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 مقدمه
 قرن يها ن سالیبه نخسته به نقد نو معرف است، کبط با نقد  ترات و تحوالت مر   ییآغاز تغ 

پـردازان   هیـ ر و تحـول بودنـد و نظر       یی در حال تغ   ی ادب يها هین زمان نظر  یدر ا . گردد یستم برم یب
ه کـ  بودنـد    یسـان کان روس از    یـ گرا صورت. نندکدا  ی پ ی نقد ادب  ي برا ی علم ییکوشیدند مبنا  می

ان و یـ گرا لکه شـ  ک ی از موضـوعات  کیـی. ن تحوالت به عهده داشتند    ی را در ا   یار مهم ینقش بس 
ــه  يا  گســتردهيهــا  آن پــژوهشيان رویبعــدها ســاختگرا ــد، بحــث مربــوط ب        را انجــام دادن

 یتـ ی روا ي علـم تـالش دارد تـا بـه الگوهـا           یـک  همچـون    یشناسـ  تیروا.  است یشناس تیروا
ن بـار،   یاول«ه  کشناسی بر این باورند      پردازان در گستــرة روایت    نظــریه. ابــدی دست   یروشــن

علـم  «را به عنوان    ) Narratology(شناسی    واژة روایت  امرونکدستور زبان د  تاب  کتودوروف در   
... هاي پریان، اسـطوره و       و مقصود او شامل رمان، قصه     ) 7اخوت  . (»برد یار م کمطالعه قصه به    

ت ارائـه  یـ  از روایف روشنیرد تعرک ی سعانی پريها  قصه یشناس ختیرتاب  کپروپ در   . است
اقع، پروپ مطالعاتش را بر اساس قواعد صوري انجام داد به همین خـاطر اثـرش را                 در و . دهد

بـر اسـاس    «هـا    ایـت کشناسی به معنـاي توصـیف ح       نزد او واژة ریخت   . خواند» شناسی ریخت«
» ایـت اسـت  کل حکـ دیگر و بـا   کـ یل دهندة آنها و مناسبات ایـن واحـدها بـا ی           کواحدهاي تش 

: دهـد  ه او از روایـت مـی      کـ هاي پروپ تعریفی است       شروع بررسی  ۀنقط). 145-144احمدي  (
بـه نظـر او     . نامـد  ا رخداد مـی   ها ر  پارهاین تغییر   او  . دیگرپاره به پارة درست شدة       کتغییر از ی  

رخـدادهاي  رد  کـ پـروپ سـعی     به همین منظور    . اساس هر روایتی است    )18اخوت  (» رخداد«
وانگهی، او این رخـدادهاي پایـه را   . ندکه اساسی هر روایت را بیابد و آنگاه از آنها فهرستی تهی     

ل ک او علـی رغـم شـ   عـۀ هاي مورد مطال ه قصهکبراین اعتقاد است در حقیقت، او . رد نامید کارک
ترین واحـد روایتـی     کوچکـ تـرین و     رد ساده کارکاز نظر او    . اند یک داراي ساختار مشتر   ،متفاوت

ه از  کـ  انـد  هاي داستان و قصه    یتهاي شخص  نشک از   اي هردها سلسل کارکبه عبارتی دیگر    . است
 .شود یل میکهاي متفاوت قصه تش ل آنها قسمتک

ه بـراي سـاختار   کـ اصـطالح ادبـی   « اسـت و    ي ساختار يت دارا یان، روا یگرا لکاز نظر ش  
زمان باستان به عنصـر پیرنـگ اهمیـت         از  ) 57واالس  . (» است "پیرنگ"ار می رود    کروایت به   

ـ  ی از عناصـر اصـلی و شـش   کنگ را یحتی ارسطو پیر، اند فراوانی داده     بـه شـمار    تـراژدي  ۀگان
هـاي تـراژدي و انتظـام     تکـ پیرنـگ تقلیـد حر  .  در نگاه او پیرنگ روح تراژدي اسـت       .آورد می

او بـر ایـن بـاور    . از نظر ارسطو پیرنگ باید ابتدا، وسط و انتها داشته باشـد   . ماجراهاي آن است  
 .ریزد ساس داستان به هم می ا،استه شودکه اگر عنصري از پیرنگ کاست 
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 یهقـ یخ ب یاز تـار  » ریـ  وز کحسـن «رنگ در   یا پ یشود به عنصر طرح      در این مقاله سعی می    
چـرا  :  بیابند یر پاسخ مناسب  ی پرسش ز  يله نگارندگان مقاله بتوانند برا    ین وس ی تا بد  پرداخته شود 

 يه اسـت؟ بـرا  ردکـ ان متعددي اسـتفاده     یت داستانش از راو   ی روا يبرا» ری وز کحسن« در   يراو
ان یـ  از رواي راو-1: ردکن فرض آغاز خواهند     یار خود را با ا    کن پرسش نگارندگان    یپاسخ به ا  

را زبـان  یـ ز(نـد  کشتر ی را بین اثر ادبی ايریپذ تیمتعددي سود جسته است تا بتواند عنصر واقع      
ت تـا   اسـ ) 32صـفوي   ) (41نبـرگ   کن  یلک(» ی ارجاع یزبان«شتر  یت ب ین روا یمورد استفاده در ا   

 -2، )ل به مصداق نشانه ها دارد تـا بـه خـود زبـان    یشتر م یت ب ین روا ین خاطر ا  ی، به هم  یعاطف
 یـک  طرف باشد و قصد دارد به عنوان         ی صورت گرفت ب   ينش ها ک دارد نسبت به     ی سع يراو
 . ندکخ نگار با فاصله به حوادث نگاه یتار

 بحث
م و یاوریـ ر بیـ  وزکت حسـن یـ روا از یخی تاريا ه خالصه کم  یدیقبل از آغاز بحث الزم د     

ر آورده نشده   ی وز کت حسن ی روا یرة اصل یکن خالصه از پ   یالبته ا . میل متن بپرداز  یآنگاه به تحل  
 یل علمـ یـ رد، تا تحلک استفاده خواهند  یرة اصل یکت از پ  ی بررسی روا  ياما نگارندگان برا  . است

 .ن اثر داشته باشندی از ایقابل قبول
 ک به حسن  ين رو ی بود و از ا    ي دربار سلطان محمود غزنو    ریوي وز : ری وز کداستان حسن 

رمحمـد، فرزنـد    ی به سلطان محمود، بـه ام      ي دردوران وزارت ضمن وفادار    يو. ر ملقب بود  یوز
ر یـ  داشـت و بـه تعب  يگر سلطان محمود، سر ناسازگار   یل بود و با مسعود، فرزند د      یسلطان متما 

ن خداوند زاده را    یشت دل وفرمان محمود، ا    رمحمد و نگاهدا  ی ام يبرهوا«) یهقیب( داستان   يراو
 يرا بگـو ) مسـعود (رت یام«ه به عبدوس گفت کش رفت یار تا آنجا پکن  ی در ا  کحسن. »ازردیب

 بـه تـو رسـد،       ک تخت ملـ   ینم، اگر وقت  ک یم) محمود(نم به فرمان خداوند خود      که من آنچه    ک
 نشسـت و  یتخت پادشـاه  راز قضا پس از سلطان محمود، مسعود ب. »ردکد ی را بردار با  کحسن

 يه مـرد  کـ  یان بوسهل زوزن  ین م یدرا. ام مخالفانش دگرگون شد   ک و به    کان حسن یاوضاع بر ز  
 بـه  يا روزیگو. را به دل داشت  کنۀ حسن کی بود از همان زمان سلطان محمود        يشرور و بدخو  

ن بـا مـرگ سـلطا   . رده بـود کـ  رفتـار  ي بـه تنـد  ي از حاجبان با و  یکی رفته بود و     کخانۀ حسن 
 بـه سـخن   يه ویـ مت شمرده؛ علینار شد و بوسهل فرصت را غنک از وزارت بر کمحمود، حسن 

رده، به بوسهل سـپردند و  کری نزد سلطان مسعود پرداخت تا سرانجام اورا دستگ  یی و بدگو  ینیچ
دار   را بـر   که ناچـار حسـن    کد  یدم یم) مسعود(ریبه بلخ در ام   ) بوسهل(«) یهقیب (ير راو یبه تعب 
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      ه کـ  يزیـ افتنـد و تنهـا چ  ی یننـده مـ  ک قـانع    یلـ ید دل ی، با کردن حسن ک بردار   ياما برا . »ردک دیبا
 :ان بودیش به قرمطی گرایعنیده یعق  را به سردار ببرد، اتهام انحرا ف درکتوانست حسن یم

ر بوسـهل را    یـ ه ام کـ  از استادم شـنودم      ک پس از مرگ حسن    يمعتمد عبدوس گفت روز   «
 یه مـرد قرمطـ    ک بزرگتر   یبوسهل گفت چه حجت   . ن مرد را  ین ا شتکد  ی با ي و عذر  یگفت حجت 

 .)191بیهقی (» است
ه بـه همـراه     کـ  یرا سـال  یـ  خود فـراهم آورده بـود، ز       ک حسن ن اتهام را سابقاً   ی ا يها نهیزم

 ي القر ينه به واد  یابان از مد  یز از خطرات راه ب    ی پره ي به حج رفته بود، در بازگشت برا       یجماعت
ه کـ ن یـ رد و از موصل بدون اکان مصر را قبول ینجا به ناچار خلعت فاطمدر راه شام رفته، در آ   

ه کـ رد کـ را تصور یخت، زی را برانگ  یفۀ عباس ین امر خشم خل   یا. ران بازگشت یبه بغداد برود به ا    
ه کـ ن  یـ دن به اشارة سلطان محمود بوده است و بـا ا          یان و از بغداد راه گردان     یقبول خلقت مصر  

دند تا بسوزانند،   یاد داشت دستور داد خلعت را به بغداد بازگردان         اعتم کسلطان محمود به حسن   
 بودن را فراهم ساخت  ی به قرمط  کنه اتهام حسن  ین رفتار، زم  یا. فه برطرف نشد  ی خل ی نگران یول

ـ  کنصـر مشـ    ر سلطان مســعود و بـو     ی، وز يمندی خواجه حسن م   يها و به رغم تالش    س یان، رئ
ر مسـعود بـه   یـ رد و امکـ ارخود را ک بوسهل يها ی بدگوی ک حفظ خون حسن   يوان رسائل برا  ید

ه کـ ن یـ ن منظور دو نفـر را بـا ظـاهر ا       یبه ا . نندک را بردار    که حسن کرد  ک موافقت   یاتهام قرمط 
 ی قرمطـ که حسنک فرستاده یکفه نامه و پیه خلکردند  کا ساختند و اعالم     یاند مه  فهیمأموران خل 

 .ردن او را دادندکبردارب یشته شود و این چنین بود که ترتکد یاست و با
انـد و    ه از بغداد آمـده    کده بودند   یستانی ا یکو دو پ  [...]  دار در آورند     ي را به پا   کو حسن «

و در یـن بـین      . [...] حسنک را فرمودند که جامـه بیـرون کـش         . خواندند قرآن خوانان قرآن می   
ن یـ ا": دیـ گو یمه خداوند سلطان ک گفت یغامیرد و پک ک به حسنيامد و رویاحمد جامه دار ب 

 مـا برتـو     ".نکـ  مـا را بـردار       يچون تو پادشاه شو   "ه  ک و گفته    يه خواسته بود  ک تست   يآرزو
، و به فرمان او بـردار      يا  شده یه تو قرمط  کن نبشته اســت    یرالمؤمنیرد اما ام  کم  یرحمت خواست 

 .)198-197 همان(» "نندک یم
ه هرگـز  کـ  یبـ کیدند، بـر مر  دار بردنـد و بـه جایگـاه رسـان    ي را سو کحسن«و سر انجام    

 .)198همان (» ننشسته بود، بنشاندند و جالدش استوار ببست و رسنها فرود آورد

 ل متنیتحل
ت یـ  انتخـاب کـرده، روا     یخین حادثـۀ تـار    یت ا ی روا ي برا یلی تخ يه راو ک را   يا ینوع ادب 
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ز ل شـده ا   کیت تش ی، روا ير، بر اساس اصول ساختار    ی وز کت حسن ی نقل روا  ي برا يراو. است
   هـا و    تـوان شـباهت    ی مـ  یی و انتهـا   ییسـۀ پـارة ابتـدا     یبـا مقا  .  اسـت  یی و انتها  یی پارة ابتدا  یک

 . ندک یتاب مکد معنا در هنگام خوانش ین امر تولیه اک آن را مشاهده نمود يها تفاوت
 يشود از زبان عاد    ی مجبور م  ي، راو یخی حادثۀ تار  یکان  ی ب ي برا ی نوع ادب  یکبا انتخاب   

ـ  کـ ار او مجبـور اسـت       کن  یبا ا .  پناهنده شود  یرد و به زبان ادب    یفاصله بگ   سـود  یه از فنـون ادب
ت در  یـ  روا يان انتهـا  یـ ت از آن سود جسته است، ب      ین روا ی در ا  يه راو ک ی از فنون  یکی. دیجو

 یتـ کند و آنگاه بـا حر ک یت می را رواک از همان ابتدا مرگ حسن يراو. ت است یهمان آغاز روا  
  ر، یـ  وز کت حسـن  یـ  روا يسۀ ابتـدا و انتهـا     یبا مقا .  دارد کت حسن یز روا به عقب شروع به آغا    

 .ن فن را مشاهده نمودیتوان ا یم

 ابتداي روایت
و بوســهل بــا جــاه و نعمــت و    
مردمش در جنب امیر حسنک یک قطره       

 فضــل جــاي دیگــر -آب بــود از رودي
هـا رفـت از وي     اما چون تعـدي  –نشیند

ام،  هکه پیش از این در تاریــــخ بیـاورد         
ــدوس را   ــه عبــ ــود کــ ــی آن بــ یکــ

امیرت را بگوي که من آنچه کـنم    ":گفت
، اگر وقتی   کنم به فرمان خداوند خود می    

تخت ملک به تو رسد حسنک را بردار        
الجرم چون سلطان پادشاه  -"باید کرد 

 و  شد این مرد بر مرکب چوبین نشست      
بوسهل و غیر بوسهل در ین کیستند؟ که        

خــود حســنک عاقبــت تهــور و تعــدي 
 )191-190، 1383  بیهقی،(» .کشید

 انتهاي روایت 
 و حسنک را به پاي دار آوردنـد       «

ــی  [...]  ــان مــ ــنک را همچنــ و حســ
ــد و     ــی جنبانی ــب م ـــتند، و او ل داشــ

خواند، تا خـودي فـراخ تـر         چــیزي می 
دار را   آوردند، و در ین میان احمد جامـه       

بیامد سوار، و روي بـه حسـنک کـرد و           
ونـد سـلطان مـی      پیغامی گفـت کـه خدا     

این آرزوي تسـت کـه خواسـته        ": گوید
چون تو پادشاه شـوي     "بودي و گفته که     

ــن  ــردار ک ــا را ب ــت  ".م ــو رحم ــا برت  م
خواستیم کـرد، امـا امیرالمـؤمنین نبشـته         
اســت  که تو قــرمطی شـده اي، و بـه           

ــی  ـــردار م ــان او ب ــد فرم ــی،(» "کنن   بیهق
1383 ،197-198( 

ه موضـوع   کـ  ینـد، در حـال    ک یت م یبتدا و در چند خط روا     ت را در همان ا    یل روا ک،  يراو
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ه خواننـده   ک یند، به نوع  ک یت م ین صفحه روا  ی را در چند   کت و آزار حسن   یردن و اذ  ک یزندان
گـر  ی ديا تـر از صـحنه    را پررنـگ يا تواند صحنه ینگار م خیا تاریه آکن پرسش روبرو ست یبا ا 

. ت استین روای ايها یژگیگر ویه از دکگردد   یات باز م  یدر ادب » سرعت«ن عمل به فن     یند؟ ا ک
 .آورند یم» هرات«به » بست« را از که حسنکدهد  ی میت را به زمانیشتر اهمی بي، راویوانگه

ن یـ ا. ندیب یت میت در تمام طول رواکت و حر یالی س یت، خواننده نوع  ین روا یبا خوانش ا  
ت هم قابـل مشـاهده   ین روای ایروایه در ساختار کشود، بل  یده م یها، د  نشکت نه فقط در     یالیس

ت بـه عقـب و بـا پـس و     ک حریکند و سپس با ک یان میت را بی، نخست پایانِ روا   يروا. است
 یژگـ ین امـر بـه و  یـ ه اکآورد  ی به وجود م   یت در ساختار روای   یالی س یها، نوع  نشکردن  کش  یپ
 .ده دارد در خواننيزی در القا چی سعين عمل راویگردد و با ا ین متن برمیگر اید

در » ریام« تمام داستان را از زبان  يه چگونه راو  کتوان مشاهده نمود     یر م یدر شاهد مثال ز   
 .ندک یان می پارگراف بیک

ه در آن خلوت چـه رفـت، گفـت          کرد  کت  یاکاو ح . رد با استادم  کن مجلسی   یو پس از ا   «
ن و  یـ  در د  ییفه، و گفـت چـه گـو       یث خل ی، پس از آن از حد     کث حسن ید مرا از حد   یر پرس یام

 و رفـتن بـه حـج تـا     کستادم و حال حسنیان؟ من در این مرد و خلعت ستدن از مصر   یاعتقاد ا 
 بگرفـت، و ضـرورت   ي بازگشت بر راه شام، و خلعـت مصـر   ي القر ينه به واد  یه از مد  کآنگاه  

ر یـ ه مگـر ام   کـ فـه را بـه دل آمـدن         یدن و به بغداد باز نشدن و خل       یستدن و از موصل راه گردان     
ن باب چه گناه    ی در ا  کر گفت پس از حسن    یام. ردمک شرح   یرموده است؛ همه به تمام    محمود ف 

ـ ی؟ گفتم چني در خون، آن هم خلق شد      يه آمد یه اگر راه باد   کبوده است    فـه  ین خلیکن بود و ل
 خوانـد، و    ی را قرمطـ   ک بشد و حسن   ي آزار گرفت و از جا     یکردند تا ن  کرا چند گونه صورت     

 بود ي و ضجرت ویه لجوجک چنانیر ماضید و شد بوده است، و ام  اتبات و آم  ک م ین معن یدر ا 
 .)193بیهقی (» : [...] روز گفت یک

 یی بـه تنهـا  يراو. ش گذاشته شده اسـت ی هم به نمايگری به صورت د  یت روای یالین س یا
ن گفتار  ین خاطر ب  یبه هم . ندک یان م یگران ب یت را از زبان د    یه او روا  کند، بل ک یت را نقل نم   یروا
ه کـ د  یآ ی بوجود م  يت رفت و آمد   کردن، حر کت  ینطور عمل روا  یم، و هم  یر مستق یم و غ  یقمست

ن یه عالوه بر اکن پرسش روبرویند یالبته نگارندگان با ا  . ندک یت م کد حر ین کنش در متن تول    یا
 ان شود؟ی گوناگون بيها ها از زبان نشکخواهد  ی ميت، چرا راوکحر

 يگـر ی دیخی تـار يها تیر را با شخصی وزک حسن موضوعیلی تخيت، راوینگام روا ه به
اسـتفاده بـرده    » داسـتان در داسـتان    « از فن    یلی تخ يه راو کتوان گفت    یه باز م  کند  ک یسه م یمقا
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 .توان به آن پرداخت یگر می ديا ه در مقالهکسازد  ی را مطرح مینا متنیاست و مسئلۀ ب
ـ    ی محمود رض  ری بود عاقبت نگر، در روزگار ام      يه بونصر مرد  کگر  یو د « ه کـ آن ی اهللا عنه ب

زها، یه نگاه داشت به همه چ     ین سلطان مسعود را رحمه اهللا عل      یرد دل ا  ک یانتیمخدوم خود ار خ   
 يه بر هـوا  کگر بود،   ی د ک را خواهد بود، و حال حسن      ي پس از پدر و    که دانست تخت و مل    ک
رد و گفـت  کـ زها ی چازرد و ین خداوند زاده را ب    یر محمد و نگاهداشت دل و فرمان محمود ا        یام
ن طبقـه  یـ  و اکـی ه جعفـر برم   کـ نند تا به پادشاه چه رسـد، همچنـان          کفاء آن را احتمال ن    که ا ک

و . ر آمـد یـ ن وزیـ ه از آن ا کـ شان همان بود    یار ا کد و عاقبت    یالرش ند به روزگار هرون   ک يریوز
ران یبـا شـ   ه محـال اسـت روباهـان را         کد داشت با خداوندان     یران و بندگان را زبان نگاه با      کچا

 قطـره آب بـود از    یـک  کر حسـن  یـ و بوسهل با جاه و نعمت و مـردمش در جنـب ام            . دنیچخ
 . [...]–ندیگر نشی دي فضل جا-يرود

ـ      کچون حسن  ش یر خـو ک چـا ی او را بـه علـ  ی را از بست به هرات آوردند بوسـهل زوزن
 .)190همان ([...] ه کد، ید به او از انواع استخفاف آنچه رسیسپرد، و رس
گران است یردن از زبان دکت یت رواین روا ی ا يها یژگیگر و یه اشاره شد، از د    کور  همانط

م یر مسـتق یـ  غيها م و به ویژه نقل قول ی مستق يها ار از فن نقل قول    کن  ی ا ي برا یلی تخ يه راو ک
 ي، راو یوانگهـ . میدهـ  ی از آنها را نشان مـ      ير به عنوان شاهد مثال تعداد     یه در ز  کاستفاده کرده   

 .دهد تا عمل آنها را یها را نشان م تینش گفتار شخصکشتر یت، بین روایان ای در بیلیتخ
ه از هر چه بوسـهل مثـال داد         ک – مرا گفت    یده وقت ی پوش – یشنودم از عل   یهر چند م   «-

ستاد ی، و به بلخ در ا     یار محابا رفت  ی و بس  يرده آمد ک یکین مرد، از ده     یردار زشت در باب ا    کاز  
 .)191 همان(» م بودیرکم و یر بس حلیرد، و امکد ی را بردار باکچار حسنه ناکد یر دمیو در ام
ر بوسهل را   یه ام ک از استادم شنودم     ک پس از مرگ حسن    يو معتمد عبدوس گفت روز     «-

 .)همان(» [...]ن مرد را، بوسهل گفت یشتن اکد ی باي و عذریگفت حجت
ه کـ  –سهل سـخت بـد بـود        ه با بو  ک –رد از عبدوس    کت  یاکن هم استادم ح   یپس از ا   «-

        روز خواجـه احمـد حسـن را، چـون از بـار بـاز               یـک ار بگفـت،    ین باب بسـ   یچون بوسهل در  
 است بر زبـان عبـدوس     یغامی او پ  يه سو کند  یه خواجه تنها به طارم بنش     کر گفت   یگشت، ام  یم

 .)192همان (» [...]
ها در خـون      مبالغت نیه چن ک چه افتاده است     ک را با حسن   ی پس مرا گفت بوسهل زوزن     -

 ي روز بـه سـرا     یـک ه  کـ ام   ن مقدار شـنوده   یو نتوانم دانست، ا   یکختن او گرفته است؟ گفتم ن     یر
  [...]کحسن
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ه کـ  تنها مانـد چنان ک دار بازگشتند و حسن  ين فارغ شدند بوسهل و قوم از پا       یچون از  «-
 مـن بـود و از   ه دوسـت کـ  یدم از بوالحسن خربلـ یو پس از آن شن. م مادرکتنها آمده بود از ش 
 .)199همان (» [...] بودم، ي خورد و باوی روز شراب میکه کمختصان بوسهل، 

ث ین حـد  یـ ه دو سه مـاه ازو ا      کدم  ی بود سخت جگر آور، چنان شن      ی زن ک و مادر حسن   -
ه حاضـران   کست بدرد، چنان  یه گر کنند، بل که زنان   کرد، چنان ک ن ید جزع ینهان داشتند، چون بشن   

 .)همان(» [...]ند ستی خون گرياز درد و
 کت حسـن  یـ ه روا کست  ی ن یلی تخ ين راو یبینیم، ا   باال می  يها ه در شاهد مثال   کهمانطور  

سـت؟ چـرا   یعلـت چ . دهنـد  ین عمل را انجام مـ یهایند که ا ه شاهد کند، بل ک یت م یر را روا  یوز
خواهـد   ین عمـل مـ    یـ  بـا ا   یلـ ی تخ يد راو یرده است؟ شـا   ک استفاده   ین فن ی از چن  یلی تخ يراو

هـا   نشکـ  در یقت است و او اصـالً دخـالت      ین حق یهاي او ع   ه گفته کرا مجاب کند    » انندگانخو«
ن عمل فاصلۀ خود را بـا       یوي با ا  . ندکان  یها را همچنان که روي داده ب       نشک دارد   یندارد و سع  

ه در  کـ ن پرسش   ی پاسخ به ا   يبرا. »!نکخواننده خود قضاوت    «د  یگو یند و م  ک یها حفظ م   نشک
را » سـت؟ کیمخاطـب  «و » سـت؟ کی يراو«رح شد، نگارندگان محبور کنند مسئلۀ    مقدمه هم مط  

 . قرار کنند، تا بتوانند به پرسش خود پاسخ دهندیت مطرح سازند و بررسین روایدر ا
 ست؟کیست؟ مخاطب کی يراو

راوي یکـی از عناصـر تشـکیل        . شـود    خاص روایت مـی    یۀمعموالً هر داستانی از یک زاو     
زیـرا ایـن    . کنـد    راوي را مشـخص مـی      ۀزاویـ » ياز مجـ  ةنویسند«. است» اندنیاي داست  «ةدهند

 و  يازبنابراین پشت هر راوي نویسنده مجـ      . سازد   است که دنیاي روایت را می      يازنویسنده مج 
ساختار دنیاي روایـت بـه      . مخفی شده است  » لموس م ةنویسند« یک   ياز مج ةپشت هر نویسند  

. پــذیرد  را در خــود نمــیلمــوسویســنده م و نيازاي اســت کــه حضــور نویســنده مجــ گونــه
ورود به این مدار بسته، حتی بـراي شـخص نویسـنده،            .  یک مدار بسته است    "ساختارداستان"«

هاي روایت، شگردهاي گوناگونی اسـت        تنوع در زاویه   «.)249 يمحمد( »نیز، غیر ممکن است   
اي این نکتـه    هر نویسنده . کند  ارتباطش را با مخاطبان تعیین می      ۀکه نویسنده با کاربرد آنها، زاوی     

و با ایـن کـار بـار        . نویسد  داند که داستانش را نه براي خود که براي دیگران می            را به خوبی می   
گـویی اسـت بـین نویسـنده و           و   گفـت   هـر داسـتان،   . گذارد  امانتی را که بر دوش دارد زمین می       

تـرین و   خاطبـانش، در طبیعـی  بر مبناي این اصل، نیاز است رابطه بین نویسنده و م        . مخاطبان او 
راوي به عنوان عنصري داستانی، شگردها و ابزاري براي رسیدن          . کاراترین صورت انجام پذیرد   

  .)250-249 يمحمد( »به این هدف در اختیار دارد
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 تیـ  روا)30 نـت ولـت  یل(» )Narrateur fictif(یلی تخيراو«لۀ یر بوسی وزکت حسنیروا
ت شصت و پـنج سـال دارد و در زمـان سـلطنت            ین عمل روا  ت در زما  ین روا ی ا يراو. شود یم

 .پسر سلطان مسعود اول است
» ن مرد و پس به شرح قصه شـد        یردن ا کن، حال بردار    ی ا ي خواهم نبشت در ابتدا    یفصل«

 .)189بیهقی (
ن و اربعمائـه، در فـرخ       یالحجـۀ سـنۀ خمسـ      ينم، در ذ  کـ  ین قصه آغاز م   یه من ا  کامروز  «

هـر چنـد مـرا از    [...] ن اهللا اصال اهللا بقـاء ه  ین ناصر دیشجاع فرخ زاد روزگار سلطان معظم ابو   
» د رفـت  یـ  ببا ی مـ  يچ حال، چه عمر من به شست و پنج آمـده و بـر اثـر و                ی به ه  –دی بد آ  يو
 .)همان(

ن حـوادث را  یـ ات بوده است و تمام ای در زمان سلطان محمود در ح  یلی تخ ياحتماالً راو 
 . است)256ژنت  (» داستان همسانيایت دنیروا«، یتیواپس گونۀ ر. ده استیا شنیده ید

د یـ ه د یـ  نقل حوادث انتخاب نموده است، احتمـاالً زاو        ي برا یلی تخ يه راو ک يدیه د یزاو
ه کـ رده است ک یرده باشد، سعک را حفظ ی طرفین بیه ا ک نی ا ياو برا . است» یطرف و خنث   یب«

 حوادث  ینیرده است، همچون دورب   ک یو سع ا. ندکت  یاند روا  ردهکان  یگران ب یه د کفقط آنچه را    
      ه کـ تـه اشـاره دارد   کن نیـ  بـر ا یلـ ی تخيراو. نـد که رخ داده اسـت نقـل       ک یرا به همان صورت   

 .ال نبرندؤر سیندگان او را زی بماند، تا آیطرف باق یخواهد ب یم
ن یشد و خوانندگان ا   ک ي و تر بد   یه آن به تعصب   ک نرانم   ینم سخن ک یه م ک یخیو در تار  «

نند و  کن موافقت   یه تا خوانندگان با من اندر     کم  یه آن گو  کر را، بل  ین پ یند شرم باد ا   یف گو یتصن
 .)189بیهقی (»  نزنندیطعن

ن یـ  فـراوان در ا يهـا   از نقل قـول يرده باشد، راوک را حفظ یطرف ین بیه اک نیبه منظور ا 
ۀ یـ ت بـا زاو یه روا کند  ک یمن حس را القا     یها، ا  ن نقل قول  یحضور ا . ت استفاده کرده است   یروا

ت یـ  نقل رواي براياگر راو:  استی باقی ابهامیطرف ین بیاما در ا. ت شده استی رواید خنث ید
» هـرات «بـه  » بسـت « را از که حسـن ک داده است یشتر به زمانیت را بیطرف است، چرا اهم    یب

 يسـاز   نوع برجستهیکن انتخاب یا ای صورت نگرفته است؟ آین عمل انتخابیا با ا  یاند؟ آ  آورده
ـ  ين عمل راو  یا با ا  یست؟ آ ی ن کت حسن یدر روا  نـد؟  ک خـود را حفـظ   یطرفـ  ی توانسته است ب

 !تر مشخص خواهد شد قی دقین پرسش با بررسیپاسخ به ا
 را نشـان    ین مـتن روایـ    یـ  ا يها تیه نگارندگان مقاله موقع   کز بهتر آن است     یقبل از هر چ   

 . شود یت می روایلی مخاطب تخیک يه براک دارد یلی تخي راویکت ین روایا. دهند
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ه در کـ کنـد   ی م ی را معرف  ینش گران اصل  کباً تمام   یت تقر ی روا ي در ابتدا  یلی تخ ين راو یا
 :ان استیر نمای زيتابلو

 

 1تابلو 
 هاي متن روایتی ادبی موقعیت

     ده یـ  د ي در تـابلو   ینشـگران اصـل   کشـود، تمـام      ی باال مشـاهده مـ     يه در تابلو  کهمانطور  
 با سلطان مسـعود مسـئله داشـت؟         که حسن کن است   یمگر نه ا  . شوند به جز سلطان مسعود     یم

شود؟  یده نم ی د یتی روا يها نشکرنگ است و اصالً در       مکنقدر  یپس چرا نقش سلطان مسعود ا     
ه ک نقش بوسهل را     يد؟ چرا راو  ی خود را حفظ نما    یطرف ین عمل ب  ی توانسته است با ا    يا راو یآ

 یطرف ی او توانسته است ب    يساز ن پررنگ یا با ا  یرده است؟ آ  کنقدر پررنگ   ی ا ستی ن یشی ب یعامل
» سـتند کین یـ در «ر یـ ه بوسـهل و غ کـ  نگفته است یی در جايند؟ مگر خود راوکخود را حفظ  

 .)191بیهقی (
 خود را   یطرف ی توانسته است نقش ب    يا راو یه آ کدهد   ی نشان م  ی روای يها تیجدول موقع 

ـ امالًکـ  يه راوکـ ن یـ  ایه خـود مبنـ  ی اثبات فرضيبراا نه؟ حال،  یند  کحفظ       سـت،  یطـرف ن  ی ب
دة کیـ رنگ الزم است چ   ی پ ی بررس يبرا. می قرار ده  ی را مورد بررس   یتیرنگ روا یه پ ککوشیم   می
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ه به دستور مسـعود  ک بود   ير سلطان محمود غزنو   ین وز یر، آخر ی وز کحسن: ت آورده شود  یروا
ده تمام داستان را در دو خـط نشـان          کین چ یا. خته شد یو بودن به دار آ    ی به خاطر قرمط   يغزنو

ـ یه بیزاو( را انتخاب کرده است ید خاصیه دیت زاو ین روا یان ا ی ب ي برا ياما راو . دهد یم ) یرون
ر و یـ  وزک حسـن يد رویالم، تمام فشار داستان باک یکدر .  را نشان دهدیطرف ین بیتا بتواند ا  

 عامـل  یـک را بوسهل فقـط  یت به بوسهل داده شود، زین اهمیتواند ا یسلطان مسعود باشد و نم    
ن یـ  هم بـر ا    يه خود راو  ک ی است، به نوع   کن سلطان مسعود و حسن    ی ب ی واقع یاست و دشمن  

 که حسـن  کـ سـتند؟   کین  یر بوسهل در    یبوسهل و غ  «: دیگو یه م ک ی زمان یعنید دارد   کیأمسئله ت 
ه کـ نی ا بـر یدعاي نگارنـدگان مبنـ  ه اک نی اينون براکا) همان. (دیشک خود  يعاقبت تهور و تعد   

ن یـ ه اکم ینک ی می سلطان مسعود سعي بوسهل است و نه رو     يشتر رو یت ب یت و فشار روا   یاهم
 یل منطقـ یـ تواننـد بـا دال   یار، نویسندگان مـ کن یبا ا. می الگو نشان ده یکت را به صورت     یروا

 :مینک یم م یتقس خود ی اصليها ت را به پارهیه رواکنی ايبرا. نندک خود را ثابت يادعا
 . استير سلطان محمود غزنویر وزی وزک حسن):65فو یر/ 46تریو رویا (ییپارة ابتدا

ر تالش دارد تا محمد، پسر محمود و برادر مسعود، بـه            ی وز کحسن: نندهکب  ی تخر يروین
نگارنـدگان مقالـه    (ند  ک ی م ک حسن ي در نابود  یرد و سع  یگ ینه به دل م   کیمسعود  . سلطنت رسد 

   امـده اسـت و نگارنـدگان بـر مراجعـه بـه             ی در مـتن ن    ین سخن روشـن   یه چن کند   آگاه یبه خوب 
  بیهقـی (» [...] دار در آورنـد  ي را به پاکو حسن« و بر اساس این شاهد مثال       یخی تار يها تابک

 ).اند دهی رسيا جهین نتیبه چن) 197-198
ند محمد را برخالف    ک یاو تالش م  . دهد یر به وزارت خود ادامه م     ی وز کحسن: یانیپارة م 

 .ل مسعود به خالفت برساندیم
هـا از    راهیل نـاامن یـ بازگشت به دلد و در رو یر به حج م   ی وز کحسن:  سامان دهنده  يروین

 ۀفـ یخل. ردک  قبول  بود، یلیعۀ اسماع یه ش ک را   یۀ فاطم فیخلعت خل .  برگشت ی غزن  به  موصل راه
سـلطان  . نـد کم ی را تسـل يخواست و و از محمود    کرده متهم   يگر  ی را به قرمط   ک، حسن یعباس

فـه  یسـت بـه خواسـت خل      ی ن ی قرمطـ  يه و کرش اعتماد داشت و مطمئن بود       یه به وز  کمحمود  
 .ابدی یش میه او افزایار آمدن مسعود، توطئه بر علک ي اما با رو.جواب رد داد

 .  شودیخته می مسعود به دار آویشاهد در زمان پاکحسن: ییپارة انتها
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و »  سـامان دهنـده    يرویـ ن« عامداً دو پارة     يبینیم، راو   باال می  یتیطرح روا ه در   کهمانطور  
 ين اسـت اگـر راو     یحال پرسش ا  . گر برجسته کرده است   ی د يها شتر از پاره  یرا ب » ییپارة انتها «

ن دو قسمت آخـر     ی بماند، پس چرا ا    یطرف باق  یه ب ک دارد   یت سع ی نقل روا  يه برا کادعا دارد   
د یـ  با یخیع تار ی نقل وقا  يه برا کن است   یگر برجسته کرده؟ مگر نه ا     ی د يها شتر از قسمت  یرا ب 
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 يا بـرا یـ  صـورت نگرفتـه اسـت؟ آ    ی انتخاب يساز ن برجسته یا با ا  ی بماند؟ آ  یطرف باق  ی ب يراو
سـت؟ چـرا   یل نیـ دل ین انتخاب ب  یند، ا کت  یروا» تعصب« را بدون    یتی است روا  یه مدع ک یسک

ه دارد تا   کی او ت  يها نشکت بوسهل و    ی شخص يشتر رو ی ب یخین حادثه تار  یت ا ی روا ي برا يراو
شـوند   ی م ي قو ی چون بوسهل وقت   يه افراد کن باور است    ی بر ا  ي سلطان مسعود؟ راو   يها نشک
 بوسهل نبوده اسـت،     ک حسن ی، دشمن اصل  ي خود راو  يها و بنا بر گفته   ! ن بخورد ی زم یسکه  ک

 سلطان مسعود پررنگ يها نشکا   سلطان مسعود بود، پس چر     یعنیفه  ی او خل  یبلکه دشمن واقع  
نـد و  کت فاصـله را حفـظ       یـ  روا يهـا  تی توانسته است نسبت به شخصـ      يا راو ینشده است؟ آ  

 رد؟یطرف بگ ی بیحالت
ن یـ شـد و خواننـدگان ا     ک ي و تربـد   یبه تعصب «ه  ک نرانم   ینم سخن ک یه م ک یخیو در تار  «

ننـد و  کن موافقـت  ی مـن انـدر  ه تا خوانندگان باکم یه آن گوکن را، بلیند شرم باد ا   یف گو یتصن
 .)189 یهقیب(»  نزنندیطعن

او مجبـور  . نـد کت یـ  را روایخی حادثۀ تـار یک دارد، ی سعی نوع ادب یک با انتخاب    يراو
امـا بـا   .  اسـت یرونید بیۀ دید زاویۀ دین زاویا. ندکت انتخاب ین روای را در ايدیاست زاویۀ د  

م، نتوانسته  یردکه در باال اشاره     ک از آن    ییها  قسمت يساز  و برجسته  یرنگ داستان ین پ یانتخاب ا 
 :امالً انجام دهدک را یرونید بیۀ دیا زاوی یطرف ین بیاست ا

ر اسـت، در  یـ  وزکه مربوط به حسـن ک يگری دیرنگ داستانی پيا ه هستهکم ینکفراموش ن 
واسـت  خ ی اگـر مـ  يراو. رده اسـت کـ ار را نکن ی ایلی به دال  ي راو یت وجود دارد، ول   ین روا یا
ن یـ  آن در خـود ا     يهـا  شـه یه ر کـ  يگـر یتوانست از طرح د    یند، م کتر   قش بوسهل را پر رنگ    ن

 :ردک یت وجود داشت استفاده میروا
هـا در خـون    ن مبالغـت یه چنک چه افتاده است ک را با حسن یپس مرا گفت بوسهل زوزن    «

ـ   یـک ه  کـ ام   ن مقدار شـنوده   یو نتوانم دانست، ا   یکختن او گرفته است؟ گفتم ن     یر  يه سـرا   روز ب
رده بـود و    ک استخفاف   ي بر و  يدار اده و به دراعه، پرده    ی شده بود به روزگار وزارتش، پ      کحسن

همـان  (» [...]د داشـت  یـ ن مقدار شغل را چـه در دل با       یا!  سبحان اهللا  ينداخته، گفت ا  ی را ب  يو
192(. 

 .ر خواهد بودیل زکم به شی نمودار نشان دهيرنگ را روین پیم ایاگر بخواه
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ن یـ آنگـاه، ا  . نـد کن طرح باال را برجسته      یتوانست ا  ی م يبینیم، راو  ه در باال می   کور  همانط
ـ یرا دشمنی باشد، زییت طرح ابتدا یخ به اهم  یتوانست از لحاظ نقل تار     یت نم یروا ن دو نفـر  ی ب
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ت انتخاب  ین روا ی ا ي را برا  یک طرح شمارة    يراو. ننده باشد کن  ییتواند تع  ینگار نم  خی نار يبرا
ن طـرح  یه با اک یدر صورت... گر یرد دی قهر بگ  یسک بر ی بزرگ یوقت: دین را بگو  یحداقل ا کرد تا   

 !دی را بگويزین چیتوانست چن یه در انتها آمد نمک یفرض

 جهینت
ت یـ م و بـا در نظـر گـرفتن موقع        یر مستق یم و غ  یرنگ و فنون نقل مستق    ی عنصر پ  یبا بررس 

 یج قابـل تـوجه    ی نگارنـدگان مقالـه بـه نتـا        ،»ری وز کردن حسن کدار   ر بر کذ«ت  ی در روا  یروای
 پرسـش مطـرح شـده در    يرد تـا بـرا  ک کمک به نگارندگان مقاله  ین بررس یدر واقع، ا  . دندیرس

رده کـ ان گونـاگون اسـتفاده      یت داستانش از راو   ی روا يبرا» ری وز کحسن« در   يچرا راو (مقدمه  
 از  ي راو -1: دندیجـه رسـ   ین نت یـ  بـه ا   ینگارندگان بعد از بررسـ    .   بیابند ی علم یپاسخ) است؟

ـ    یخیت تـار  یـ ن واقع ی ا يریپذ تیان گوناگون سود جسته است تا بتواند واقع       یراو  را ی و اثـر ادب
قـت، از همـان   یدر حق. نـد ک خود را حفظ یطرف ینگار حالت ب خی تا به عنوان تار    -2ند،  کشتر  یب

 نقـل   ي، برا »ری وز کحسنر  یردن ام کر بر دار    کذ«سنده  ینو. شود یده م ین اثر د  ی در ا  یابتدا تناقض 
 یخین حادثۀ تاریاما نقل ا. رده استکت استفاده ی به نام روا  ی نوع ادب  یک از   یخی حادثۀ تار  یک

 يا ت بـه گونـه    یگر انتخاب روا  ی د ی و از طرف   ی است به نام زبان ارجاع     یمستلزم استفاده از زبان   
چگونه توانسته است بـر   يپس، راو.  استي و هنریه در آن زبان، زبان عاطف کگردد   ی برم یادب

م از زبـان    کـ  یلـ ی نقل حوادث خ   ي برا يل راو کن مش ی حل ا  ي برا يند؟ راو کن تناقض غلبه    یا
ن بود و   یمکقضا در   «: دا نمود یر را پ  یتوان در متن واژگان ز     یبه ندرت م  .  سود جسته است   یادب

ـ  کار از   یکیه  ک... ه و   یدر واقع، استعاره، تشب   ). (192بیهقی  (» ردک یش م یار خو ک  ردنکـ  یان ادب
ـ   كاند).  شودیده م یم د ک یلین نوشته خ  ی متن است در ا    یک  یلـ ی خـود دل ی بـودن واژگـان ادب

نـد و  کت به حوادث بـا فاصـله نگـاه    ی روای رغم گونۀ ادب یرده است عل  ک ی سع يه راو کاست  
ه قصد دارد حـوادث     کنی بر ا  ی مبن يد راو کیأدر ضمن، ت  . ندکل ن ی خود را دخ   یاحساسات درون 

ت یـ  و تقوظ حفيبرا.  استیطرف ین بی بر ايگریل دیه اتفاق افتاده اند، دل کند  کان  ینگونه ب را آ 
 ینـد بـه نـوع   کم استفاده یر مستقیم و نقل قول غ یرد از فن نقل مستق    ک ی سع يطرف راو  ین ب یا

 يا راویـ ه آکـ ن پرسـش    یپس در پاسخ به ا    .  شد یده م یت د ی به ندرت در روا    ي راو يه رد پا  ک
ل شـاهد  یـ بـه دل : د گفـت یـ  در نقل حوادث برسد، با     یطرف ی بر ب  یواستۀ خود مبن  توانست به خ  

ه که  ک حوادث را آنچنان   ییار باال ی توانست تا حد بس    يم، راو یه در بخش بحث آورد    ک ییها مثال
 از واژگان و    یاما حضور بعض  .  نداشته باشد  يند و حداقل در آنها داور     کت  یرخ داده بودند روا   



 1387 تابستان، 45شمارة  ،  خارجیهاي پژوهش زبان علی عباسی/ حجت رسولی  ۹۶

 : داد ین امر را نشان میخالف ات یرنگ رواین پیهمچن
رحمـۀ  «هـا از واژة      ی بعض يه برا یکطرف است، درحال   ید ب یتواند بگو  ی م یسک چطور   -1

 !ندکن واژه استفاده نی از ا بوسهل اصالًيند و براکاستفاده » هیاهللا عل
ان ی نشابور يه مرا دعا  کن بود   یه ا ی و روزگارش و گفتارش رحمه اهللا عل       کن است حسن  یا
 .)199همان ( و نساخت بسازد،
ر یـ  از ام  ی وقتـ  ير سلطان مسـعود نبـود؟ پـس چـرا راو          ی وز ک حسن یا دشمن اصل  ی آ -2

 یهقـ یب(؟ » اهللا عنـه   یر مسـعود رضـ    یام«: ند  ک یر خطاب م  یبرد او را به صورت ز      یمسعود نام م  
 »[...]سـتند؟   کین  یـ ر بوسهل در    یبوسهل و غ  «: ن سخن خود اعتقاد ندارد    ی بر ا  يمگر راو ) 190

 .)192همان (
 در بـزرگ    ی سع يست؟پس چرا راو  یر سلطان مسعود ن   ی وز ک حسن ی مگر دشمن اصل   -3

ن یـ ا ا یـ آ. تیـ رنگ روا ینگاه شود به پ   (د؟  ینما یر م ی وز ک بوسهل نسبت به حسن    ینمودن دشمن 
  دارند؟ي راویطرف یموارد نشان از ب

 يهـا  م و نقـل قـول    یتق مسـ  يها ه استفاده از نقل قول    کد گفت   یحال در انتها و به عنوان با      
را در یـ  اسـت، ز ی انتخاب مناســـب یرونــیه بی حادثه و انتخاب زاویکردن کت ی روا يآزاد برا 

 يگـر ی د یتـ ی عناصر روا  یطرف ین ب ی نشــان دادن ا   ياما برا .  پاســــخ داد  یت به خوب  ین روا یا
رنـگ  یتـوان از پ  یه به عنوان شاهد مـ  کرد  ک یست به آنها توجه م    یبا ی م يه راو کهم وجود دارد    

ست؟ ی چیشناس تیهدف روا: ر مطرح است  ی ز يها در انتها و به عنوان دورنما، پرسش      . نام برد 
        .  رســاندکمــکنــد و بــه آن کت ک شــريا نــا رشــتهیتوانــد در علــوم ب ی مــیشناســ تیــا روایــآ

 کمـ کخ  یش تـار  ی مثـال بـه گـرا      يتواند برا  یا م یات است، آ  ی مربوط به حوزة ادب    یشناس تیروا
 ...ند؟ ک

 یشناس تابک
 .زکنشر مر: تهران.  نشانه شناسی و ساختارگرایی–ساختار و تاویل متن ). 1370(. کاحمدي، باب

 .نشر فردا:  تهران.دستور زبان داستان ).1371 (.اخوت، احمد

ر تر محمد جعف  کاض به اهتمام د   یبر ف ک ا یتر عل کح د یتصح. یهقیخ ب یتار). 1383. (ابوالفضل. ری دب یهقیب
 . مشهدیدانشگاه فردوس: مشهد. چاپ چهارم. یاحقی
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وابسـته بـه    (سوره مهـر    . چاپ اول . جلد اول نظم  . شناسی به ادبیات   از زبان ). 1383 (.وروشک ،صفوي
 ).حوزه هنري

 .سروش: تهران. انکودکات ی نقد ادبیشناس روش). 1378. (ي، محمد هاديمحمد

 .هرمس. محمد شهبا: ترجمم. هاي روایت نظریه ).1382 (. مارتین،واالس
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