
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  اي کارکردهاي داستان درونه
  
  

  ٭دکتر سمیرا بامشکی
  فردوسی مشهداستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

  کشنسیم زحمت
  فردوسی مشهددانشگاه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

  
 چکیده

گیري ویژگی و تمهیدي سـاختاري اسـت کـه در سـاحت معنـایی داسـتان نیـز نقشـی         درونه
دهـد،  اینجاست که این پیوند ساختاري و محتـوایی چگونـه رخ مـی    پرسش . کننده دارد ینتعی

  اي چه نقشی در داستان اصلی ایفا کرده و چه کارکردهایی در ارتباط با آن دارد؟ داستان درونه
گیري چه امکاناتی را در پیشبرد پیرنگ پژوهش حاضر مشخصاً در پی آن است که دریابد درونه

گیري روایی را  توان کارکردهاي درونهمی. دهدروایی و غیرروایی در اختیار متن قرار میو اهداف 
کارکردهـاي   -2کارکردهاي مرتبط با ساحت معنـایی اثـر؛    -1: در دو حوزة اصلی بررسی کرد
  .مرتبط با پیرنگ و ساختار اثر

  اي، کارکرد، ساختار، معنا داستان، درونه :واژگان کلیدي
  

   
 bameshki@um.ac.ir٭  :ست الکترونیکی نویسندة مسؤولنشانی پ

5/8/1393: تاریخ پذیرش مقاله  14/8/1392: تاریخ دریافت مقاله  

 نهم مارة بیست وش
  1393پاییز  

  9- 41صفحات 



١٠  

  

  

  
 

 کشدکتر سمیرا بامشکی و نسیم زحمت         
  

 1393، پاییز  29  شمارة      

  مقدمه -1
 آن بـراي  چهـارچوبی  مثابـه  به که دیگري روایت در«که  است اي روایتی درونه داستان

دامنۀ کاربرد این شیوة روایـی در ادبیـات    ).25: 2003 1پـرینس، ( »دشو  گیري درونه است،
منثورِ عامیانه تا آثار منظومِ  است که پیوستاري از متون داستانیِ فارسی چنان گسترده

و  قهقهـه  و شمسـه ، سـندبادنامه ، نامـه طـوطی از : گیـرد مـی  بـر  عرفانی و تعلیمـی را در 
با وجود اختالف نظرهاي فراوان . مثنويو  رالطیمنطق، پیکر هفتگرفته تا  چهاردرویش

ن آگویی، باور جمعیِ پژوهشگران بر  در باب سیر پیدایی و گسترش این شکل از داستان
بـه خـاطر    ایران غرب، چه وباشد  بوده شرق چه هاداستان این اصلی خاستگاه که است

   .استبوده بعدي هايپل ارتباطیِ آمیزشخطیر فرهنگی و جغرافیایی خود موقعیت 
. اي جسـت هـاي درونـه   را باید در ساختار متکثّرِ نقل حکایـت  متونین ا پیوندحلقۀ     

گیـري را بـه   فراوانی و تنوع این آثار، ضرورت دریافت چرایی و چگـونگی کـاربرد درونـه    
کوشد بـه ایـن سـؤال     میحاضر پژوهش . کندصورت پژوهشی خلّاق و گسترده طرح می

، در پیشـبرد اهـداف   هـاي اندیشـگی متفـاوت   یسـندگانی بـا افـق   پاسخ دهد که چرا نو
براسـاس  ایـن پـژوهش    هاي  فتهاند؟ یااز ساختاري یکسان سود جسته آفرینشگري خود

روایـی   متـون  تعدادي ازگیري در  هاي درونه بررسی کاملِ شیوه نیزمطالعۀ آثار نظري و 
هـاي ادبـی فارسـی     در پـژوهش گیـري  بررسی نظريِ تمهید درونهاز آنجا که . قرار دارد

مجموعۀ  -براساس مطالعات نظري و عملی - این پژوهشِ نظري پیشینۀ چندانی ندارد، 
ي گیـري بـر روایـت را پـیش رو    از کارکردها و تأثیرات شـگرد درونـه   کامل و منسجمی 

  .دگذار می محققان
ژوهش حاضـر  که مستقیماً مرتبط یا مشابه با موضـوع پـ   اثريگیري، در زمینۀ درونه    

هایی اشاره کـرد کـه در    دوم باید به پژوهشدر مورد منابع دست. در دست نیست ،باشد
هـاي  شناسی داستان روایتنخست باید به . اند گیري پرداختههایی به مبحث درونهبخش

بـه  دارد،  نااشاره کرد که هرچند نگاهی شامل به روایتگري موال )1391بامشکی، ( مثنوي
مفیدي بـه   اشارات ،مثنوياي در هاي درونهفرد داستان به وان و منحصرکاربرد فرا سبب

تـوکلی،  ( بوطیقاي روایـت در مثنـوي  : هاي دریااز اشارت دیگر،. دارد گیري موضوع درونه

                                                
1. Prince 
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عنوان یکـی از سـازوکارهاي روایتگـري    گیري را بههایی درونه است که در بخش )1389
ـ   بایـد بـه   غیـر از اینهـا   .اسـت ه قـرار داده مولوي با رویکردي بیشتر شهودي مـورد توج 

کـه  نـد  ا ختـه رداپآثاري  هبشناسانه  اغلب با رویکردي ریختکه اشاره کرد هایی  پژوهش
ثمینـی،  ( کتاب عشق و شعبده، همچون آنهاستپیرنگ افکنی  اساس شالودهگیري درونه
  .)1390پور، مهندس( شب یک و زنانگی و روایتگري در هزارو نیز  )1379
  

  گیريهاي درونهکارکرد -2
  :کرد بررسی اصلی حوزة دو در توانمی را روایی گیريدرونه کارکردهاي

  معنایی کارکردهاي -1
  ساختاري کارکردهاي -2
 بسـیاري از  با وجود آنکـه . است برقرار مکمل و دوسویه ارتباطی گروه، دو این میان     

 مـا  هـدف  در اینجـا  باشـند،  صـادق  نیز گویی داستان خود مورد توانند درمی کارکردها
 ؛هایی است که روایت در ذات خود تواناییِ ایفاي آن را دارد نقش بر افکندن پرتو مشخصاً

 ایـ  مؤلّـف  /راوي اي،درونه هايداستان از کیی ای و اصلی داستان زمینۀ در که هنگامآن 
  .پردازد می روایتگري به شخصیت /راوي
  

  کارکردهاي معنایی -2-1
هـاي  شـود، نقـش  گیري با آنکه در نگاه نخست عنصري سـاختاري محسـوب مـی   نهدرو

در  همچنـین کنـد؛  بینی اثر بازي میگوناگون و جذّابی در القاي سامانۀ معنایی و جهان
رسد کـاربرد  به نظر میکه چنان ؛داردتأثیرگذاري بر مخاطب نیز اهمیتی ویژه چگونگی 

دار نیـز عهـده   ختاري، در قلمـرو محتـوایی  سـنگ ارزش سـا  این تمهیـد در مـتن، هـم    
  .کنیماین کارکردها اشاره می  اینجا به شماري از  در. انکاري است کارکردهاي غیرقابل

تـرین و پربسـامدترین    گیري کـه از اصـلی   درونه تفسیريِ کارکرد :قیاس /تفسیر -2-1-1
مسـتقیم یـا    اي کند که داستان درونـه  هنگامی در متن ظهور می ،است آنکارکردهاي 

به بیان دیگر قصه، تفسیرکنندة داستانی است . غیرمستقیم شرحی است بر داستان مادر
ر  داستانِ از باالتر سطحی در ها مراتبی قصهسلسله نظامِ که در در ایـن   دارد؛ قـرار  مفسـ
 از کیی که آنجا از .شودمی نقل بر داستانی دیگر شرحی مثابهبه ايدرونه داستان هنگام
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 تفسـیر  و بازنمـایی  )عنوان یکی از انواع تمثیلبه(داستانی  تمثیلِ کارکردهاي رینتمهم
 اصـلی  داسـتان  بـا  ارتبـاط  در اغلب هاییداستان چنین است، ثانوي سطحی در مفاهیم

 چـه « ماننـد  - اصـلی  داسـتان  از برآمـده  هـاي پرسـش  بـه  کـرده و  نقشی تمثیلی ایفـا 
کاربرد این شیوه را به  .دندهمی پاسخ -» اند؟شده کنونی موقعیت به منجر رویدادهایی

بـه   درویشچهـار هاي  شخصیتمانند زمانی که  ؛فراوانی در آثاري از این دست شاهدیم
» قیـاس «کردهاي تمثیل داسـتانی  از دیگر کار .پردازند روزي خود می شرح داستان سیه

آورند؛  دگی فراهم میساگو به اي چنین امکانی را براي داستان هاي درونه که داستان ستا
  ). 1/247: 1379 مولوي،( مثنويدر  »طوطی و بقال«مانند تمثیل 

 داسـتانی بـه   شخصـیت  :نبردي ایدئولوژیک یـا دوئـل داسـتانی    مثابهبه گوییداستان - 2- 1- 2
 گیـريِ  سـویه  ایـن . است گیريسویه به ناگزیر گیر،روایت ای راوي در جایگاه محض قرارگیري

 یـا  ناگهـان  و نیـز جایگـاهش در جهـان مـتن را     شخصـیت  اندیشـگیِ  ناغلب بنیا که مدام
 ایـن،  از غیـر . دهـد  مـی  قرار خودآگاهی از دایم جریانی در را وي سازد، می تدریج دگرگون به

 گیـر روایـت  بـا  پیونـد  در که کنندمی جستجو را اهدافی گویی داستان با هاشخصیت هرچند
 ممکـن،  هايداستان شمار بی میان از داستانی شِگزین با راوي درحقیقت اما شود،می محقّق
 خـوبی در  تـوان بـه   مـی  را ویژگی این. کند می آشکار را خویش تعقّلی خاستگاه و بینی جهان

 ایـن  از تـا  گوینـد مـی  قصه کدیگریبراي  نوبت به شخصیت دو که کرد مشاهده هاییداستان
 ورزنـد؛  تأکیـد  خویش حقّانیت بر و کرده اثبات شناسانده، را خود نگرش نوع و باورها طریق،
 ذهنـی  نظـامِ  از پیـروي  به نیز را او مقابل، طرف کردن متقاعد با کوشدمی قهرمان گاه حتی
 در تـالش  عقیده، ابراز براي مثابه ابزاري به فرعی هاي داستان نقل که هنگامی .فراخواند خود

 روایـی،  مکالمـۀ  ایـن  سـوي  دو از هرکدام ،استدیگري  نظر انکارِ و خویش نظر اثبات جهت
 از منفـی  و مثبـت  شخصـیتیِ  هـاي تیـپ . کنـد را نمایندگی می ايویژه شناسی نظام هستی

 گـرایش  بـا  معمـوالً  روایـی  مکالمـۀ  ایـن  هایی بـوده و  چنین حکایت ساختار ضروري عناصر
 نقـل  از ایـن دو، بـا   کـی ی هربار. گیرددرمی شر و خیر نیروي دو میان شدگی قطبی به شدید

 يدیگـر  بـه  را مکالمـه  دیگـر نوبـت   بـار  سـپس  تـا  افتـد می پیش نغزتر و ترجذاب ستانیدا
 نگـرش  گویـاي  که معناشناختی و ساختاري زبانی، نمادهاي از انبوهی میان این در. واگذارد
 بـه  هاسـت،  پدیـده  بـه  مؤلّف /حقیقت شیوة نگرش راويدر این مکالمه و دو سوي از هرکدام
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از  هـایی داسـتان  در. نامیـد » داسـتانی  دوئل« توان را می ايرابطه چنین .شود می گرفته کار
 بـا  امـا  ،کنـد نمـی  آشـکار  را خـود  گیـري  سـویه  وضـوح  بـه  مؤلّـف  /راوي این دست، هرچند

 دادنِ امکانـات  نیـز  و هـا  شخصیت توصیف در خاص زبانی هايکاربرد نشانه مثل هایی نشانه
 قـرار  برتـر  مـوقعیتی  در را او خـود،  ایـدئولوژي  با همسو شخصیت /راوي ترِ داستانی بهفزون

 اختصـاص  شـود، مـی  داده موافـق  ایـدئولوژيِ  به شرایط این در که امکاناتی از کیی. دهدمی
 مجـال  نویسنده نظر با موافق شخصیت /راوي طریق این از تا ستا ترطوالنی روایتگريِ نوبت

در اختیـار   اثر واقعی گیرانروایت درحقیقت و مخالف شخصیت کردن متقاعد براي بیشتري
ـ «و » رعنـا «گـویی   قصه .دگیر هـاي برجسـتۀ ایـن کـارکرد      از نمونـه  زیبـا  و رعنـا در » احملّ

 ).1336ترکمان فراهی، (گیري است  درونه

 چنـان  اصـلی  داستان در رویدادها برخی گاه :داستانی رویدادهاي نماییِحقیقت -2-1-3
 رمزگـانی  مثابـه بـه  ايدرونـه  داسـتان « که رسند یم نظر به باور قابلغیر و انگیزشگفت
 چنین در ).86 :1391 بامشکی،(» دهد جلوه حقیقی و مستند را آنها کوشدمی نماحقیقت
 درسـتیِ  بـر  دیگـران،  ای خود تجربیات از زنده اينمونه نقل با راوي اغلب هایی،داستان
 ،قهقهـه  و  شمسـه داستان ی از در جایبراي نمونه  .گذارد می صحه اصلی داستان مدعاي

ترکمان (گذارد  اش در فهم زبان حیوانات صحه می وزیر با شرح داستان خود، بر توانمندي
 ).503-534: 1336فراهی، 

 مایۀ درون بسط جهت در همواره ايدرونه هايداستان :اثر مایگانیدرون گسترشِ -2-1-4
 اخالقیِ گیريِ سویه با خصیش زبان از که هنگامی حتی شوند،می پردازش داستان اصلی

 کـنشِ  هـر بایـد گفـت   . شـوند  نقـل  مایهدرون بر مسلط با نگرش مغایر شاید و متفاوت
 گسـترش  و اثـر  اخالقـیِ  حقانیت القاي و تثبیت ساختن، برجسته خدمت در گريروایت
 بـا  گیـري درونـه  همچنـین . اسـت  روایتی مختلف فضاهاي و هاشکل قالب در مایه درون

 راوي میان روابط« پرینس جرالد گفتۀ به. دارد مستقیم ارتباطی نیز متن یِاساس مایۀ بن
» است آن با مخالفت ای و مفهوم کی توضیح مایه،بن کی بر تأکید راستاي در گیرروایت و
 .)11: 1388 پور،قاسمی از نقل به(

 یدر مـواقع  لباغ ايدرونه هايداستان :تعلیم و القا /درمانی قصه /رفتاري الگوي طرح - 5- 1- 2
در  و مواجــه بـوده   مـانع  و شکسـت  هـراس،  تردید، با داستانی اشخاص که شوندمی روایت
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 راهنمـایی  و جـویی  چـاره  به دیگران هايکنش فهم ایو  بعدي هاي کنش گیري برايِ تصمیم
 همسـو  فضـاهایی  و هاشخصیت با اما دیگر سطحی در داستانی نقل زمان ینا در. نیازمندند

 ایـن . گـذارد مـی  قهرمـان  اختیـار  در را دشوار موقعیت از گذار براي الگویی اصلی، داستان با
  :باشد بازدارنده ای و برانگیزاننده تواندمی عقیدتی ای رفتاري الگوي

 و چنین نباید تو«: خورد می چشم به مضمون این با اي جمله معموالً هند عامیانۀ هاي کتاب در
 با و» آن؟ بود چگونه«: پرسد می دیگري آنگاه ،»نرسد تو بر ،رسید فالنی بر آنچه تا کنی چنان

  )35: 1379 ثمینی،( شود می گویی آغازداستان مقدمه، این

 از کـی یبه  بدل که شده تکرار دست این از هاییداستان در چنان آن، نظایر و عبارت این    
 .اسـت  شـده  گیـري هدرونـ  هـاي سـنّت  از کـی ی حقیقت در و شیوه این قرارداديِ هايعبارت
 اولـین  از یکـی  اند، داده نشان الیاده میرچا و استروس لوي چون شناسانی انسان که گونه همان
قابـل   غیـر  تناقضـات  رفـعِ  براي که است هایی داستان گفتن فرزانه، انسان یا شَمن هاي نقش

 هـا  شـمن  را آنچه). 14- 15: 1384 کرنی،( کردند می ارائه نمادین هایی حل راه تجربی، راه از حل 
 ايگونــه دیگــر، رویکــردي بــا تــوانمــی ،کردنــدمــی آدمــی روان بــا گــوییقصــه طریــق از
اي کـارکرد برجسـتۀ دیگـري     گویی به شیوة درونه به این تعبیر، قصه .دانست »درمانی قصه«

 روایتگـري  از» شـهرزاد « انگیـزة  که همچنان ؛درمانی قصه: یابد نیز در ذیل همین کارکرد می
از سـوي   ).53: 1389 اکبـرزاده، ( است» شهریار« روان گسیختۀ هم از هاي پاره کردن  کپارچهی زنی

 .باشـد  تربیتـی  هـاي آموزه و مفاهیم طرح براي کارآمدي تکنیک تواندمی گیريدیگر، درونه
اثـرش   اصـلی معنـایی و سـاختاري    یکی از عناصر به را شگرد این مثنوي پردازش در موالنا
داسـتانی، کـه بـراي     گویی نه تنها بـراي مخاطـبِ درون   ه عبارت دیگر، داستانب .کرد تبدیل

 گفـت  قاطعیـت  با توانمی. استالقایی چشمگیري - وجه تعلیمیحاوي مخاطب حقیقی نیز 
 وجـه  کهن، اخالقی و عرفانی متون در پردازيداستان کارکرد تنها غالباً حتی و ترینمهم که

   :هاستداستان تمثیلی
 از بیشـتري  تأثیرگـذاريِ  قـدرت  مراتـب  به که جوشدمی تمثیل انگیزِشگفت اقناعیِ صیتخا از این
 کنـد مـی  گیرجاي مخاطب ذهن در را آن معنی، خود ارزش از فارغ و دارد معنی کی مستقیمِ بیان

  ).185: 1386 قائمی،(

 ،گیـري درونـه  طـی  کـه  اسـت  آن بـر  مـاگر  :مؤلّف هنريِ تخیل در شکاف ایجاد -2-1-6
» نشـیند می آن قضاوت به هم و کندمی نقل را داستانی سنتی صورت به هم نویسنده«
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 را داستان اثر، روایی و مایگانی درون انسجام حفظ ضمن باید گوداستان ).143: 1997 1نلز،(
 دو تقابل که هاییداستان در تناسب این به توجه. سازد همسو خویش قهرمانان نگرش با

و یا بسـیاري از   زیبا و رعناهایی از  همچون بخش(ذارند گمی نمایش هب را متفاوت تلقی
 گریزناپذیر و پنهان همراهیِ ضمن هنویسند. است مهم بسیار )مثنوي مکالمات داستانیِ

 و پویـایی  جذابیت، بر افزودن نیز و گراییواقع حفظ است براي ناگزیر طرفین، از کییبا 
 رد در داستانی پیش از بیش مهارتی با روایتگري، يسو هر در و بار هر ،متن روایی توان
هایی به روایت و منطق آن بـیش از   اگر نویسندة چنین داستان .بیاورد مقابل طرف باور

سادگی اثر  توانند به ها می نتثبیت خود و بیان ایدئولوژیک پایبند باشد، داستان در داستا
   .نمایند 2بدل به متنی چندآواییرا 

اشارة تلویحی به محرّمـات سیاسـی یـا     /روي، تعریض و هشداردهیطفره براي مجالی - 7- 1- 2
 بـه  اشـاره  بـراي  مناسـب  بسـتري  خـود،  ضمنی هايداللت با ايدرونه هايروایت :اجتماعی

 داسـتانی  شخصـیت  کـه  آنجـا . آورند می فراهم عرفی، اجتماعی یا سیاسی محرّمات از برخی
 کنـد،  اشـاره  شـود مـی  تلقـی  ناهنجار او پیرامون حیطم نظر از که امري به آشکارا تواندنمی

 شـکل  در روایـی  هـاي گریزگـاه  تـرین  مهم از کیی. باشد مناسبی چارة تواندمی گوییداستان
 دیگـر  کهـن  ادبیـات  چـون  نیز فارسی در ادبیات که یابد می تجلی حیوانات حکایت ای 3فابل

  :موجود است آن از فراوانی هاينمونه هاسرزمین
 و کـردن   ممـزوج  بـراي  »دیگـر  سخن در سخنی کردن پنهان« یا »گفتن سخن پرده در« حِاصطال

 روایـات  در کننـدگان  گفتگـو  میـان  رابطـۀ  شـده  باعث است، گریزان آن از آنچه با مخاطب آمیختن
  ). 103: 1390 پور،مهندس( شود ریخته حیوانات

 کارآمـد  و رایج بسیار تمهیدات از گیري درونه داستانی، تمثیل انواع دیگر چون هافابل در    
به شـکل درخشـانی از ایـن کـارکرد      نامه طوطیو  دمنه و  کلیلهآثاري چون  .آیدمی شمار به

هـاي   اغلب داستان داستانیِ نیوشِ درون سبب نیست که روایت بی. اند گیري سود جسته درونه
 از مانـدن  امـان  در بـراي  دیاب می گریزگاهی را روایت گو،قصه .نداکهن، پادشاهان و زورمندان

 قـرار  او از مقـامی بـاالتر   در شخصِ مقابـل  که آنجا ویژه به اف،شف و مستقیم هاي پاسخ خطر
                                                
1. Nelles 
2. polyphonic 
3. fable  
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 آوردن روي شـرایطی،  چنین در. باشد برانگیزچالش تواندمی پاسخ، در لغزش هرگونه و دارد
ل  و درنـگ  رنـگ  و اسـت  رفتارآهسته« که تمثیل به بسـیار  ،)407: 1389 تـوکلی، ( »دارد تأمـ 

 پـردازي همـواره  تمثیـل  شـده  موجب کنایی، وجه و داستانی گوییِپوشیده این. کارگشاست
روایـت چوپـان از    پیکـر  هفـت در  .باشـد  قدرتمنـدان  بـا  تعامـل  آمیزمصلحت هاي راه از کیی

و هشـداري اسـت کـه    » بهرام گـور «کاري وزیر  تعریضی است از خیانت کاري سگش خیانت
- 721، 1387نظـامی،  ( تواند به پادشـاه خودکامـه دهـد    در شکل داستان نمیچوپان جوان جز 

 مسـتقیمی  و برنـده  تعلیمـی  وجـه  گیر،روایت خاطر نواختنِ ضمن هاداستان گونهاین ).717
در  مخاطـب  کـه  گرفتـه  قـرار  فروتري ادراکیِ مرتبۀ در چنان پرسشگر شخصِ نیز گاه. دارند
 شـکلی  در را مسـأله  طریـق  ایـن  از شـاید  تـا  یابـد نمـی  داستان نقل جز ايچاره گویی پاسخ
 موضـوع  از را وي توجـه  کـل  به ایو  بازنموده کننده سؤال ادراکیِ سطح با متناسب و تر ساده

  .سازد منحرف

 حقیقـت  در کـه - گیـري درونـه  کارکرد این :انتزاعی موضوعات به بخشیعینیت -2-1-8
 اي در هاي درونه کاربرد فراوان داستان موجب -است داستانی تمثیل ازجمله کارکردهاي

 گرایش« .است شده مقدس متون ویژه و به دینی روایات عرفانی، لئرسا فلسفی، مکاتیب
 نظام نمایندة صرف، رواییِ سبک نمایش از بیش تمثیل، به عرفانی هاي اندیشه صاحبان

» است ستهدان حقیقت مثالیِ صورت محسوسِ وجه عنوان به را قصه که است راوي فکريِ
 میان» قیاس« طریق از را بخشیعینیت کارکرد این داستانی تمثیل ).187: 1386 قائمی،(

 آشـنا  پیش از حقیقتی سوي به را ما کهچنان سازد،می ممکن نامحسوس و محسوس امر
اغلـب   .)170: 1383 -1384 فتـوحی، (» دهدمی شکل آگاهی به قیاس، برقراريِ با« و برده

/ 1: 1379مولوي، ( ند، مثالً در نیمۀ داستان اعرابی و زنشاز از همین نوعنی مثنويتمثیالت 
ايِ نحـوي و   موضوع داستان درونـه رسد که  ه موضوع فقر و فنا میزمینۀ سخن ب )2253

  .دهد را شکل می )1/2835: همان(کشتیبان 

 کارآمـد  و زیرکانـه  بسـیار  ايشـیوه  گیـري درونه :پنهان یا غیرعینی رویدادهاي طرح - 9- 1- 2
 رخ اصـلی  داسـتان  غیرعینـیِ  بخـش  و معنـایی  زیـرینِ  هـاي الیـه  در آنچه بیان براي است
، بـال  میکـی . ترین و پرکاربردترین اَشـکال ایـن شـیوه اسـت     برجسته از رؤیاها نقل. دهد می

دیگـر   خـالل روایتـی   در وقتی که داندبالقوه می هایی روایت را رؤیاها شناس برجسته، روایت
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 رؤیـاي  شـخص  کـه  همچنان«: خواهند بود اي درونه قطعاً داستانی شوند،  داده حشر یا دیده
 تغییـر  قطعاً خوانش، این در کند؛ می روایت خود براي را آن گویی ،کند می مجسم را خویش

بـه نقـل از   ( »شـود  مـی  بدل داستانی درون راويِ به شخص که چرا دهد می روایی رخ سطح در
 پنهـان  هـاي دریافـت  و رویـدادهاي داسـتانی   تواننـد  از دو طریق مـی  هارؤیا). 132: 1997نلز، 

 کـه  نگـر گذشـته  رؤیاهاي طریق از دوم و نگريآینده طریق از اول: قهرمانان را نمایش دهند
 طرسوسـی، ( انـد  مانـده  تـاکنون پنهـان   کـه  دهنـد می گذشته در هایی انگیزه و حوادث خبر از
 صـورت  اصلی داستان خالل در همواره نیز که فانیعر مکاشفات شرح. )133: گفتارپیش :1380

دفتـر   در» دقـوقی «ماننـد داسـتان   (است  گیريدرونه جملۀ همین کارکردهاي از گیرد،می
 هـاي داسـتان  روحـانی،  مکاشـفات  و رؤیاهـا  بـر  عالوه. )که شرح مکاشفۀ اوست مثنوي سوم

اصـوالً   .پردازنـد  مـی  عنـایی م زیـرین  هايالیه کردن آشکار به نیز دیگري اَشکال در ايدرونه
گیـري   تنها از طریق درونـه  - اگر صورت روایی داشته باشند - هاي داستانی  برخی از موقعیت

 یـا  داسـتانی  درون گیـرِ روایـت  که حوادثی بازگوییِ ای آوردن خاطر مانند به ؛شوند محقق می
ره کـرد، زیـرا هرگـاه    بیان اعترافـی اشـا  همچنین باید به  .خبرندبی  آن دو ازو یا هر خواننده

 کیمیـاي  در »غـار  در گرفتـار  مـرد  سـه « قهرمانانِ داستان همچونیکی از اشخاص داستان 
ناگزیر از روایتگـري خواهـد    ،درصدد اعتراف به خطاي خود برآید )184، 1361غزالی، ( سعادت

 صـورت  بـه  چه اعتراف اصوالً .شود بود؛ اینجاست که در دل داستانِ اصلی کمانی گشوده می
در  .افتـد نمـی  اتفاق ايدرونه شکل در جز دیگري، با گفتگو صورت به چه و درونی گوییِتک

 بـه  پـرداختن  امکـان : نمود گیري نیز اشاره از درونه دیگري برجستۀ به کارکرد توان ادامه می
 و توصـیف  شخصیت ذهن در هااندیشه گذر« آن طریق از که هاشخصیت درونیِ گفتگوهاي

هـاي   این کارکرد نیـز هنگـامی کـه عامـلِ کـنش      .)1178/ 2: 1381 انوشه،(» دشو می نمایانده
   .یابد اي ساختاري می قهرمانان شود، سویه

 بـراي  را امکـان  ایـن  ايدرونـه  هـاي داسـتان  :داسـتانی  هـاي کـنش  کردن برجسته - 10- 1- 2
 ایـ  شخصـیت  /راوي اهـداف  براسـاس  را داستانی هايکنش که آورندمی فراهم پرداز داستان

. بیندازنـد  آنهـا  بـر  ايویژه معنایی پرتو و داده قرار تأکید مورد کرده، برجسته نویسنده /راوي
 تشـریح  و شخصیت کنش کردن برجسته براي راوي: شودمی محقّق به دو طریق کارکرد این
 اهمیـت  دلیـل  و بـه ( انـد اخالقـی  /عرفانی بار داراي ای که کند می استفاده هاییاز کنش آن
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 داسـتان  نقـل  بـا  داستانی درون راويِ که اند عادي هاییکنش ای و )شوندمی برجسته یمعنای
 بیـان  براي ايدرونه داستان که است زمانی دوم حالت. بخشدمی معنایی بار آنها به ايدرونه
 بـر  عـالوه  ايدرونـه  داسـتان  صـورت،  ایـن  در .رود کار به مشخص یک کنش سرزدنِ علّت

تفسـیري و توصـیفی نیـز     در ارتباط با داسـتان مـادر کـارکردي    ش،آن کن ساختن  برجسته
هنگـامی کـه    سـندبادنامه در  »پـز  پرست و کنیز کلوچه بازرگان شکم«یابد؛ مانند داستان می

گاه نیـز   .)205- 211: 1948 سمرقندي، ظهیري(پردازد  پختنش می  کنیز به شرح ماجراي کلوچه
ذهبی است و به همین دلیل راوي جریـانِ روایـت   یا م عرفانی کنش خود داراي بار اخالقی،

  .پردازد اي به طور ویژه به آن کنش می و از طریق داستان درونه کند میمادر را قطع 

 گیردمی شکل واقع جهان در مادر داستان بستر معموالً :واقعیت و تخیل آمیختن -2-1-11
 آنگـاه  اما ند؛ا مواجه میفه قابل هايچالش با ملموس فضایی در نماواقع هايشخصیت و

 امـورِ  ایـن  گـاه . یابدمی بروز مجال تخیل و فانتزي لغزد،می دیگر سطوح به داستان که
 هـاي شخصـیت  بـراي  و رفتـه  پـیش  نیز اصلی داستان قلمرو تا غیرواقعی و سازشگفتی

پادشـاه در داسـتان گنبـد سـیاه      شخصـیت  .زننـد مـی  رقم غریب هاییفرجام معمولی،
و نیـز   )1362دهلـوي،  ( بهشـت  هشـت زادة گنبد بنفش  ، بازرگان)1387ظامی، ن( پیکر هفت

  .چنین آغاز و انجامی دارند )1336ترکمان فراهی، ( قهقهه و  شمسهسهرابِ  خواجه

 و آشکارکردن که خود ذاتی به یاري ویژگی تمثیل :متن استداللیِ توانِ ایشافز -2-1-12
 را گوینده برهانِ تأثیرگذار بسیار شکلی به تا دارد را آن توان زمان است،کردنِ هم  پنهان
 تمثیـل  ظرفیـت  ایـن  از اسـتفاده  بـه  موفـق  هنگامی پرداز تمثیل .نماید تقویت و تأیید

 میـان  و گنجانـده  مادر داستانِ وپودتار در زیرکی و مهارت با را آن که شودمی داستانی
نمونۀ  .سازد برقرار نیرومندي یمعنای و ساختاري انسجام اي داستان مادر و داستان درونه

  با نقل داسـتان شـیخ  » هدهد«آنجا که  ؛دید الطیر منطقتوان در  چنین کارکردي را می
هاي پیشینش را با این داسـتان و   مرغان را از خطرهاي راه آگاه ساخته و آموزه ،صنعان
  .)72-89: 1388 نیشابوري، عطار( سازد هاي دیگر مستدل می داستان

 آدمی سرنوشت به غریب شباهتی گیريدرونه :انسان زندگی و ذهن با زگاريسا -2-1-13
 و گـره  بـر  گـره  متـراکم،  او زندگی همچون و است تودرتو و آشفته او ذهن همچون: دارد

 معین و یکنواخت بستري در سیالن ذهن که همچنان. تنیده درهم رویدادهاي از سرشار
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 که است الگویی گیريدرونه. قرارندبی و صیانگرع نیز ايدرونه هايداستان رود، نمی پیش
 همسـویی،  و سـازگاري  این. نمایدمی را او ذهنی ساختار و بشري تجربۀ هايپیچیدگی

 بـا  فراخ ايعرصه در را ها خود این دست روایت پردازندگان سویی از که شودمی موجب
 ایـن  ناخودآگـاه  دریافـت  بـا  نیز خواننده دیگر، سوي از و بیابند روایی شماربی امکانات
دیرینگـیِ  و شمولی جهان. دکن تجربه خوانش یندافر ازرا  متفاوت لذتی پنهان، شباهت 

 رویکرد، این با گیريدرونه. است دوسویه شادمانیِ همین از برخاسته نیز روایی فرم این
هـاي خطّـی و    که شباهتی به داستان روانی ،است آدمی روان فهم براي ارزشمند ابزاري

اي چـون   به سبب همین پیچیدگی و شباهت است که مجموعـه  .مستقیمِ معمول ندارد
 . بدتا میشناختی را بر تأویالت و رویکردهاي گوناگون روان شب یک و هزار

 بینـیِ  جهـان « کانونیگر /راوي دیدگاه کهن گوییداستان در :راوي بودن  موثق اثبات - 14- 1- 2
 ,Rimmon-Kenan( »کندمی ارزیابی را متن در جودمو هايبینیجهان دیگر که است غالبی

 از گـویی  قصـه  ینـد او نیز افزودن بـر آن، طـی فر   خود وثوق حفظ براي راوي این .)73 :1987
 کــه امکانــاتیجملــه از. آنهاسـت  ازیکــی  گیــريدرونــه کنــد کـه مــی اســتفاده شـگردهایی 

 نیـز  و راویـان  چندگانـۀ  حسطو از استفاده گذارد،می راوي پیش روي راه این در گیري درونه
 میـان  از را داستانی درون راویان اصلی، راوي« شگرد این در. است اعتماد قابل راویان معرفی

 بیـان  صـاحب  صادق، حکیم، گو،تاریخ دانا، مانند مثبت وجهۀ داراي و مطمئن هايشخصیت
 تـاریخی  يهـا  شخصـیت  از توان می همچنین). 215: 1391 بامشکی،( »گزیندبرمی آن نظایر و

 اسـت،  اصلی داستان وثوق بر تأکید ابزار خود که ايدرونه داستان باورپذیريِ بر افزودن براي
شـاره  ا نـوروز   و  گـل در مثنـوي  » حکـیم «گویی  توان به داستان براي نمونه می .کرد استفاده

  بـازدارد » گـل «وي جکوشـد خـاطرِ شـاهزاده را از جسـت     مـی » حکـیم «کرد کـه ضـمن آن   
   .  )509: 1370 رمانی،ک خواجوي(

 مولـوي . سـت ازمینـه   این در  نمونه بهترین مثنوي :معنایی متعدد هايساحت ایجاد - 15- 1- 2
 بـودن  الیـه الیـه  و اندیشـه  پیچیدگی تا جسته سود داستان در داستان ساختار از این اثر در

 و اهیآگـ  از سـطح  هر با مخاطبنشان دهد و  را شده طرح مضامین با مرتبط معنایی سطوح
 ناشـی  تنها رضایت این اگر حتی ؛ردبب لذت آن از و رسیده متن از ادراکی به تواند می بینش

  . باشد هاداستان میان معنایی آشکار رتباطاتا يبرقرار از
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داسـتان   هـر  تا سازد می فراهم را امکان این گیريدرونه :گیري و غافل آفرینیتعلیق - 16- 1- 2
 خـود  بحرانـی  لحظـات  در گشـوده،  پیشـتر  داسـتانی  گیريِپی ایگشودن داستانی دیگر و  با

 داسـتانِ  جریـان  در پیـاپی  هايگسست ایجاد با شگرد این. شود دنبال دوباره و مانده معوق
 در بارهـا  را خواننـده  و شنونده و انداخته تعویق به را هاکنش روایی، بعدي سطوح نیز و مادر

 زمـانی  هـاي  شکسـت  و هـا گسست. داردمی نگاه هاشخصیت سرگذشت باقیِ دانستن انتظارِ
. رسـانند مـی  نهایـت  به را انتظار و تعلیق دهند، رخ روایت حال در داستانِ هاي بزنگاه در اگر

 رویـدادي  نزدیـک  وقـوع  یـا  مرگبـار  فـوریتی  پیرامون« اغلب هاداستان این خود آنکه ضمن
 مقـام  در کـه  فـردي  کنجکـاوي  نبـرانگیخت  راه از را آن بایـد  کـه  زننـد  دورمـی  آورمصیبت
 گـو داسـتان  ).140: 1385 بري،(» انداخت عقب تازه ايافسانه گفتن با دارد، قرار گیري تصمیم

 حـال  در مـدام  آن، بـه  دادن پاسـخ  سـپس  و کنجکـاوي  حـس  ایـن  پیِدر پی برانگیختن با
 گیرتـر نفـس  و ترطوالنی بسیار افکنیگره یندافر اغلب هرچند ؛است گشاییگره و افکنی گره

 کنجکـاوي  حـس  ايگونه داستان، فضاي با ورود به شخصیت هر .است بحران ایند حلفر از
 تنهـا  کـه  شـود مـی  برقرار سکوتی داستان زمینۀ در ناگهان گویی آورد؛ به همراه می تعلیق و

 ایشـان،  خـود  زبان از هاشخصیت سرگذشت نقل. است آن شکستن به قادر وارد تازه قهرمانِ
 ،شخصـیت  هـر « :باشـد  گیريدرونه شیوة» ترینجذاب« تودوروف گفتۀ به و ترین ایجر شاید

 تعلیـق،  احسـاس  نیز گاه). 274: 1371تودورف، ( »خویش زندگی داستان: است بالقوه داستانی
 ایجـاد  و ايدرونـه  داسـتان  نقـل  طریـق  از کـه  است قهرمان مسیر در تراشیاشکال از ناشی

 و آشـنا  سـاختار « تـا  سـازد مـی  قـادر  را راوي گیـري درونـه  .گیردمی صورت روایی گسست
 ظهـوري  و متفـاوت  بـافتی  با اي قصه آوردن با را مخاطب و گیرد بازي به را روایت وارِ کلیشه

 انجامـد؛ مـی  تعلیـق  بـه  خـود  گیـري غافل این. )500: 1389 توکلی،( »نماید گیرغافل ناگهانی
 سرنوشـت  و رویـدادها  ادامـۀ  دانسـتن  مشـتاق  کـه  داستان از اينقطه در درست شنوروایت

بـا نقـل   ) تـا دهلـوي، بـی  ( چهـاردرویش  .شـود  مـی  پرتـاب  دیگـر  اقلیمـی  بـه  اسـت،  قهرمانان
آنگاه کـه داسـتان قبلـی در اوج خـود موقـف       تودرتوي متعدد از زبان قهرمانانهاي  داستان

   . است بهره بردهگیري  لگیري به منظور ایجاد حس تعلیق و غاف شده، از درونه

 تمهیـدي  توانـد مـی  گیريدرونه :مخاطب خودآگاهیِ کردنِ بیدار و گذاريفاصله -2-1-17
 از کارکرد این هرچند. متن خوانش یندافر به خودآگاهانه نگاهی به یابیدست براي باشد
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 گیـري  درونه طریق از است که سال اما صدها است، بیستم قرن هنرِ اساسی هايویژگی
   :)484 :همان( شودمی گرفته کار به ادبیات در

 قصـه  منطـق  و فضـا  بـا  و گرفتـه  فاصـله  پیرامونمان و خویشتن از شویم،می همراه ايقصه با وقتی
 اندیشـه  معنـی  این در بسا چه آورد،برمی سر میانه در دیگر ايقصه که هنگامی اما یابیم؛می دلی هم

 از نیـز  آغـاز  در رفتـیم،  دیگـر  ايقصـه  درون بـه  و شـدیم  بیرون قصه این از که گونه همان که کنیم
 قصـه،  میانـۀ  در درحقیقـت، . بودیم افتهیراه  قصه قلمرو به خود پیرامون واقعیِ فضاي و خود دنیاي
  ).484- 485 :همان( شویممی قصه خود از دنیاي فاصلۀ متوجه

 افسـانه  یـک  رمزِ گشودن براي تالش تمثیلی، و عرفانی متون با مواجهه در :تزکیه - 18- 1- 2
 واالتـر  عرفـانیِ  مرحلـۀ  به رسیدن براي و داده پرورش را روح که است چیزي همان درست«

هـاي داسـتانی در متـون     کاربرد فراوان داستان و تمثیل .)138: 1385 بري،(» گرداندمی آماده
   .تعلیمی و مذهبی با این رویکرد نیز قابل توضیح است

 تصـفیۀ : کنـیم  مـی  تجربـه  را پاالیش که است جهان دیدن هگون دیگر به ما از روایت دعوت طریق از
 بـا  دهـد  مـی  امکـان  مـا  بـه  روایـی  تخیـل  کـه  حـال   عـین   در .تـرس  احساس و دلسوزي احساس

 فاصـلۀ  واسـطۀ  بـه  کنـیم،  یگـانگی  احسـاس  کشند می رنج و دارند کنش که داستان هاي شخصیت
 ایـن . کنیم کشف نیز را وقایع مستترِ دلیلِ دهد می فرصت ما به آورد، می پدید که اي شناختیزیبایی

 بـه  سـفر  بـراي  کـه  بینشی آورد، می پدید مضاعفی بینشِ ما در جدایی و یگانگی عجیب همجوشیِ
 کرنـی، ( اسـت  ضـروري  هستی هاي بالقوگی و امکانات دیگر سوي به و بسته و محدود خود فراسوي

1384 :22.(  

 حفظ عین در داستان که همچنان :واقعی و نیداستا مخاطب به تؤامان بخشیلذت -2-1-19
 جـادوي  در نیـز  را واقعی گیرِروایت نوازد،می را داستانی گیرِروایت خاطر تعلیمی، وجوه

 کهـن،  هاي در داستان داستان فضاي در که است گونه این. کندمی غرق خویش سکرآور
 ايزنجیره داستان هر و است نشدنیتمام داستان شنیدن و گفتن به هاشخصیت اشتیاق

 و هـا بـازگویی  و ادبی تاریخ طول در آثار این ماندگاري. دردا پی در را هاداستان دیگر از
 و خواننـدگان  اقبال دهندةنشان خوبی به گرفته، صورت آنها از که مکرري هايبازآفرینی
 خوانندگانشـان،  همپـاي  هـایی  داسـتان  چنـین  قهرمانـان  .است شیوه این به شنوندگان

 داستانگویان. دارند گوناگون هايحکایت شنیدن ایگفتن  به ناشدنی نسبتتمام اشتیاقی
 بشـارت  آیـد، مـی  پـی  در کـه  حکـایتی  بـودن  نغزتر و ترشیرین به را شنوندگان همواره

آثاري از  .توست خیالیِ ماجراجوییِ آغاز تازه این و اينشنیده هیچ هنوز گویی دهند؛ می
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پی غرق لذت  در هاي پی متنی خویش را از شنیدن داستان وناین دست هم مخاطبان در
 .متنی را سازند و هم مخاطبان برون می

 ،هـا  داسـتان  از متنـوعی  طیـف  ارائـۀ  بـا  گیـري درونـه  :مخاطب نقش کردن برجسته - 20- 1- 2
 گفتـۀ  بـه . دهد می سوق خود عملکرد تحلیل به را او و داده قرار ویژه موقعیتی در را خواننده

 را شـنو روایـت  نقـش  صـرفاً  و نبوده روایت و راوي گرمشاهده و شنونده تنها خواننده« ماگر،
 همـواره  داستان). 143: 1997نلز، به نقل از ( »دارد قرار نیز قضاوت جایگاه در بلکه کند،نمی ایفا

 کـه  انـدازه  همـان  بـه . گیـرد  مـی  شکل خواننده /نیوشروایت /جانبۀ راوي سه رابطۀ براساس
 و مایـه درون دریافـت  و داستان بسط گویی، داستان به راوي تشویق براي نیوشوایتر حضور

کـه  اوسـت . اسـت  سـهیم  گفتمـان  این در نیز خواننده است، يضرور گوییداستان حکمت 
 گفتمـان،  ایـن  درحقیقـت . اسـت  سـاختاري  و معنـایی  پنهـان  روابط ادراك نهاییِدار  عهده

 بـه  روایتگري در). 161: 1386 احمدي،( »گیرددرمی ندهخوان و متن میان که است ايمکالمه«
 از پیچیـده  ايشـبکه  در را مخاطـب  حکایـات،  و هـا  تمثیـل  شـدن  پـی  در پی اي،درونه شیوة

 راه ،متنـی  هـاي  نشـانه  بـه  توجـه  بـا  خواهدمی وي از و داده قرار متناقض گاه هاياستدالل
 توجیـه  و تأویل و کرده ایجاد خواننده نذه در را خالء نوعی« داستانی تمثیل. بیابد را خروج

 کـه  شـود مـی  موجـب  تمثیل بودنِ دوسویه همچنین ).156: 1383- 1384 فتوحی،(» طلبدمی
 خواننده ذهنی کندوکاو. بسپارد خواننده به را آن باقیِ دریافت پیام، از بخشی انتقال با گوینده

 مالیـی، ( بخشد می لذت خواننده به و پویایی ،خوانش یندافر به مفقوده، هايحلقه افتنی براي
 هـاي کـنش  و روابـط  گـر تحلیـل  بـه  صـرف  شنويروایت از مخاطب نقش تغییر. )58: 1383

 .بخشد می برجسته جایگاهی وي به و هکرد متن آفرینش جریان از جزوي را وي داستانی،

 ،اثـر  کیـ روایـیِ   الگـوي  گیريپی و درك :فرم ادراك از شناختیزیبایی لذت ایجاد - 21- 1- 2
 پیچیـدگی  بـا  الگو این اگر حال انگیزد؛برمی خواننده در را ناخودآگاه و پنهان شعفی همواره

 ادراك بـراي  خـویش  از رضـایتش  نیـز  و خوانش از او لذت شود، عرضه خواننده به ظرافت و
 کشـف  از دهد می رخصت مخاطب به موفق الگوپردازيِ«. شد خواهد مضاعف پیچیدگی این

: 1389 پینالـت، (» برد لذت پذیرد، می تحقق که ترتیبی به داستان پیرنگ ختارسا بینیپیش و
 خطـوط  و رویـدادها  منطـق  بـی  آشـفتگی  موجـب  گیـري درونه که آثاري در عکس، به. )35

  .بود خواهد فرساینده اثر ساختاري روابط درك براي تالش است، داستانی
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  ساختاري کارکردهاي - 2- 2
  عنـوان بـه » روایـت « شـود مـی  موجـب  گیـري درونـه  :روایت معناي ساختن پیچیده - 1- 2- 2
 چنـدین  بـه  تـوان مـی  را روایتی هر. شود کشیده چالش به طلبتمامیت و منسجم اي دیدهپ

 کاسـت،  را آن از هـایی بخـش  بعـدي  بازتولیـدهاي  در تـوان مـی  نیـز  زد، پیوند دیگر روایت
 را تـازه  قهرمـانی  که است کافی تنها. داد تغییر نیز را هاییبخش و افزود را به آن هایی بخش

 حتـی  شـد؛  خواهنـد  او سرنوشـت  جویـاي  هـا شخصیتدرنگ دیگر  بی کرد، وارد داستان به
. بـازنمود  را وي درونـی  گفتگـوي  ایـ  پرداخت قهرمان رؤیاي شرح به توانمی این، از ترساده
 بـا  کـه  بعـدي،  يهـا  پرداخـت  بـا  تنهانه که شودمی سیال جریانی به تبدیل روایت گونه، این

 بـا « تـودوروف،  نظـر  طبـق . اسـت  دگرگونی و تبدیل حال در درپی پی خود روایتگريِ کنشِ
 حـال  در خـود  کـه  داسـتانی  همـواره . دهـد  مـی  رخ ها روایت از وقفه بی تکثیري گیري درونه

  .)cited in Paxson, 2001: 135( »شود می شدهروایت داستانِ به تبدیل است، روایتگري
 کنـار  در تنهـا  گیـر روایـت  و راوي زیـرا  اسـت،  دوسویه عملی خود نفس در گویینداستا    

 هـاي  شبکه آشکاراکه راچ ،کندرا دوچندان می ویژگی این گیريدرونه. یابندمی معنا کدیگری
 بـر  گیـري عـالوه   درونه به بیان دیگر،. سازد تر می را پیچیده متنی متنی و برون ارتباطیِ درون
 خواننـدة  و نویسـنده  میـان  داسـتانی، پیونـدي پنهـان    شـنوي  روایت و يراو مرتبط ساختن
 متفـاوت  ییهـا ویژگیداراي  توانندمی هاي ارتباطی جفت هرچند این .کندمی حقیقی ایجاد

 کـه  کنـد  مـی  اشـاره  نلـز  .گیـرد مـی  شـکل  گـویی  قصـه  محـور  بـر  آنها همواره پیوند باشند،
 اي درونـه  روایـت «: نویسـد  مـی  او بخشـد؛  مـی  شناسانه معرفت اعتبار داستان به گیري درونه
 تـأثیر  حـال  همـان  در و تـر،  عمیـق  واقعیـت  تـوهمِ  سـو  یک از: نماست متناقض تأثیر داراي

 .)131: همان(» کند می ایجاد را توهم این فروافکندن

 از چـه  و گیـرد  صورت شخصیت /راوي طریق از چه گوییداستان :پردازيشخصیت - 2- 2- 2
 داسـتان . داسـتان کمـک کنـد    پـردازي شخصـیت  به تواند می همواره سنده،نوی /راوي طریق
 براسـاس  گـاه  و فرعی و اصلی هايشخصیت میان شباهت رابطۀ وجود براساس گاه ايدرونه
 دچـار  و داردوامـی  کـنش  بـه  کنـد، مـی  معرفی را داستانی هايشخصیت تضاد، رابطۀ وجود
 و هـا کنش تغییر سازسبب خود آن، دریافت و حکایت نقل نیز گاه. سازدمی استحاله و تغییر

 را خـود  گـویی، قصـه  طریق از کوشندمی داستانی هايشخصیت. است قصه قهرمانان نگرش
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. کننـد  توجیـه  را هایشـان انتخـاب  و هـا گیـري تصـمیم  خـود از  هـدف  و انگیزه و شناسانده
 ،خـود  تسرگذشـ  شـرح  بـا  کـه  دهـد  مـی  داستان قهرمانان بهنیز  را امکان این گیري درونه

   :نمایند تبیین را شان کنونی هاي ها و کاستی دغدغه
 شـکل  بـه  داستان هر نقل با و لحظه هر که داستان طول در هاشخصیت سیالیت و تطور دادنِ نشان

 سـیالیت  ایـن . دهـد می اريیها شخصیت ترظریف پرداخت در را گوقصه آیند،درمی ايتازه جلوة و
 کـه  گیرد قرارمی تودوروف مانند افرادي عقیدة با جدي و صریح تقابل در بولیک،سم مدلولیِ و دالی

 بـالو،  و عباسـی ( نیسـتند  کـنش  مـأمورانِ  جـز  چیزي ها شخصیت کالسیک، ادبیِ نظریۀ در معتقدند
1388 :20.(  

از جـوانی مـاجراجو و    بهشـت  هشـت زادة گنبـد بـنفش در    دریافتن اینکه چگونه پادشـاه     
شود، یا اینکه چگونـه شـاهزادگان و بازرگانـان     دي دنیادیده و محزون بدل میسبکسر به مر
تنهـا از   ،)1362تـا و  امیرخسـرو دهلـوي، بـی   . نک( اند چنین مسکین و درمانده شده چهاردرویش
از سـوي دیگـر،   . هاي تودرتو و پرماجراي ایشان میسر اسـت  کردن رشتۀ داستان طریق دنبال

، بهشـت  هشـت و  پیکـر  هفـت ، بهرام گورِ شب یک و هزارشهریارِ ها خود براي  شنیدن داستان
  . سازد را ممکن می  و بسیاري دیگر چون اینان، سلوك و استحاله اسکندرنامهاسکندرِ 

 را امکـان  ایـن  توانـد می همواره گیريدرونه :داستانی هايشخصیتساختن  پویا -2-2-3
 شیءوارگی به توجه با امر این تاهمی. درآیند سخن به که سازد فراهم هاشخصیت براي

 از مانع گیري درونه دیگر، تعبیر به. شودمی تربرجسته کهن گوییقصه در سنت شخصیت
این  .انگیزدبرمی روایی واکنشی و کنش به را وي ،شده ایستا شمایلی به شخصیت تقلیل

کشور   هفتاند، همچون  اي پرداخت شده هایی که به شیوة درونه ویژگی چنان در داستان
برجسته است که معموالٌ هیچ ) 1368شمس، ( فرائدالسلوكیا  )1386( تراب و سفرهاي ابن

  .شود وارد قلمرو روایت نمی ،آنکه داستانی بگوید ی بیشخصیت

 نقـل  کارکردهـاي  تـرین مهـم  از یکی :سفر به گذشته و آیندة داستان ساختن ممکن - 4- 2- 2
» پریشـی  زمـان « طریـق  از کـه  است داستانی اکنونِ ةآیند و گذشته به سفر اي،درونه روایت
 پـرش  و گسسـت  دچـار  خود، منطقی امتداد از گریز با روایی زمان در آن و گیردمی صورت

 و نـدرت  به نگريآینده کاربرد دارد، گوییداستان در بسیار که نگريگذشته برخالف. شود می
 و نقشـه  طـرحِ  خـواب،  تعبیر ی،گوی پیش سوگند، وصیت، چون محدودي هايشکل در تنها
 روایـی  صـورت  کـه  هنگامی( روحانی مکاشفات و رؤیاها شرح پردازي،خیال توطئه، ریزيِ پی
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 همـراه  تـا  یابنـد مـی  مغتـنم  فرصـتی  گونـه  ایـن  هـا شخصـیت . نمایـد می رخ )باشند داشته
 را خـود  نیِکنـو  هايکنش و افکنده آینده به گذرا نگاهی زمان، اندازيِ پیش با گیران و روایت

 آینـدة  بـه  نگـاه  شـیوة  پربسـامدترین  و بـازگوییِ رؤیاهـا   دیـدن  میان، این در. کنند بازبینی
 بـراي  مخاطـب  سـازيِ آمـاده  توانـد مـی  نگريآینده از هدف معنا، ساحت در .است داستانی

 قهرمـان،  هـاي کنش توجیه تعلیق، حس ایجاد وي، کنجکاوي برانگیختن بعدي، رویدادهاي
 فـراوان  کارکردهـاي نیـز   و آینده رویدادهاي کردن برجسته ها،شخصیت آگاهیخود تحریک

 در داسـتانِ  آینـدة  بـه  چه و گذشته به چه زمانی پرش هرگونه ساختاري، نظر از. باشد دیگر
 سـطوح  چنـدگانگیِ  بـه  نـاگزیر  بـه  و انداخته اثر رواییِ پیکرة در آشکار گسستی روایت، حال

 فضـا،  ماننـد  داسـتان  سـازندة  عناصـر  در آنکه بر عالوه روایت، سطح تغییر. انجامد می روایی
 و راوي جایگـاه  تغییـر  ،اسـت  جـایگزینی  و جـایی هجابـ  موجـد  پـردازي شخصـیت  و پیرنگ
  .دارد پی در نیز را شنو روایت

 در کـه  اسـت  سـاختاري  عنصـري  اساسـاً  گـو وگفـت  :شـنود وگفـت  فضـاي  ایجاد - 5- 2- 2
 روایـت  فضاي ایشان، رویاروي ارتباط و شنوروایت و راوي تؤامان حضور سبب به گیري درونه

 نقـاط  و هـا دیـدگاه  شـدن  گونـاگون  به ویژگی این. کندمی مانند شفاهی گوییداستان به را
 درنتیجـه  و باورپـذیري  گرایـی، واقـع  صمیمیت، میزان در« که انجامدمی داستان در کانونی

 گیـري،  درونـه حقیقت در). 70: 1389 رضوانیان،(» دارد کنندهتعیین نقشی داستان تأثیرگذاري
  .است کرده حفظ را خاستگاه این هاينشانه و است شفاهی گوییداستان از برخاسته

 و ارتبـاطی  فضـایی  ایجاد و نفر یک از خارج فضایی ساختن با را خود پویاي محیط روایتگري
 امکان داستان، اشخاص به تروای امر سپردن با راوي آن در که فضایی آورد؛ می فراهم گفتمانی
 گیـري  شکل بر داللت هاداستان در وضعیت این. کند می ایجاد را جمعی و چندسویه گفتمانی
 پـور، مهندس( کند می ایجاد را انسانی همزیستیِ فضاي نوعی که است گفتمان درونِ گفتمانی

1390 :130.(  

 روشن را خود معناي ،خود روایت که معناست این به خودارجاعی :ارجاعیخود -2-2-6
 جریـانی  اسـت  مهـم  آنچه ندارد، اهمیتی گیرندهقاب داستانِ بلندي ایکوتاهی . کند می

 گوییداستان در. اندازدمی راه به داستان نوع این که 1گیريدرونه -خود حرکت از است

                                                
1. self-embedding  
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 از بازتابیحقیقت ه دراین هست که است مرکزي ايهسته دربردارندة روایت هر اي،درونه
 بازنمایی را آن از بخشی که اصلی، داستان تمام نه ايدرونه داستان گاه. است داستان کلّ
 هاشخصیت و موقعیت نظر از کدیگریبه  داستان دو فراوان شباهت موارد، این در کند؛می

  .شود اشکال دچار یکدیگر از دو این تشخیص در خواننده شودمی موجب

 ادبـی  شـگردهاي  و تمهیـدات  پویاترین از کیی گیريدرونه :اَشکال مداوم دگرگونیِ - 7- 2- 2
 پیچیـده  پیرنگـی  در را سـاده  داسـتانی  تـوان مـی  گونـه  ایـن . است اثر روایی فرم تغییر براي
 افـزود،  آنهـا  بـه  ایـ کاسـت   قبلـی  هايگیريتعداد و طولِ درونه از توانمی کرد، گیري درونه

 داسـتان  فضـاي  به را دیگر قهرمانانی تازه، شکن دو ای کی کردن اضافه با سادگی به توان می
بـا   پـرداز داسـتان . دکر خلق متفاوت هاییکنش تازه، قهرمانان ورود با عکس به ای کرد دعوت

 و دیگـران  آثـار  روایـیِ  الگـوي  تغییر را در اختیارات از ايگستره همواره شیوه این استفاده از
هـاي   توان به نمونه می ،هاي پیشین داستان باب تغییر الگويدر .خود در اختیار دارد متن نیز
از  تان سـه مـرد گرفتـار در غـار    جمله بازگفت داساز ؛ي در ادبیات فارسی اشاره کردشمار بی

 .هـاي گونـاگون طـرح شـد     به شیوه توسط دیگران وبارها  غزالیاز  پس که کیمیاي سعادت
هـا و سـطوح    شخصـیت رد و تـر کـ   این داستان را پیچیـده  زیبا  و رعنادر نیز ترکمان فراهی 

   ).641: 1336و ترکمان فراهی،  184: 1361غزالی، (روایی دیگري به آن افزود 

 انگلیسـی  در و »mise en abyme« فرانسه در که کارکرد این :ايآیینه انعکاسِ -2-2-8
»placed into abyss« نایـ  تـوان می کهچنان ندارد؛ فارسی در معادلی شود،می خوانده 

» تاباننـد  بـازمی  را آن انتهـا بی تا که گیردمی قرار سطحی دو میان در آنچه« اراصطالح 
 از تصویري« که کرد معرفی ايبه عنوان پدیده را اي توان انعکاس آیینه می کرد؛ نیز معنا
 همچون تصـویر  ؛)96 :1391بامشکی، (» دهد قرار می روایت آن میانۀ را در روایت کی کل

 فرعی، روایتی که آنگاه دیگر، بیان به. تصویر قرار گیرد آن دخو که درون ايشده کوچک
 کارکرد این. شود می خلق پایان بی انعکاسات از جریانی ،کند گیري درونه را اصلی داستان

 :رسـاند  مـی  خود اوج به را گیري درونه شده، ادینیز  گیري درونه-خود عنوان با که از آن
 شـاهد  شـب   یک  و  هزار در .کند می روایت را خود ر،تپایین سطوح در گیر درونه داستان

 کتـاب  ایـن  داسـتان  سـحرآمیزترین  را آن بـورخس  کـه  روایتـیم  نـوع  ایـن  از اينمونه
 نخستین: شنود می را خود سرگذشت شهرزاد زبان از شهریار شب این در«: است خوانده
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 سرگذشـت  شـامل  اینکـه  آور شگفت و است دیگر هايحکایت همۀ شامل که را حکایت
 ،فرد منحصربه بسیار مدلِ این طریق از). 276: 1371 تودوروف، از نقل به(» هست نیز او خود
 کـه  کنـد  می نقل انتها تا ابتدا از را ايدرونه روایتی داستان، پایانی رفتپی جاي به راوي
 وشـن  روایـت  شیوه، این در. شود می 1افکنی سایه آن آخرِ رفت پی در اصلی داستان پایانِ

. بود خواهد دوم داستان مانند اول، داستان رخداد یا شخصیت پایانِ که فهمد می تلویحاً
 و گنجانده ايدرونه داستان در اصلی داستان بنديپایان غیرمتقارن، هايگیريدرونه در

 بخـش  کنـد  مـی  ایجـاب  حکایـات  پنـدآمیز  درونمایـۀ  ایـن،  از غیـر  شـود؛ می منعکس
 دلیل گاه به اي، اساس کارکرد انعکاس آیینهبر. گیرد قرار مرحله در آخرین گذاري ارزش

 ادغام هم در دو این گذاريِ ارزش بخشِ اي،درونه و اصلی روایت بیانیِ ارزش بودن یکسان
 داستان کلّی هدف و نتیجه کردن ترملموس اینجا در اي درونه داستانی کارکرد. شود می

  ).133-135: 1388 آزاد،( است آن از حاصل ارزش بر گذاشتن صحه و اصلی

رویـدادهاي داسـتانی    تلخـیص تمهید مناسبی براي گیري  درونه :سازي خالصه -2-2-9
نگـري و   گذشـته (هاي زمانی  پذیر است، مثل پرش این امر از طرق گوناگون امکان. است
کننـد و یـا انعکـاس     سادگی امکانِ گذر از وقایع غیرمهم را فراهم می که به) نگري آینده
شود با خاتمه یافتن یکی از دو داسـتان اصـلی یـا     افکنی که موجب می اي یا سایه هآیین

شـود   افکنی همچنین موجـب مـی   سایه. ا نیز دریابیمفرعی، تلویحاً پایان داستان دیگر ر
تنهـا در  ) هاي کهـن وجـود دارد   که در اغلب داستان(گذاري  گیري و ارزش بخش نتیجه

  .کاهد ه این خود از تکرار و اطالۀ کالم میپایان یکی از دو داستان بیاید ک

ا بر آنهـا  تواند با بسط و تکرار رویداده گیري همچنین می درونه :بسط رویدادها -2-2-10
هـا و یـا    شخصـیت توانـد از طریـق    داستانی به دفعات مـی  که رخداديتأکید ورزد؛ چرا

اغلـب در جهـت   بسـامد رخـدادها   . بازآفرینی شودمکاشفه  یا رؤیاطرح ون تمهیداتی چ
نیـوش   روایـت  /راوي در ذهن خواننده /تأکید بر آنها و تثبیت معناي مورد نظر نویسنده

آنجا که داستان مبارزة سام و اژدهـاي   ؛اشاره کرد شاهنامهتوان به  براي نمونه می .است
شود تا بـر قـدرت پهلـوان     هاي داستانی نقل می شخصیترود بارها از زبان راوي و  کشف

  ).120-122: 1382فردوسی، ( کید مکرر شودباستان تأ
                                                
1. forshadowing  



٢٨  

  

  

  
 

 کشدکتر سمیرا بامشکی و نسیم زحمت         
  

 1393، پاییز  29  شمارة      

 :هـاي روایـی   افـزایش ظرفیـت   /عهاي متنـو  فضاسازي /متن تحرك و پویایی افزایش - 11- 2- 2
 مـتن  بـه  گونـاگون،  هـاي شخصـیت  معرفـیِ  و مختلف فضاهاي ارائۀ با ايدرونه هايداستان
 کیـ  از اسـت  تبـدل  و تبدیل روایتگري، بنیادینِ و پویا ویژگی«. بخشندمی نشاط و حرکت
 سـطح  بـه  شـده  گیـري درونـه  سـطح  از حرکـت  دیگـر،  ايزمینـه  به شناسانهشناخت زمینۀ
 دچـار  ايگونـه  بـه  اصـلی  داسـتان  سـیر  خـط  وقتـی  اغلـب ). 82: 1381 برانیگان،(» گیر درونه

 نظـایر  و کارزارهـا  و نبردهـا  شرح ای هاسراییعاشقانه حکمی، هايآموزه ای و شده کنواختیی
 هرچنـد  فرعـی  داسـتانی  نقـل  گیرنـد، می خویش سیطرة در طوالنی مدتی براي را نمت نآ

تـرین شـکل از    در سـاده . آوردمی شوق سر بر را گیرروایت و دمیده متن به تازه هوایی کوتاه،
ایـن  . اي پـیش و پـس از داسـتان درونـه    : شـود  گیري، روایت دو بار دچار گسست مـی  درونه

مکانی، خط سـیر رویـدادها و کیسـتیِ کنشـگران داسـتانی      گسست که در ساختار زمانی و 
 تـوهمِ  ايگونـه  ایجـاد  توان گفت یندي که میاآفرین است؛ فر نفسه تحرك افتد، فی اتفاق می

 گـذرِ  امکـان  قصـه   در قصـه «. اسـت  هددان رخ حرکتی راستی به که جایی در کند حرکت می
 گـاه  فضـاي  دو اسـلوب  ایـن  با. آورد می همفرا را دیگر بافتی و فضا به بافتی، و فضا از روایت
 .)499: 1389 تـوکلی، (» یابندمی حضور هم کنار در دوالیه صورت به و زمانهم متفاوت، بسیار

هـاي داسـتان    شخصیتیابد ضمن تغییر فضاي متن، به دیگر  پرداز فرصت می قصه ،گونه این
 امکـانِ . کـار بـرد   هبـ تان اصـلی  متفاوت با گفتمان داسنیز بپردازد و یا حتی زبان و گفتمانی 

نیـز   روایـی  هـاي  ظرفیـت  گسـترشِ  بـراي  مجالی ها، پدیده شتابانِ و پی در پی شدنِدگرگون
 و اثـر  مایگـانی درون خود موجب قوامِ مندي،توان این ؛)155: 1390 پور،مهندس( کند فراهم می

 رشـتۀ  پـرداز داستان که داد خواهد رخ صورتی در که تنها است روایی ساختار انسجام بیشتر
 در شـیوه  ایـن  کـه  مضـاعفی  روایـی  هايظرفیت از و نکرده گم را پیچیده درهم هايداستان

 عـین  در و پیچیـدگی  ایـن  بـا  همسـو  پیرنگی به بخشی شکل جهت در گذارد،می اختیارش
 و نقـل  بـه  توانـد مـی  اصـلی  داستان اي،درونه هايروایت طریق از .جوید سود کپارچهی حال

 اصـلی  داستان آیندة ایگذشته  افقِ در که بپردازد رویدادهایی و فضاها ها،شخصیت یبازنمای
 .شـود مـی  آشـکار  رخدادها معلولیِ و علّی پیوندهاي و یافته بسط پیرنگ گونه این. دارند قرار
گیري در آفرینش فضاهاي متنوع در تمامی آثـاري کـه از ایـن شـگرد      بدیل درونه یی بیاکار

گانـۀ   که همـراه بـا راویـان هفـت     گیري است؛ همچنانروشنی قابل پی اند، به روایی سود برده
 . کنیم هاي دیگر سفر می هر بار به اقلیم و یا اقلیم پیکر هفت
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 وابسته بیان، روش« که است آن بر ژنت ژرار :شناسیهستی نوعی به ساختاربخشی - 12- 2- 2
 نیز گیري درونه ).285: 1389 براتی، از نقل به(» است بینش اي گونه بلکه ،نیست شگرد و فن به
 آن به بخشی تعینی براي الگویی و بینیجهان ايگونه از نمادي که روایی، شگردي تنهانه

 هاياندیشه قلمرو به را ما گوییداستان از شیوه این هنديِ هايریشه سو،ک یاز . است
 نقطۀ به بازگشت و سپس دیگر داستانی در آوردن داستانی که آنجا برد،می هندي استعالیی
 زندگی چرخۀ و جهان پوچیِ و بیهودگی نشانگر تنهانه ،آن از مدرن تلّقی برخالف ابتدایی،
 روشنایی به رسیدن: شود می ناشی هندوان معنوي و مذهبی تفکرِ ترین اصیل از بلکه ،نیست

توان  می وستان،هند غربیِ مرزهاي حوزة در شیوه این گیريپیبا  ،سو دیگر از .ادراك و
 بصري هنري حتی کهچنان ؛بازشناخت آن در را اسالمی /ایرانی عرفان و حکمت رنگ آشکارا
 و کثرت در وحدت نماد بهترین مثال عالمِ در«. است حکمتی گاه چنین تجلّی معماري، چون

 تصاویر یا و شده محاط دایره در که است منظّمی هندسیِ تصاویر وحدت، در کثرت یا
تصاویر  .)227: 1368 ستاري،(» است گنجیده گویی یا کُره در که منظّمی السطوحِ کثیر

هاي این قلمرو  شوند، در ساختمان داستان شرقی بارها تکرار میاي که در معماري  هندسی
 روایتگري، قلمرو در گرفته، بر در را خویش اجزاي که کلّی. جغرافیایی نیز حضور دارند

 از جزوي همگی که بپرورد خود بطن در را داستان شماربی تواند می که است مادري داستانِ
 ادبیات در الگو این دیرینگی به توجه با توانمی همچنین. نداآن از مدلولی و کل آن

 :نمود برقرار زرتشتی هاياندیشه و گیري درونه میان برابرنهادي زمین، ایران
 در شـدن گـم  هـا،  پدیـده  میـان  ارتبـاط  منطقِ در تاللاخ از اي زمینه ایجاد براي تو، در تو هاي روایت

 و همگـامی  همـاهنگی،  رو ایـن  از. انـد  شـده  سـاخته  ها جهان تناسبات وارونگیِ و ها روایت پیچاپیچ
 بـه  که پذیرد می پایان شگفتی این با ها داستان در پی در پی رفتنِ فرو براي مخاطب و راوي زمانیِ هم

 چـرخشِ  و زمـان  مفهـوم  از برخاسـته  ایـن، . مرگ مانند حالتی ست؛ا ناگهانی سفر، این آمدن پایان
 بـه  هرچیـز  بازگشـت  ۀرستاخیزان مفهوم و پایان آغاز، زمان، از زرتشتی طرح: است زرتشتی ادواريِ

 گویـاي  خـود،  پایـانیِ  بـزرگ  دورِ در یافتـه پایـان  هـاي  داسـتان  اینکـه،  دیگـر . اش مینوي بنِ و آغاز
  ).198- 199: 1390 پور،مهندس( شد خواهد خیر به ختم چیز همه: اند اوستایی /ایرانی دیگر اندیشۀ بن

گیري و چنـدگانگیِ سـطوح قـرار     اغلب آثار فارسی که اساس و شالودة آنها بر درونه    
توان به  جمله میاز که کنند اي را القا می بینی هاندارد، آشکارا یا پنهان چنین بینش و ج

  . اشاره کرد) 1345دقایقی مروزي، ( بختیارنامهو ) 1381زي، نظام تبری( بوذسفبر و بلوه
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 درنتیجه و دهنده سامان خویش سرشت در فرم :اثر زیباشناختی کیفیت ارتقاي -2-2-13
 پیچیدة و متفاوت کاربرد سبب به گیريدرونه ویژگی، این به توجه با. است بخشزیبایی

. دبخشمی اثر به مضاعفی زیباشناختیِ کیفیت پیرنگ، ساختار از زداییآشنایی نیز و فرم
 بیشـتري  برجستگیِ فرم محتوا، و فرم دوسویۀ ارتباط لحاظ به شیوه این در آنکه ضمن

 چندوجهی منشوري محتوا با ترکیب در که است، ساختی عنصري تنهانه چراکه یابدمی
و  نامه دسندبایکی از دالیل اصلی روي آوردن نویسندگانی چون عضد یزدي در . سازدمی

ت فرمیِ آن در جـذب و  به این تمهید روایی، قابلی جواهراالسماریا عمادالدین نعري در 
 .حفظ مخاطب تا پایان اثر است

 .اسـت  متفـاوت  تقـویمی  زمـان  بـا  روایـی  زمانِ مفهوم :زمان مفهوم و کارکرد تغییر - 14- 2- 2
 نیـز  لحـاظ  ایـن  از گیـري  درونـه . دهـد می سامان خواهدمی خود که گونه آن را زمان روایت،
 زمـان  خـط  داستانی، سطوح تغییر با چراکه گذارد،می اثر رواییِ ساختار بر دوچندان تأثیري
 تـا  را مـتن  زمانِ جلو، ایعقب  به رو هايپرش و هاگسست با و شکسته درپی را پی اثر روایی
 فضـایی  وارد گـویی « هایی در چنین روایت ؛کندمی تکثیر ابند،یادامه  هاگیريدرونه که آنجا

 : 1390پـور،  مهنـدس (» روییم هب رو زمان از متنوعی هاي دریافت با و شده گوناگون هاي ساعت با
 اسـت  شـناختی هسـتی  دیـدگاهی  بیانگر زمانی، تکثّر ایجاد با گیريدرونه سو، دیگر از). 196

 کـه  اسـت  غواصی بهمثابه گوداستان و آیدمی شمار به ابدي و ازلی ايپدیده که زمان در آن
 پـس  ؛کنـد مـی  صـید  بهـا گـران  گوهرهایی چون را متمایز لحظات کران،بی اقیانوس این از

. اسـت  کرانگـی بـی  ایـن  از بیشـتري  سـهم  ادراك و دریافـت  معنـاي  به بیشتر، هايداستان
 متکثّـر  و سـیال  ینديافر تواندمی نیز گویی داستان ندارد، انجامی و آغاز زمان که گونه همان
و در حقیقـت رمـزي از    زمـانی  ابـدیت  ایـن  از رمـزي  شب یک و هزار عنوان کهچنان ؛باشد

     :زمانی است بی
 آنـات  سلسلۀ از را اي لحظه ،»... که آمد پیش چنین روزها از روزي« عنیی ،قصه کلیدي جملۀ
 حفظ نیز را بودنش اتّفاقیه واقعۀ طعم حال، عین در و بخشد می مطلق ارزشی آن به و کرده جدا
 در و بالتکلیف و معلّق باید ابدیت زمانِ زیرا ،باشد داشته پایانی نقطۀ نباید همه، این با. کند می

 طلیعۀ شدن آشکار محض به شب  یک  و  هزار گويِقصه چنانکه. بماند باقی تردید و شک حالت
 گفـت،  خـواهم  یتبرا که دیگري ماجراي اما«: لغزد می دیگر بستري به شتابان فرجام، و پایان

   ).79: 1388 بامات،(» است انگیزترشگفت غایت به
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 رفـتن  فراتـر  مجال او به زیرا ،است آفرینلذت نیز خواننده براي زمان، از کارکردي چنین    
 چنـین  در زمـان  مفهـوم  ادراك. بخشـد می را روایی هاياکنون شماربی به خویش اکنونِ از

 در زیباشـناختی  لـذت  سرچشـمۀ  خـود  آن، پـی درپی يهاتبدل و تبدیل گیريپی و هیأتی
  .است خواننده

 در کـه  سـازد  مـی  بنـا  آنچنـان  را تـر  طـوالنی  و تر بزرگ زمانی داستانی، زمانِ دل در گسست
 جهشیِ و گسسته شتابان، گذرِ. شود  ایجاد متورم زمانِ یا افزوده زمانِ از احساسی نیوش داستان
 او دریافت و آگاهی که برد می پیش به حالی در داستانی و واقعی زمان دو در را او نیوشداستان

 کـاريِ خـویش  ترین بزرگ گفت باید. دهد می روي برایش که است رخدادي ترین مهم زمان، از
 کـارکرد  ایـن  پرتـو  در دیگر هاي آگاهی همۀ و است زمان از استنباط کردنِ دگرگون روایتگر،
  ).129: 1390 پور،مهندس( گردد می ممکن جادویی

 گوناگون متن چندین پیوند نقطۀ متن هر :متنیمیان مکالمۀ امکانِ کردن فراهم -2-2-15
 و هـا مایـه  بـن  سـبکی،  هايویژگی بستر در و اثر پنهان هايالیه در گاه پیوند این. است
 شـود، می دیگر متنی از بخشی پذیراي آشکارا نیز اثر گاه و شودمی برقرار آن مایۀدرون
 از اینجـا  ما مقصود .متن آن کشیدنِ چالش به هدف با ای و خود تأیید جهت در ایحال 

 به چه ایرانی هايداستان در که( گوناگون آثار میان مناسبات تنهانه متنی،میانمکالمۀ 
 کـه  ،)اسـت  گیريپی قابل متعدد هايبازآفرینی لحاظ به چه و ساختی و معنایی لحاظ

. است شده پرداخت روایی گیريِ درونه شیوة به که است متنی در هاداستان درونیِ مکالمۀ
را  گفتگویی چنین از اي، نمونهاست چندآوایی متنی ،باختین تعاریف بنابر که مثنوي در

 خود در را» دقوقی« روحانی مکاشفۀ شرح »خضر« و »موسی« داستان که آنجا ؛شاهدیم
  : ندکمی گیري درونه

 از چه دارد، هماهنگی گوناگون اندازهايچشم از خضر و موسی انداست با دقوقی قصۀ ساختار
 گفتگویی دقوقی، قصۀ. مایه درون ویژه به و ها شخصیت لحاظ به چه و داستانی هاي مایه بن نظر

 آورد مـی  دسـت  به گفتگو این در را خویشتن راستین معناي و موسی و خضر داستان با است
 ).180: 1389 توکلی،(

 راحتـی  بـه  گـو قصه شیوه، این در :پردازداستان خواست به بنا قصه طولِ تثبیت -2-2-16
 زیـاد  و کم را روایی سطوح و درونی هايداستان تعداد نیز و متن رواییِ عناصر تواند می

 نیـز  و فرعـی  هـاي داسـتان  پیـاپیِ  پیوستن ایو  مادر داستان بر بیشتر تمرکزِ با و کرده
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. گیـرد  اختیـار  در متغیر پیوستاري در را ،متن میتک داستانی، سطوحِ نمودن چندگانه
اختیار  در را تکثّر و پارگیچند هرگونه امکان که است پربار چنان شیوه این زایشیِ توان
 بـه پایـان   اغلـب . داشـت  خواهد ادامه ابد تا سیر این گویی که به شکلی گذارد،می متن

 هدف با گوقصه که گیردمی صورت ور آن از بلکه ،متن ضرورت به نه سیر، این رسانیدن
 داسـتان  و بسـته  را پـی درپـی  هايحلقه و هاچرخه اینسرانجام  مادر، قصۀ به بازگشت

  .رساند میفرجام  به متقارن اغلب الگویی در را اصلی

 روایـی  منافـذ  ایجـاد  و روایـت  خـط  شکستن با گیريدرونه :معنا انداختن تأخیر به - 17- 2- 2
 اوج در را داسـتان  و انداختـه  عقـب  را گشـایی گره امکان سرحد تا شدکومی ،آن در مختلف

 اصـلی  داسـتان  پایـان  بـر  پنهان ايگونهبه ايدرونه هايداستان از بسیاري هرچند. دارد نگاه
 آن در کـه  شاهدیم جامی يزلیخا  و  یوسف بخشی از منظومۀ در آنچه نظیر( افکنندمی پرتو

 بـا  ،)925: 1337جـامی،  ( )سـت ا »زلیخا« عشق سرانجامِ ییِگوپیش ،»بازغه« داستان کارکرد
 تعویـق  بـه  ،کنندمی دنبال ايدرونه هايداستان اغلب که اهدافی ترینمهم از کیی حال این

  .   است روایت معناي انداختن

 دکوشـ  مـی  پـی درپـی  هـاي داسـتان  نقـل  با مؤلّف گاه :متن منافذ و هاخأل رکردنپ - 18- 2- 2
 اثـر  فرمـیِ  و مایگانی درون ساختار و کند پنهان دیده از را متن معنایی ایري ساختا هاي ألخ
 نواقصـی  از را مخاطـب  توجـه  حالت، این در ايدرونه داستان. بنمایاند منسجم و کپارچهی را

 یسسـت  ایـ  و مکـان  و زمـان  وحدت رعایتعدم  نارسا، پردازيشخصیت پیرنگ، ضعف چون
بـا ایـن هـدف    گیري  رد درونهبکار .سازد می خویش به طوفمع و بازگرداندهمتن  علّیِ منطق

هـاي امـروزي فاقـد انسـجام فرمـی و       در مقایسه بـا داسـتان   اًهاي کهن که عموم در داستان
   .اند، بسیار کارگشاست محتوایی

 کـه  یابـد مـی  بـروز  مجـالِ  هنگـامی  کـارکرد  این :متن پایان گذاشتن گشوده امکان - 19- 2- 2
 خاتمـه  فرعـی  هـاي داسـتان  از کییرسیدن  سرانجام به با متن و اندهم ناتمام اصلی داستان
 جـاي  بـه  روایـت  و هسـتند  غیرمتقـارن  گیريِدرونه الگوي داراي هاییداستان چنین .پذیرد

 اًلبـ اغ کـه  وجـودي  بـا  صـورت،  ایـن  در. رسدمی پایانبه  ايدرونه داستان با اصلی، داستان
 بـه  تـوان مـی  را مـادر  داسـتان  بنديِپایان و بوده صلیا داستان از انعکاسی ايدرونه داستان

. شـود  می ایجاد اصلی داستان ماندن ناتمام تصور خواننده براي دریافت، آن بنديِ پایان قرینۀ
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 معنـایی  ارتباطـات  دریافـت  زیرا ،است مؤثّر نیز اثر خوانش بر ساختاري، تأثیر از جدا امر این
 رازهـا  راستی به نیز گاه. طلبدمی خواننده از یشتريب ذهنی تالش و هوشیاري ،در این حالت

 ايویژگـی  مـتن  بـه  کـارکرد،  این. ماند می باقی گشوده و نشدهحل مادر داستان از اسراري و
  .کندمی جدا آشکار محتوم، مستقیم و بنديِ پایان سنت از را آن و داده امروزي و غریب

 کـردن  وارد و متعـدد  هـاي داسـتان  آمیخـتن  سـبب  بـه  گیـري درونـه  :نیرو تراکم - 20- 2- 2
 نـوع  و شـیوه  ایـن  خـود  ذاتـی  ویژگـی  سـبب  بـه  نیـز  داسـتانی،  هـاي کنش و هاشخصیت

 تمهیـد  این از استفاده. است زدهشتاب و پرتحرك بسیار عموماً گزیند،برمی که هایی داستان
 و هفشـرد  نیروهـاي  از ازدحامی و شده فشرده بسیار داستان فضاي شودمی موجب داستانی

 داسـتان  پیرنـگ  و الگـو  بـر  بـدیل بی تأثیري نیرو، تراکم از شکلی چنین. گردد ایجاد کمینه
 داسـتانی  گریزهاي و هابرش از سرشار و پیچیده بسیار اغلب هاداستان این الگوي. گذاردمی

 چـون  ناگـاه  بـه  و گیرنـد  مـی  اوج شده، نقل شتاب با آورشگفت و پرماجرا هايداستان است؛
 شـاه  حکایـت معصـوم  هاي پرماجرایی چـون   داستان .شوندمی خاموش باد مسیر در ايشعله

هـا بـا پیچیـدگی و     داسـتان  :نمونۀ کاملی از ایـن ازدحـام و تـراکم نیروینـد     )1912نخشبی، (
  .شوند گشایی می هاي فراوان پیش رفته و ناگهان گره گسست

 آن بیشـتر  هرچـه  القاي در آنکه بر عالوه مفهوم کیتکرارِ  :تکرار تمهید از استفاده - 21- 2- 2
موتیـف   با نیز را گیرروایت ذهن و گذاشته باز هقص گسترش براي را راوي دست« است، مؤثّر

 و اشـخاص « معمـوالً  کهـن،  هايقصه در. )117: 1379 ثمینی،(» دهدمی خو خاص طرحی ای
 خطـیِ  و تکـراري  هـاي  مایـه  بن زنجیرة. مکررند مفاهیم و ها مایه بن دهندة گسترش حوادث،

: 1389 لـو، نبـی ( »شـوند  مـی  متمایز جزیی حوادث برخی و اشخاص تغییرِ با اغلب هاقصه این
 بـر  عـالوه  زیرا ،است ايدرونه هايداستان پردازش در تمهیدات پرکاربردترین از تکرار). 109
 بـا  یـد با گـو داسـتان  لغـزد،  مـی  فروتـر  ایـ  فراتـر  سـطحی  بـه  داستان که هربار الگوها، تکرارِ
 و هـا شخصـیت  بـه  کـرده،  ادآوريیـ را  سـطح  تغییـر  ایـن  راهنمـا  عبـارات  چون هایی نشانه
 و بپیونـدد  هـم  به را هاییداستان الگو به بخشیدنانسجام براي بازگشته، رهاشده هاي کنش

 بـه  .انـد  گرفتـه  شـکل  مشخّص ايهسته گرد که آورد فراهم داستانی تجمعات از ايمجموعه
 صـورت  به چه و رویدادها مکررِ بسامد صورت به چه ها داستان این در تکرار که رسدمی نظر

. اسـت  سـاختاري  ضـرورتی  کـه  تمهیـد،  کیـ  تنهـا  نه معنایی، و شکلی عناصر مکررِ بسامد
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 چـون  کـه  آینـد می وجود به ماجراهایی از زیرا ،گذارند تأثیر شدت به« چنین، این هاییروایت
 خواننـده  براي تکرار الگوي بازشناسی و دریافت). 50: 1375 و،کالوین(» یکدیگرند پژواك قافیه،

اي بـا   هاي اصـلی و درونـه   داستان )1388دهستانی، ( فرج بعد از شدتدر . است آفرینلذت نیز
اي مشترك سـامان داده   مایه هاي متنوع، همگی بر بن شخصیتوجود برخورداري از فضاها و 

  . فراوان دشواريِ و سختی زا پس بارهکیرهایشیِ  و گشایش: اند شده

 بی راوي، مفهوم :بخشی به این نقش داستان و تشخّص به گیرروایت نقش افزودن -2-2-22
 و آشکار چه و باشد منفعل و خاموش گیرروایت این چه. یابدنمی معنا گیرروایت حضور

 گیرروایت. انگیزد برمی راوي در را گوییداستان ضرورت ایاشتیاق  که اوست وجود پویا،
 یـاري  راوي شـناختن  در ما به کند، پیدا تري دقیق چهارچوب روایت تا کند می کمک«

 گويِسخن به و برد می پیش را دسیسه کند، می برجسته را ها مایه درون از برخی دهد، می
 عنصـري  بـه  بـدل  گیـر  روایـت  گونـه،  این ).75: 1379 تودوروف،(» شود می بدل اثر اخالقِ

  :که حضورش براي ایجاد و تداوم شکل داستان ضروري است شودمی ساختاري
 وجهی اینجا در. کند آغاز را روایت تا خواهدمی گر روایت از گیر روایت محاکاتی، حالتی در اغلب
 و خـود  پیشـین  وارگـیِ  شـیء  و سـکوت  سکون، از راوي خروج بر داللت که دارد وجود کنایی

 آورد می فراهم را آغازین گذارِ مرحلۀ این که است گیر روایت و است، گر روایت قامت به آمدن در
  ).135: 1390 پور،مهندس(

 ی چنینگوی داستان شب  یک و هزارهایش، شهرزاد  بدون شهریار و تردیدها و هراس    
انگیز،  هاي شگفت ن داستانپایانش به شنید شد و بدون بهرام و شیفتگی بی نمیبدیل  بی

    .داشتندنمجالی براي روایتگري  پیکر هفتگانۀ  هاي هفت شاهدخت

 شـناخت  اهمیـت  تـوالن،  مایکـل  گفتۀ به :سازکانونی عوامل ترکیب و تغییر امکان - 23- 2- 2
 :Toolan, 2001( سـازد می آشکار را روایت 1بودن دوسویه که است این در کنندهکانونی عامل

ــر عــالوه ســازيکــانونی در .)50 ــ هــر ادراك نی،داســتا رویــدادهاي از راوي ادراك ب  از کی
 ايگونـه  بـه  توانـد مـی  دربرگیر روایت از سطح هر. گیردقرارمی مطالعه مورد نیز هاشخصیت

 اَشـکال  کـاربرد  امکـان  امـر  ایـن . شـود  سازيکانونی خویش بعدي ای قبلی سطح با متفاوت
 بـه  اتـ  دهـد مـی  مـتن  به را این مجال ضمناً ه وآورد فراهم متن در را سازيکانونی گوناگون

                                                
1. bi-directionality  



  اي کارکردهاي داستان درونه

  

٣٥  
  

 

  

 1393، پاییز  29  شمارة

 و پویـایی  موجبـات  و کنـد می جایگزین ای و ترکیب کدیگری با را اَشکال این خود نیاز فراخور
 امکـان  راوي به روایت مختلف هاي کانون از استفاده همچنین. سازد فراهم را داستان تحرك

 رسـانی اطـالع  کیفیت و کمیت نیز و داستان در شحضور چگونگیِ و میزان درمورد دهدمی
 بـا  بیرونـی  سـاز کـانونی  عامـل  جایگزینیِ ).138: 1386 صرفی،( ندک گیريتصمیم مخاطب به

 ادراك کنتـرلِ  ،جـایگزینی  این هدف از. دارد فراوان کاربرد گیري درونه در بالعکس، و درونی
 شـده،  فیلتـر  راوي یـا  شخصـیت  طریـق  از کـه  را اطالعـاتی  غالبـاً  خواننـده . اسـت  خواننده

 کـه  اي ذهنـی  اطالعـات  بـا  زمـان هـم  سـازي،  کـانونی  در ونیدگرگـ ایجاد  با پس ؛بیند نمی
 شـود،  مـی  داده طـرف  بـی  راويِ سـوي  از کـه  اي عینی اطالعات نیز و دهآور فراهم شخصیت

هـایی  نقـش  ؛دارد عهـده  بـر  نیز دیگري هاينقش گیر روایت اینها، بر عالوه .گردد می رو هروب
 طریـق از  نیـز  و غیرگفتـاري  و گفتـاري  هـاي کـنش  طریـق  از پیرنـگ  بـه  دهیشکلچون 
 شـنو روایـت  کـه  هنگـامی  روایی چهارچوب ایجاد و پیرنگ گسترش شنو،روایت هاي ویژگی
 و راوي ارتبــاط طریــق از مایــهدرون ســازيِبرجســته گیــرد، مــی قــرار راوي مقــام در خــود
 رویـدادي  پذیرشِ عدمِ واکنش. متن هايارزش از دفاع و گريو سرانجام میانجی گیر، روایت

 داردوامـی  را راوي کـه چـرا  ،بخشد عمق مایه درون به تواند می شنوروایت سوي از داستان در
 اعتمـاد  قابل نشانگرِ درونی شنوي روایت سکوت سو، دیگر از .بدهد تريکنندهقانع توضیحات

  .شود می تأیید متن هاي ارزش آن نتیجۀ در که است راوي بودن

هم در درون متن و هم میان  گذاري فاصله 1:گذاريانمی /ساختاري گذاريفاصله -2-2-24
  :نمایدمی اَشکال رخ متن و خواننده ایجاد شده و به یکی از این

  - 2 روایـت؛  رخـدادهاي  و قهرمانـان  و داسـتان  جهـان  بـا  مخاطـب  جهـان  میـان  گذاري فاصله - 1
 جهـانِ  پـود  و تـار  در شـنونده  کـردن  رهـا  و دنفروبر براي شنونده، و روایت راوي، میان گذاري فاصله

 داسـتانی  بـه  داسـتان  یـک  از زدن گریز و داستان هاي پاره میان گذاريفاصله - 3 افسانه؛ و داستان
 بـه  میل ایجاد براي تعلیق حالت ساختن نیز و داستانی، پیامِ روشنِ بنديِپایان از اجتناب براي دیگر

 کـه  آنچنـان  داسـتانی،  حـوادث  و مورا طبیعت میان گذاري فاصله - 4 داستانی؛ رخدادهاي گیريِپی
: 1390 پـور، مهنـدس ( گـردد  فراهم گوییافسانه و پردازيافسون خیال، پردازش و اهتزاز براي فضایی

103.(  

                                                
1inserstion  
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 داستانی رویداد آن طی که است روایت زمان توقف عوامل ترینمهم گذاري نیز ازمیان    
 ایگر و کانونی/راوي تفسیرات و یالتتأو قبیل از( روایی گفتمان براي فضا ایجاد منظور به

 عامـل  خـود  داسـتانی  رویدادهاي پیاپی شدن قطع. شودمی قطع )ايدرونه هايداستان
که به  )460 :همان( است شده متوقف رویداد ادامۀ به بازگشت براي شگردهایی گیريِشکل

هـاي دیگـر    اندیشی ها و چاره هاي دیگري در متن انجامیده و موجد خلّاقیت خویشکاري
بیشتر باشد، این فواصل یند آفرینش متن ابر فرنویسنده  تسلّطهرچه مهارت و . شود می

  . شوند تر پر می تر و زیرکانه هنرمندانه

روایتگـريِ   بـا  داستانیدرون شخصیت هر :تکثیرِ سطوح و گوییقصه به دعوت -2-2-25
 چنـین  گیـرانِ  روایـت  .کنـد  تشویق و دعوت می داستان نقل به را مخاطب تلویحاً خود،

 ویژگـی  این .را دارند متقابل گوییِداستان اشتیاق توان غلبه بر ندرتبه نیز هاییداستان
 خویشتن ازاست  متن دعوت مثابهبه که د،آفرین می چندصدایی و شفاهی تنها فضایینه

نـدة  راوي برانگیزان نخسـتین  عموماً .روایتگري هايالیه تکثیر و سطوح چندگانگی براي
  .چهاردرویشکه درویش اول در گویی است، چنان دیگران به داستان

 و مؤلّف /راوي سوي گاه از که است جذّابی تمهید گیريدرونه :گیرروایت فریب -2-2-26
 دروغـین،  داسـتانی  نقل طریق از تا شودمی گرفته کار به شخصیت /راوي سوي از اغلب

جعل با راوي. دساز منحرف حقیقت از را گیرروایت ذهنیت  کوشدمی رخداد کیواقعیت 
 هـاي انگیـزه  بـا  موافق مسیرِ به را وي و دهکر مدیریت را مخاطبش هايکنش و اندیشه

 رخـدادهاي  به بنا داستان پیرنگ تا شودمی موجب ویژگی این. دهد سوق خود شخصیِ
 ایـ  او هـاي واکـنش  و داستان بودن  دروغین به گیرروایت نبردن ای بردن پی مثل بعدي

 متفـاوتی  تاجه در کند،می خود داستان نماییحقیقت القاي جهت در راوي که تالشی
شود این کارکرد فراتر از سویۀ معنایی، سـویۀ   بسط لغزان داستان موجب می .ابدی بسط

گیـر و   نمونۀ درخشانی است از تـالش نفـس  ) 1372نخشبی، ( هنام طوطی .ساختاري بیابد
اش،  از برآورده سـاختن خواسـته   گیر روایتمنصرف ساختن ذهن پنهانیِ راوي در جهت 

افتد و در پایان هـر   زیرك می» طوطی«هاي  در دام داستان نادانسته» شکر ماه«چنانکه 
  .  دده میمناسب براي شتافتن به سوي معشوق را از دست  زمانداستان 
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 کنشی همسوییِ و سازيکییبه  منجر تواند می گیريدرونه :کنشی سازيِیکی -2-2-27
 در تـوان مـی عنـوان مثـال   بـه  را اتفـاق  این. شود ايدرونه داستان و مادر داستان میان

 ماجرایی نقل به قاضی مقابل در شخصیت و دهندمی رخ دادگاه در که دهایی دیداستان
  .داردبرمی پرده اصلی داستان در نهفته راز و رمز از که پردازدمی

 را روایت که روایتی روایت؛ دربارة است روایتی معناي به وایتفرار :1فراروایت -2-2-28
 توضیحی هرگونه شامل فراروایت .سازد منعکس خود در را آن ایو  داده قرار خود موضوع

 نقل طریق از توضیح این خود چون که دهدمی اشروایتگري یندافر دربارة راوي که است
 معنایی در. )88: 1390پور، مهندس( دارد فرد منحصربه کارکردي گیرد،می صورت داستان

 یـا  و شـبهه  تردیـد،  انکـار،  سؤال، به است ِراوي داستانی و کنایی پاسخ فراروایت دیگر،
کـردن   مجاب و شنوروایت به گویی پاسخ لزومِ اصوالً. )92 :همان( شنوروایت هاياعتراض

اسب  رمیدن کرّه«ايِ  نهداستان درو .است ايدرونه داستان گیريِ شکل دالیل از کییوي، 
شنویی اسـت   در پاسخ به روایت ،مثنويدر  »از آب خوردن به سبب شخولیدن سایسان

  .)3/4292: 1378مولوي، ( شود خطاب می »سگ طاعن«که 

گیري عالوه بر آنکه قهرمان را در میان صـداها و  درونه :ایجاد الگوي دوصدایی -2-2-29
دهد که از دریچۀ دهد، به او این مجال را میر میهاي دیگر اشخاص داستانی قراروایت

گیران حقیقی، به ارزیابی عملکرد هاي داستانی و حتی روایتشخصیت ذهنیت و قضاوت
  :شود امر موجب پیچیدگی و غناي متن می این. هاي خود بپردازدو انگیزه

ر دربـارة او  شود تصور شخص دربارة خود تحت تأثیر کالم شخصی دیگگیري موجب میدرونه
شود که در آن می» نگاه مضطربانه«این امر به نوبۀ خود منجر به ظهور سبک خاصِ . قرارگیرد
سازند  فی و تردیدها آن را دچار وقفه میهاي وصبا مکث همراه شده و وابسته شخصیتکالمِ یک 

   ).126: 1390مکاریک، (

هـاي   ره کرد که در داستاناشا بختیارنامهتوان به درنگ پادشاه در  میدر این زمینه 
 کند هاي پیشین خود را ارزیابی می را جستجو کرده و قضاوتفرزند و همسرش حقیقت 

  . )1345دقایقی مروزي، (
  

                                                
1. metanarrative  



٣٨  

  

  

  
 

 کشدکتر سمیرا بامشکی و نسیم زحمت         
  

 1393، پاییز  29  شمارة      

  گیرينتیجه -3
اي از نویسندگان متعلّـق بـه ژانرهـاي متفـاوت      گیري تمهیدي است که طیف گسترده درونه

 این شـگرد و تـأثیرات خـاص     هاي فراگیر، قابلیت دلیل این استقبال . ندا دهادبی از آن بهره بر
اي پیوند و ارتباط دوسـویۀ بسـیار    هاي درونه در داستان. استبر پیرنگ و مضمون روایت  آن

ظریف و در عین حال ناگسستنی میان بعد ساختاري و بعد معنایی اثر برقرار است بـه ویـژه   
ایـن   از ایـن رو،  . فکنی اثر خود باشـد ا گیري تمهید اصلی نویسنده در طرح هنگامی که درونه

اي در داسـتان اصـلی، پنجـاه     هـاي درونـه   پژوهش با مطالعۀ تأثیرات و کارکردهاي داسـتان 
  .کند گیري را شناسایی و معرفی می کارکرد ساختاري و معناییِ درونه

  
  نوشتپی           

 story( »داسـتان  در داسـتان « ای» تودرتو داستان«  اسامی باکه از آن  اي درونه داستان - 1

within story(، »روایت در روایت« )narrative within a narrative(، »اي شـبکه  داستان« 
)matrix narrative(، »شـده  گرفتـه قـاب  داستان« )framed story or framed narrative(، 
 و» پیونـدي  انمی داستان« ،)Interpolation( »انضمامی داستان« ،»شده گیريالنه داستان«
 ،»کـردن  درج« چـون  اصطالحاتی که گیريدرونه و نیز شودمی ادینیز » شده درج داستان«
 /پیـازي پوسـت  /آکـاردئونی  /مـوزاییکی  گـوییِ داسـتان « ،»بنديچهارچوب« و» گیريقاب«

 آشـنا  چنـدان  ادبـی  اصـطالحاتی  عنـوان  بـه  شاید دارند، اشاره آن به نظایرشان و» الیهالیه
. اسـت  پردازي آشکار اي از داستان عنوان گونهبه آنها همیشگیِ کاربرد و دیرینگی اما ،دنباشن

 از شـکل  نای به اشاره براي را» ايدرونه داستان« برگردانِ پژوهش اینفوق،  اسامی میان  در
 شـیوه  نایـ  به اشاره براي را» ايدرونه روایتگري« یا» روایی گیري درونه« برگردان و داستان،

 .است برگزیده گویی داستان از
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