباز گزاره

(، 416، صهم  ان«)گوی د از ای ن داس تان غری ب...    راوی م ی »(، 814ص ،1ج )بیغم ی، 

، اخبار و گزارنده اس رار  مؤّل»(، 743ص ،همان«)گویند...راویان داستان كهن چنین می»

راوی در مواردی نیز، با بی ان  كند. ( و... استفاده می25ص ،همان«)كند...چنین روایت می

و شناساندن شخصّیت  كمك كرده است. راوی با گ زارش   به معّرفی هرمان،های قكن 

مناس ب را ب رای    ةمانن دی روای ت، زمین    های شخصّیت، عالوه بر افزودن حقیقتكن 

گیری طرو داستان و توجیه رفتار و كردار قهرمان در همان لحظه و یا آینده فراهم شكل

حركت او به سوی یمن، عمل ی ك ه    وكرده است؛ گرچه قبل از خواب دیدن فیروزشاه 

دالِّ بر شجاعت، عدالت، جوانمردی، خوشگذرانی، درایت و اوص ار دیگ ر فیروزش اه    

ها، به ها و جنگا در ضمن سفر او به یمن، لشكركشیرسد؛ اّمباشد از وی به ظهور نمی

 توان پی برد.بسیاری از این اوصار می

گی رد از ای ن ق رار    شاه را دربرم ی های این بخ  كه صفات فیروزگزاره ترینمهم

 است:

شود. تأكید گزاره ب ر ط الع   د میفیروزشاه )به همراه فرخزاد( با طالع سعد متوّل -1

 (1ص ،1831 ،یغمی)ب.سعد قهرمان در هنگام توّلد است

یاب د. تأكی د گ زاره ب ر     فیروزشاه در محیطی شاهانه رشد كرده و پ رورش م ی   -2

 (3ص ،)همان.قهرمان است هتربیت شاهانه و زندگی مرّف

شود. تأكید گزاره بر عاشقی قهرم ان  الحیات میفیروزشاه در خواب عاشق عین -8

 (13ص ،)همان.است
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كن د.  الحیات به یمن روانه م ی فیروزشاه شخصی را برای آگاهی از وجود عین -4

 (21ص ،1831بیغمی، ).اندیشی قهرمان استتأكید گزاره بر عاقبت

-مراه فرخزاد، قبل ازبازگشت فرستاده به جانب یمن حركت میفیروزشاه به ه -1

 (21ص ،)همان.قراری قهرمان استكنند. تأكید گزاره بر بی

گ ذارد. تأكی د   نع و مشكالت بسیاری را پشت سر میفیروزشاه در راه یمن موا -7

 باكی قهرمان است.)در طول داستان(گزاره بر شجاعت و بی

كند. تأكی د گ زاره ب ر    ل میا مشكالت به خداوند توّكفیروزشاه در رویارویی ب -6

 (153و 148صص ،)همان.ایمان قهرمان است

رهاند. تأكید گ زاره ب ر   اندیشی، خود را از گرفتاری و بند میفیروزشاه با چاره -3

 (183،273،416صص ،)همان.توانایی و درایت قهرمان است

ه ا و فتوح ات   ه ا، جن گ  الحی ات، لشكركش ی  فیروزشاه برای رسیدن به عین -5

دهد. تأكید گزاره بر تالش و اصرار قهرمان ب رای دس تیابی ب ه ه در     بسیاری انجام می

 )در طول داستان(.است

ده د. تأكی د   نوشی ترتیب م ی ها، مجالس بزم و بادهفیروزشاه در حین جنگ -11

 (288،132صص ،)همان.گزاره بر خوشگذرانی قهرمان است

 جی. تأكی د گ زاره ب ر ت زو    آوردیرا به عقد خ ود درم    اتیالحنیفیروزشاه ع -11

 1.قهرمان است

گ زاره ب ر    دی  . تأکدهدیخود ادامه م یهاییها وکشورگشافیروزشاه به جنگ -12

 2)ادامه داستان(.و فتوحات قهرمان است یطلبقدرت

های فرعی از حواد  و رویدادهای جنگی، پهل وانی،  نامه، شامل داستان داراب -ج

ه ای دیگ ر از جمل ه پهلوان انی     هست كه به محورّیت شخص ّیت  زینه و عّیاری  نجادوا

و... ، شاهانی چون داراب و مظفرشاه و عّی ارانی چ ون    دشاهیچون فرخزاد، بهزاد، جمش

ت وان فاع ل دس توری را    نامه، می . در دارابگیردبهروزعیار، آشوب عیار و... صورت می

حادثه، شخصّیتی دیگ ر را جانش ین شخص ّیت اص لی     توان در هر حذر كرد؛ یعنی می



 __________________________________________________________________  
 111     یغمیب مةناداراب یینوع روا یبررس

 

 

ه ای  كرد؛ چون آنچه اهمّیت دارد كن  و اعمال قهرمان ان اس ت. در اكث ر آنه ا گ زاره     

ك ردن ب رای   جنگیدن، اسیرش دن، فرارك ردن، مج ازات ش دن، عاش ق ش دن و دالوری      

نه بس یاری  های فرعی عاش قا نامه، داستان عالوه در دارابپهلوانان ایرانی یكسان است. به

الحی ات دل  شود كه برخالر شخصّیت اصلی قّصه)تنها فیروزشاه ابتدا ب ه ع ین  دیده می

بندد( ابتدا تنها دختر زیبای شاه كشور، بر پهلوانی ایرانی عاشق شده و سرانجام پ س  می

عن وان  رس د؛ ب ه  ها و مصائب بسیار به وصال میوی و تحّمل رنج اییاز تالش برای ره

دخت، دختر ش اه  الملك، دختر شاه طائ، به خورشید شاه، عشق تورانءمثال، عشق شفا

افروز، دختر قیصر روم به فیروزشاه، عشق گلبو، دختر شاه مصر به مظفرشاه، عشق جهان

جنگیدن سپاه ایران با كشورهای مختل ،   لهای دلیدمشق به بهمن زرین قبا و... . گزاره

 نیز به این قرار است:

پیون دد. تأكی د   یان، به كش ور دش من م ی   رغم هشدار ایرانعلیپادشاه كشوری  -1

 گزاره بر آشكارشدن دشمنی است.

كنن د. تأكی د گ زاره    پهلوانان ایرانی برای جنگ باكشور مخال،، لشكركشی می -2

 بر ضرورت جنگ است.

-بر دشمن پیروز شده و كشورش را تصّرر م ی  یایرانیان بعد از نبردهای پیاپ -8

 است. انیرانیگزاره بر فتح و پیروزی اكنند. تأكید 

های شاهان، پهلوانان، عّی اران  اگرچه حضور شخصّیت شود؛یكه دیده م طورهمان

ه ای داس تانی، در قّص ه نق   مح وری      ا كن ن، سبب انسجام قّصه است؛ اّمو معشوقا

ب ا   ت مش ابه و متناس بی را  توان هر پادشاه و یا هر شخصّیجانشینی می ةدارند و با رابط

ساخت. شرو و بسط داستان  یدیجد تیروا وهای دیگر قّصه جایگزین كرد شخصّیت

که در واقع نمک داستان هس تند و   ردیگیصورت م ینامه با استفاده از عناصر در داراب

. پادشاه كشور دشمن، معشوقان و پهلوان ان درگی ر در   ستیاز آنها ن ازینیب یداستان چیه

مص ر و م ورد    ش اه اشند؛ به عنوان مث ال تم ّرد و سركش ی پاد   توانند بنبرد، هر كسی می

توان با تمّرد و مورد هج وم قرارگ رفتن   سپاه ایران را می ةحمله واقع شدن وی به وسیل
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طائ،، ج ایگزین   ه،یقسطنطن من،مصر،یشاهان دمشق، روم، اسكندریه، فرنگ، استانبول، 

گ زاره   نی  بار، با تکرار ا 5یعنیدر جنگ؛  ریدرگ یكرد که در مجموع به تعداد کشورها

 .مینامه، رو به رو هست رابدر متن دا

ه ا،  دهند بلكه برعكس شخصّیتها را نشان نمیها، خلق و خوی شخصّیتكن  

حّدی اس ت ك ه ابع اد درون ی      ها هستند؛ حّتی تأكید برگزاره تاابزاری برای وقوع كن 

های كه ن،  دهند كه در اكثر داستانها نشان میشود. بررسیها نادیده گرفته میشخصّیت

-هایی ك ه از توان ایی  شود. شخصّیتاستفاده می ایهای و اسطورافسانه هایتّیاز شخص

ا از عواط ،،  الع اده و منحص ر ب ه ف رد و بعض ًا ج ادویی برخوردارن د؛ اّم         های خار 

گ ویی  گون ه ای ك ه   بهره ان د؛ ب ه  هایی روحی و روانی پیچیده بیتاحساسات و وضعّی

برای اب راز   اییكند و در داستان جها نفوذ نمیراوی هرگز به دنیای درون این شخصّیت

 هاتّینامه، شخص ( در داراب125ص،1865)ثمینی،.كندعواط، و احساسات آنها باز نمی

ب ا   یداس تان تک رار   کی  گ اه   لیدلنیهمهستند؛ به یفرد یهایژگیو و یفاقد بعد روان

 تی  روا دیجد یداستان و... به عنوان داستان ةصحن ایگران و در نام کن  ییجز یراتییتغ

دخ ت.  و ش فاءالملک و داس تان مظفرش اه و ت وران     دش اه یداستان خورش مانند شود؛یم

 ها عبارتند از:داستان نیاز ا کیهر  یگزاره ها

 و شفاءالملک دشاهیاّول: خورش داستان

 است. تّیگزاره بر اصالت و اشراف دیتأکالملک، دختر شاه طائ، است. شفاء -1

 یشفاءالملک ب ه و  آورند،یاسارت به طائ، م یرا برا دشاهیخورش کهیهنگام -2

 گزاره بر عشق است. دی. تأکبازدیدل م

 دی  . تأکده د یرا از زندان نجات م دشاهیخود، خورش ةیشفاءالملک با کمک دا -8

 وصال است.   یگزاره بر تالش برا

گ زاره ب ر    دی  . تأککن د یبه کمک شفاءالملک، طائ، را تصّرر م دشاهیخورش -4

 قهرمان است.   یروزیپ
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 دختدوم: مظفرشاه و توران داستان

 است. تّیگزاره بر اصالت و اشراف دیدخت، دختر شاه دمشق است. تأکتوران -1

دل  یدخت ب ه و توران آورند،یاسارت به دمشق م یرشاه را برامظّف کهیهنگام -2

 گزاره بر عشق است. دی. تأکبازدیم

 دی  . تأکده د یرشاه را از زن دان نج ات م    خود، مظّف ةیدخت با کمک داتوران -8

 وصال است.   یگزاره بر تالش برا

گ زاره ب ر    دی  . تأکافت د یالالکافور، دوباره به زندان م   انتیخ لیرشاه به دلمظّف -4

 قهرمان است. یگرفتار

گ زاره ب ر    دی  . تأکابدییاز زندان نجات م ارانّیو ع روزشاهیرشاه به کمک فمظّف -1

 قهرمان است.   ییو رها یروزیپ

نام ه   گ ر( در داراب )کن تّیکه شخص   دهدیدو داستان نشان م یهاگزاره ةسیمقا

 ریی  هس تند، تغ  یف رد  اتّیفاق د خصوص    ه ا تّیو چون شخص ستین یه راومورد توّج

. در داس تان دوم،  آوردیدر داس تان ب ه وج ود نم      یدیجد یهازهیها و انگتن  ،یاسام

 ی ی جز یه ا تف اوت  نی  . با وجود استبه طول داستان افزوده ا د،یگران جدورود کن 

 گان ه ی یاز داس تان  یتکرار یتیداد که با روا صیتشخ توانیدو داستان، بالفاصله م انیم

ک ه تنه ا ب ازنمود     هاتیدست روا نیاز ا یارینامه با موارد بس . در دارابمیرو هستروبه

-باال در داستان تانبر دو داسگزاره ها عالوه نی. امیشویمواجه م اندیداستان تکرار کی

ک ه در مجم وع    ش ود یتکرار م زین« و گلبو قبانیبهمن زر» و « فرخزاد و گلنوش» یها

 .میرو هستگزاره در متن داراب نامه، روبه نیبار، با تکرار ا4

-های خصیصهبخ ، از اسمهای اینگذاری اسامی گزارهدر نام ازطرفی دیگر، -د

ه ای  تأكی د ب ر شخص ّیت    ةها استفاده شده است كه نش ان نما برای بسیاری از شخصّیت

-هایی چون روش ن اندی  نامسیرت و عاقبتكار و نیكقّصه است. مثاًل وزیران درست

و... دارن د. عّی اران و جاسوس ان ب ه      نیك ورای اندی ، اندی ، پی اختر، نیكرای، نیك

آسا، شبرنگ، بادرفتار، آش وب،  هایی چون بر شان نامروی، چستی و زیركیخاطر شب
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آب اد، قلع ة   هایی چون ب ا  نش اط  كاری( و... ، مكان)از فرط پنهان طار ، جلد ، هالل

ن دام، گلن وش،   االحیات، گ ل های عینسران و... یا معشوقانی به نامآباد، قلعة خو خّرم

ه ا پی روز اس ت،    جن گ  ةلقا و... و حّتی خود فیروزشاه كه در هم  افروز، مهگلبو، جهان

مستقیم  ةها و كاركردشان در داستان به شیوها، مكانكمكی در جهت شناسایی شخصّیت

است. به اعتقاد كریست، باالیی توصیفات ظ اهری در مت ون س ّنتی و كه ن، اغل ب ب ه       

ش ود و ای ن ش گرد    یك راوی برون روی دادی روای ت م ی    ةوسیلبه  وصورت فراوان 

)ب االیی،  .گی رد ه ا ص ورت م ی   شناسی شخص ّیت ه به روانپردازی بدون توّجشخصّیت

 (185ص ،1863

-یرو م  روب ه  زین یها، گاه با تکرار اسامفراوان بودن نام لینامه به دل در داراب -ه

به عنوان مثال، ارغوش فرنگ هم نام شاه قبروس است و هم نام شاه استانبول. با  م؛یشو

ا ش اه  اّم   ش ود؛ یشده و در جنگ کشته م ریدرگ روزشاهیتفاوت که شاه قبروس با ف نیا

-به حکومت و حک م  ران،یکشور ا یدوست رشیکرده و با پذ حصل روزشاهیاستانبول با ف

نامه دو بار تکرار ش ده اس ت.    . قابوس هم در دارابهددیخود در استانبول ادامه م یران

 یران  یو پهلوانان ا روزشاهیافروز، فجهان ِزیکه با کمک کن یروم یبار به عنوان پهلوانکی

به عن وان   گرید ییو در جا کندیم یافروز در قصر زندانو جهان اتیالحنیرا به همراه ع

ش اهان   نیب   یری  جنگ و درگ ،یکه با کشته شدن و ان،یلقا، دختر شاه پرمه یپسرعمو

هم نام دخترعم و و معش و  قاهرش اه اس ت و ه م ن ام        ز،یرخ ن. سمنردیگیدرم یپر

م وارد   یاریه ا در بس   کاران ش اهدخت حصار. نام خدمتگل ةقلع ریمعشو  لوالب، ام

وکافور ذکر شده که تنها عمل و کارکردش ان ب ا ه م متف اوت اس ت. س نبل ن ام         سنبل

تاج است و کافور نام خ دمتکاران گلب و و    نیچون گلبو، گلنار و زّر یخدمتکار خاتونان

بر کن  است  دیها تأکداستان گونهنیاست که در ا نیا ةامر نشان دهند نیدخت. اتوران

  یآنچ ه داس تان را پ     ها،تٌیشخص یم مشتر  بعضنا ده با وجوکچنان ت؛ّینه بر شخص

 ها. منحصر به فرد آن یژگیو و تٌیاست نه شخصهعمل و نق  آن بردیم
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واس طه  شناسی اصل سببّیت ب ی از دیگر خصوصّیات روایت بدون روان -2-2 -2

ص شدن خصوص ّیتی در اف راد بالفاص له كنش ی در پ ی      ها، مشّخاست. در این روایت

« رود.شجاع است پس ب ه مص ار هی وال م ی     x»این نوع سببّیت از نوع خواهد داشت. 

عن وان مث ال، داراب ش اهی    ب ه  شود؛نامه این نوع سببّیت بسیار دیده می است. در داراب

كند به دستور او جان و مال رعّیت از تج اوز در  عادل است پس وقتی شهری را فتح می

رود و ی ا  ه مص ار ج ادوگران م ی   درن گ ب   ن است. فیروزشاه، شجاع است پس بیاما

 شكند.خود را نمی مانیجوانمرد است پس سوگند و پ

شناسی این است كه یك های تشخیص روایت بدون رواناز دیگر روش -2-2-3

 y، ب ه  x»تواند در طول روایت نتایج متفاوتی داش ته باش د. م ثاًل    اسنادی نمی ةخصیص

و امكان نتایج دیگ ری  « كندرا اذیت می x ،y»پس نتیجه این است كه « كندحسادت می

و ... «كند، جامعه را تر  میx»، «گویدرا می y تمّلق، x»، «كند، خودكشی میx»از قبیل 

ی را وجود ندارد. ثبات میان دو قض یه امك ان هرن وع اس تقالل و ه ر معن ای غیرمتع دّ       

ام ه، تم ّرد و   ن عن وان مث ال در داراب  ( ب ه 261ص ،1861، اخّوت).كندازجمله سلب می

آنه ا را ب ه    یخوار وفقط شکست  روزشاه،یشاهان مخال، در برابر داراب و ف یسرکش

آنه ا   یو برا افتدییا اسارت شاهان اّتفا  م ینینشاز دو شكل عقبال دارد كه به یكیدنب

پهلوانان ش جاع   گریو د روزشاهیتوان داشت. فرا نمی ییا عّزت و سربلند یروزیانتظار پ

ه ر   هب شوند،یعاشق م کهیو هنگام روندیبه جنگ دشمن م مهابایو ب درنگیب ،یرانیا

 یگ ر ید یاز آنه ا کاره ا   نیبن ابرا  ابند؛ییوصال معشو  م یبرا یراه ،یو روش لهیوس

از  یپوشنظر از معشو  و چشمصرر ا،یو ر ریتزو ای بیو فر لهیچون فرار، توّسل به ح

 انتظار داشت. توانیرا نم یوصال و

شناس ی ای ن اس ت ك ه ی ك      ه ای روای ت ب دون روان   از دیگر ویژگی -2-2-4

روانی هم عامل كن  و هم معلول آن است؛ ب ه عب ارت دیگ ر، حص ول ی ك       ةخصیص

 نی  عّلت و معلول از دیگ ر خص ایص ا   ةكن  از یك خصیصه و عدم تمایز زوج دوگان

 ةنیست؛ بلكه جزئی از زوج دوگانجا سبب یك ركن اساسی ها است. در ایننوع روایت
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ب ی   x»كدام برتر از دیگری نیست؛ به عنوان مث ال  عّلت و معلول است. زوجی كه هیچ

رح م  كش د؛ زی را ب ی   زن  را می x»و در عین حال « كشدرحم است؛ زیرا زن  را می

نام ه، فیروزش اه ج وانمرد اس ت؛ زی را       ( م ثاًل در داراب 262ص ،1861، اخّوت).«است

شكند؛ زیرا جوانمرد اس ت  حال سوگند خود را نمیو در عین ندشكخود را نمی سوگند

درازی كند به جان و مال رعّیت دستیا  داراب عادل است؛ زیرا وقتی شهری را فتح می

 كند عادل است.درازی نمیند و چون به جان و مال رعّیت دستكنمی

 یه ا تی  ب ر روا  ییگرامطلق یتا نوع شودیعّلت و معلول سبب م ةیدوسو ةرابط

بد هستند و حد  ایمطلقًا خوب  هاتینوع روا نیا یهاتٌیحاکم باشد. شخص یااسطوره

 ةنمون   یران  ی. شاهان، شاهزادگان و پهلوان ان ا شودیم میو مرز صفات آنها به دّقت ترس

ه ا  ش اهدخت  ،یو مهرب ان  تی  ش جاعت، درا  ،یردجوانم ،یعفت و پاک ،ییبایز یاعال

و ضدقهرمانان و ضدپهلوانان، نمونة مطلق شر،  یو پاکدامن یمطلق، وفادار ییبایز ةنمون

 نیوار بودن او نمونه یشناسفقدان روان لی. به دلاندیگرلهیظلم و ح نت،یخبث ط ،یبد

 ،یرص ادق ی)م.رن د یپذیهس تند و تح ّول نم     س تا یه ا ا داستان نیقهرمانان ا ها،تٌیشخص

.     ش ود ینم   دهی  د یزبان سخن گفته و در گفتارشان اختالف   کی( همه به 25ص ،1867

 (26ص ،1866 ان،یشی)درو

 نیچن  » ری  نظ ییه ا و عب ارت  یقالب یهابا گزاره یااسطوره یهاتیروا -2-2-5

راوی ان اخب ار و   ( »ری  نام ه نظ  از نوع داراب ییها، )و در داستان«اند که ... کرده تیحکا

، «گوی د از ای ن داس تان غری ب...    راوی م ی »، «كنن د... میمهندسان اسرار چنین روایت 

 اس رار چن ین روای ت     ةر و گزارن د ، اخبامؤّل»، ...«گویندراویان داستان كهن چنین می»

دالل ت   -هاس ت قّصه نیا که خاّص- یزمانیب یکه بر نوع شوندیو... آغاز م« كند...می

دور از زم ان ح ال و دور از    یرا در زم ان  تی  جمالت در آغاز داستان، روا نی. اکندیم

ه ا، در نق ل   ن وع داس تان   نی  . اآوردیگو به حرکت در م جهان خواننده، شنونده و قّصه

 یخاّص   یه ا . ذکر مکانزنندیسرباز م زیص نمشّخ یچارچوب مکان رشیاز پذ تیروا
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 یو اصواًل فضا کندیداللت نم یدمشق، مصر، روم، فرنگ و... بر مکان خاّص من،یچون 

 .ستین یه راومورد توّج یخاّص

مثاًل  بخشد؛یو صراحت خود را به ابهام م یها زمان و مکان، روشنداستان نیدر ا 

ا از اّم   رود؛یم   نی( به چ  ریصغ یایاستفاده کند از روم )آس ایبدون آنکه از در روزشاهیف

آن هم ه   ای رودیبه زنگبار م منیچگونه از  یکه و شودیص نممشّخ ای گذردینم رانیا

و ک وه   محترقات، ک وه ق ار   یصحرا دند،ید گریو پهلوانان د اوها که و مکان هارهیجز

 ةش  ینش ان ابه ام در اند   نه ا یربا، معدن الماس و...  در کجا واقع شده است. هم ة ا بر 

، ...«و  ه ا ادداش ت ی» )ص فا، .باش د  دی  ه م با  طورنیگزار است که همداستان ییایجغراف

ب ر ک ن     دی  چ ون تأک  ها،تیانوع رو نیدر ا نی( همچن666ص ،2نامة بیغمی، جداراب

اّتفا  افتاده  توانندیم یزمان و مکان، در هر زمان و مکان دیها، فار  از قکن  نیاست، ا

 شوند. یو عمل

 

 یریگ جهینت -3

 پ رداز هی  ت ودورور، نظر  ةشناس ان تی  روا دگاهی  نام ه از د حاضر، داراب ةمقال در

 یاتّیه ب ه خصوص   با توّج نیقرار گرفته است؛ بنابرا یمورد بررس یفرانسو یساختارگرا

نام ه را در   داراب ت وان یدس ت داده اس ت، م    به یااسطوره یهاتیکه تودورور از روا

 :رایزقرار داد  یااسطوره یهاتیروا ،یرد

ظواهر و امور ملموس مثل پوش  قهرمانان  ،یبه توص یه راونامه، توّجداراب در

نف وذ ب ه درون    تّیو... ، اهّم ینوششان، روش مبارزه، مجالس بادهیو ساز و برگ جنگ

 .دهدیرنگ جلوه مها را کمافکار و احساسات آن دنیو کاو هاتّیشخص

 یبر ن وع ...« ندیگویم نیداستان کهن چن انیراو»چون  یقالب یهااستفاده از گزاره 

 کند.  یهاست داللت مهقّص نیا که خاّص یمکانیو ب یزمانیب
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ب ر   ش تر یب یراو دی  برخوردارن د و تأک  نم ا صهیخص یقّصه از اسام یهاتّیشخص

ب ر   دی  است بر تأک یگرید لیدل ز،ینامه ندر داراب ی. تکرار اسامتّیکن  است نه شخص

 .هاتّیاعمال شخص تّیکن  و اهم

اس ت   ریپ ذ امکان زین یبر کن ، حذر فاعل دستور دیتأک لیداستان به دل نیدر ا 

ک رد و   یاصل تّیشخص نیرا جانش یگرید تّیداستان، شخص ایدر هر حادثه  توانیو م

 ساخت.   یدیجد تیروا

ک ه در   ردی  گیصورت م ینامه با استفاده از عناصر و بسط داستان در داراب شرو

 یف رد  یه ا یژگ  یو و یفاق د بع د روان     هاتّیواقع نمک داستان هستند و چون شخص

 ای  گ ران و  در نام کن  ییجز یراتییبا تغ یداستان تکرار کیگاه  لیدل نیهستند؛ به هم

 . شودیم تیروا دیجد یداستان به عنوان داستان ةصحن

 تّیشود که در داراب نامه بالفاصله بعد از ذکر خصوصیواسطه باعث میب تّیسبب

 . میرو شوفرد، با کن  مربوط به آن روبه

 ةاس ت ک ه ی ك خصیص      نی  ا گ ر انیب زیعّلت و معلول ن ةزوج دوگان زیتما عدم

ت و معل ول  عّل   ةیدوس و  ةرابط یروانی هم عامل كن  و هم معلول آن است و از طرف

 نامه حاکم باشد.بد( بر داراب ای)خوب ییگرامطلق یسبب شده نوع

 

 هاادداشتی

 نی  در ا اتیالحنیو ع روزشاهیبه ناقص بودن داستان داراب نامه حاضر، ازدواج ف نظر .1

است؛  دهیاست؛ ذکر گرد روزشاهیکه سرگذشت کامل ف ینسخه ذکر نشده و در داراب نامه عرب

 مقدور نبود. یغمیب ةنامدر داراب یمشخّص ةحاضر به صفح ةرو، ارجاع گزارنیاز ا

 شود.یدنبال م یعرب ةنامدر داراب روزشاهیفتوحات ف ةادام، 1 ةشمار ادداشتینظر به  .2
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