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 کانون روایت در داستان بیژن و منیژه بر اساس نظریّة ژرار ژنت
 ابراهیم استاجی

 ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری        استادیار زبان و

 مهین میرزابیاتی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

 دهچکی

به این اعتبار، تحلیل و بررسی آن و . گزیندکانون روایت، منظری است که نویسنده یا راوی برای نگریستن به داستان خود برمی

در پیوند با کانون روایت، . پارچه و دقیق روایت در یک اثر داستانی اهمیّت وافری داردشگردهای روایی در پی بردن به ساختار یک

مزیّت کار ژنت در این است که توانست با جداسازی . باشدترین آن، نظریّة ژرار ژنت میمطرح است که کاربردیهای متنوّعی دیدگاه

تحلیلی،  -گیری از روش توصیفیدر این پژوهش، با بهره. دو مقولة وجه و لحن گام مؤثری در پیشرفت کانون روایت بردارد

سنجش نظریّة . ریّة کانون روایت ژرار ژنت مورد بررسی قرار خواهد گرفتشگردهای روایی در داستان بیژن و منیژه بر اساس نظ

جا از سطوح گفتاری، زوایای دید سرایی و استفادة بوس در داستانکانون روایت ژنت در این داستان، بیانگر توانمندی باالی فرزانة ت

 .روایی کهن فارسی بوده استهای زمانی و مکانی روایی متنوّع و به تبع آن، غنای متون متعدّد و کانون

 .بیژن و منیژه، کانون روایت، ژرار ژنت، وجه، لحن، داستان: هاکلیدواژه

 

 مقدّمه. 4

نویسی مورد نظر قرار گرفته و منظور از آن، منظری داستان نوظهوری است که به تازگی در حوزة هایکانون روایت در شمار نظریّه

دوربین نگاه خود ة تواند دنیا را از زاویدر این شگرد، راوی می. گزینندن به داستان خود برمیاست که نویسنده یا راوی برای نگریست

و یا دیگران ببیند و به جای کسی سخن بگوید که کامال با او متفاوت است یا پیوسته در داستان خود را عوض کند و یا برای 

های دیگری از کانون روایت با نام(. 33: 4934اخوّت، )رویدادها بنگرد  داستانش چند دیدگاه برگزیند و به نوعی، از دید چند نفر به

یاد ( 21: 4919اسکولز، )و نظرگاه ( 36: 4912تودوروف، )، دیدگاه (421: 4913کالر، )کانونی ة ، نقط(33: همان)« منظر»چون 

کند ت نویسنده را با دنیای داستانش مشخّص مینسب»کند؛ زیرا این نظریّه در وحدت بخشی به داستان نقش مهمّی ایفا می. اندکرده

کند و معیار اصلی نقد گردد و از سویی درک خواننده را از داستان هدایت میگیری مصالح ساختمانی و وحدت آن میو باعث شکل

 (.932: 4911ایرانی، )« های اخالقی آن استو سنجش نظام

-سرا، داستانشاعران و نویسندگان حماسه. به ویژه بخش حماسی آن دارد ای دیرینه و کهن در ادب فارسینویسی، ریشهداستان

های بعد، های خود و به تصویر کشیدن آیین گذشتگان و انتقال آن به نسلنویسی را بهترین ابزار برای بازگویی اعتقادات و اندیشه

. نویسی در فرهنگ ادبی ما جایگاهی ویژه داردقصّه سرایی واز این رو، داستان. تشخیص داده و به قدرت اثرگذار آن پی برده بودند

زبان، حکیم فردوسی است که در شاهکار سترگ خود، شاهنامه، به بهترین شیوه از قصّه و سرایان فارسیتردید، سرآمد حماسه بی

 -، سنجش توصیفیآنچه در این پژوهش مورد نظر خواهد بود. عناصر آن بهره جسته که داستان بیژن و منیژه از آن جمله است

 .باشدهای ژراژ ژنت، به ویژه در زمینة وجه و لحن میتحلیلی نظریّة کانون روایت در داستان بیژن و منیژه و بر اساس دیدگاه

 مسئلهبیان . 1

دها زنجیرة رخدا)از این رو، در تعیین تناسب و هماهنگی بین سخن . شودکانون روایت، نظرگاهی است که داستان از آن روایت می

هدف سر و کار ما در ادبیّات با رخدادهای خام و بی. نقشی اساسی دارد( نظم منطقی رخدادها)و داستان ( اندگونه که روایت شدهآن

سان، ای یکای که دو دید متفاوت نسبت به پدیدهای ویژه و از دیدی مشخّص بازنمایی شوند، به گونهنداریم و حوادث باید به شیوه

آورد و از طرفی، راوی یا نویسنده به عنوان کسی که وظیفة گزینش بهترین زاویة دید را بر عهده اوت را به وجود میدو پدیدة متف

 (.69: 4912تودوروف، )انداز مورد نظر خود را به مخاطب ارائه دهد کوشد چشمدارد، می
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اند که از آن میان، دو مفهوم ان بر اصولی تأکید ورزیدهنظردر ارتباط با این نظریّه، دیدگاه واحدی وجود ندارد و هر کدام از صاحب

یک منتقد ادبی با (. مورد مشاهده)و دیگری مورد کانون ( گرمشاهده)یکی عامل کانون : رسددر همة نظرات مشترک به نظر می

ته باشد، تغییر از یکی به دیگری تواند به ساختار روایت پی ببرد؛ زیرا اگر داستانی بیش از یک کانون داشدقت در این دو مفهوم، می

 (.413: 4916مارتین، )بخشی از ساختار روایت خواهد بود 

-چه کسی مشاهده می»و « چه کسی مینویسد؟»او با طرح دو پرسش . پردازان کانون روایت، ژرار ژنت استترین نظریّهیکی از مهم

ای درار تباط با کانون ا مشخّص کند و بدین ترتیب، راه تازهر« کانون شخصیّت»و »کانون عمل روایت»توانست تمایز میان « کند؟

او در . ژنت معتقد است که داستان، ترکیبی از دنیای روایت شده و دنیای نقل شده است(. 411 -413: همان)روایت ارائه دهد 

د و بیان داشت که منظور او از روایت، ، سه مفهوم روایت، داستان و عمل روایتی را از هم متمایز نمو«کالم روایی»ای با عنوان مقاله

گران ارائه های کنشهایی که راوی از گفتهگران و نیز، نقل قولمتنی روایی است که شامل گفتمان بیان شده از سوی راوی و کنش

 (.23: 4931لینت ولت، )باشد داده است، می

گیرد که یکی عمل روایت در  می گر شکلن راوی و کنشای بر اساس تقابل کارکردی بیژنت معتقد بود که دو قالب روایی پایه

. ، عمل روایتی هم متفاوت خواهد بودبر اساس این. سان است و دیگری عمل روایت در دنیای داستان همساندنیای داستانی ناهم

که )گر ، کنش(وی استکه مرکز جهت گیری روی را)گرا سان باشد، سه گونة روایی متنگیری دنیای داستانی ناهماگر کانون جهت

( گیری وجود ندارد و راوی تنها به ضبط رویدادها میپردازدکه هیچ مرکز جهت)و خنثی ( گر استگیری روی یک کنشمرکز جهت

آبد؛ زیرا عمل روایت گر به وجود میگرا و کنشسان باشد، تنها دو گونة روایی متنامّا، اگر دنیای داستانی هم. پدید خواهد آمد

افزون بر این، ژنت توانست بین دو مقولة وجه (. 92-99: همان)پذیرد صورت می« گرکنش -شخصیّت»یا « راوی -شخصیّت»توسط 

 .ای منسجم و کارا در زمینة کانون روایت ارائه دهدو لحن تمایز قایل شود و با تفکیک این دو مقوله، نظریّه

 ضرورت و اهمیّت تحقیق 4. 1

ها کاربرد این نظریّه. های گوناگون و جدیدِ غالباً غربی به حوزة ادبیّات فارسی راه یافته استی از نظریّههای گذشته، بسیاردر سال

شود که محقّقان با در اختیار داشتن چارچوبی خاص، به واکاوی متون ادبی کهن و نو بپردازند و از اظهار نظرات شخصی موجب می

. از آن جمله است« کانون روایت»های بسیاری مطرح شده که دبیّات داستانی هم، نظریّهدر زمینة ا. و پراکنده تا حدّی پرهیز شود

وقتی این متون در . نظیری دارنداز طرفی، متون کهن روایی ما، ارزش و واالیی کم. ای دارددر این رابطه، دیدگاه ژنت جایگاه ویژه

رار بگیرند، کیفیّت این آثار و هنرمندی شاعران و نویسندگان نویسی همچون کانون روایت قهای گوناگون داستانقالب نظریّه

برای نمونه، با تطبیق داستان بیژن و منیژه که . گرددتر خواهد شد و برتری ادبی آنها ثابت میتر و ملموسزبان روشنفارسی

توس در داستان پردازی و به ة فرزان توان به سطح باالی توانمندیشاهنامه فردوسی آمده است و نظریّة کانون روایت ژرار ژنت، می

 .تبع آن، غنای ادبیّات روایی فارسی پی برد

 پیشینة تحقیق 1. 1

امّا، در ارتباط با . کشاندها و آثار زیادی نوشته شده است که ذکر تک تک آنها کالم را به درازا میدر ارتباط با کانون روایت، کتاب

، در (4913)پور، از این بین، مهندس. ی صورت گرفته با توجّه به غنای آن، محدود استهامتون کهنِ رواییِ حماسیِ فارسی پژوهش

روایتگری ایرانی، با تأکید بر چگونگی روایت در ادبیّات ة ، با نگاهی به جوهر«روایت حماسی، روایت دین ایرانی»ای با عنوان مقاله

ادبیّات ة ترین مجموعوایت رستاخیز از متن دینی اوستایی در بزرگدین کهن ایرانی زرتشتی و کتاب اوستا، به تجلّی و انعکاس ر

های خود اندیشهفردوسی پرداخته و بیان داشته است که در این اثر سترگ، روایت دینی، با حفظ بنة حماسی ایران، شاهنام

 .وده استادبیّات حماسی ایرانی بة پرداختی داستانی یافته و در جریان دگرگونی و جهش ادبی، شکل دهند

، به بررسی این «و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه( Diction)واژگان ة دایر»ای با عنوان ، در مقاله(4931)جاهدجاه و رضایی 

موضوع پرداخته که فردوسی با وجود کندی و اطنابی که در روایت شاهنامه وجود دارد، در موارد زیادی توانسته با به کارگیری 

مواردی همچون حذف بخشی از کنش داستانی، ارجاع به . پردازی، روایت را با شتاب و ایجاز همراه کنداستاندة شگردهایی در عرص

تر گیری از فضاهای جادویی و مهم های داستان، بهرهتکرار شده، افزایش عناصر داستان و اجزا و شخصیّتة گذشته، بیان واحد حادث

 .قاموسی و ادبی واژگان در دو سطحة از همه، استفاده از دایر
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، به این نتیجه «شناسیروایتة تحلیل داستان رستم و سهراب بر اساس نظریّ»ای با عنوان ، در مقاله(4931)پور محمّدی و بهرامی

توان دریافت که هر رویداد یا شخصیّت چه شناسی میهای روایتانداز نظریّهاند که با بررسی داستان رستم و سهراب از چشمرسیده

-گیری بحران داستانی را آشکار میشکلة ها، نحوارزیابی نقش حوادث و اعمال شخصیّت. یری در پیشبرد این روایت داشته استتأث

همچنین، بررسی . کشاند فرزندکشی میة انجامد و رستم، پهلوان شاهنامه را به ورطمرگ سهراب میة بحرانی که به فاجع. کند

نماید و های روایت و عملکرد آنها، میزان حضور و تأثیر او را در متن روشن میبه شخصیّت موقعیّت فردوسی به عنوان راوی نسبت

 .کندهایش از راه گفتمان روایی آشکار میهنرمندی او را در بیان عالیق و نگرش

، نشان «(تم و اسفندیاربا تکیه بر داستان رس)کانون روایت در شاهنامة فردوسی »ای با عنوان ، در مقاله(4934)آبادی غفوری مهدی

های تر، از شگردهای داستانپردازی و به ویژه عنصر زمان برای شکل دادن به حکایتداده است که فردوسی با هنرمندی هرچه تمام

خود بهره گرفته است، به گونه ای که هرگونه تغییر در کانون روایت، سبب ایجاد تمایز و تغییر در جریان اصلی داستان و حتّی 

 .ع آن میشودموضو

با تأکید بر داستان رستم و )بررسی تطبیقی کانون روایت در شاهنامة فردوسی و مثنوی موالنا »ای با عنوان ، در مقاله(4934)همو 

ساز و زاویة دید در های مختلف ارتباط راوی با کانونهای دید و شکل، نشان داد که گوناگونی کانون«(اسفندیار و داستان دقوقی

هایی از نبوغ فردوسی و موالنا را در تواند گوشهو مثنوی، چنان جذّاب و آگاهانه صورت گرفته است که تحلیل آن می شاهنامه

 . آفریدن آثاری فرازمانی و فرامکانی به نمایش بگذارد

ی گریماس درآورده و به های روای ، آن را در قالب دیدگاه«ساختار روایت در داستان ضحّاک»ای با عنوان ، در مقاله(4934)فروزنده 

ضحّاک، نیروهای : اهریمن، گیرنده: پادشاهی، فرستنده: ، موضوع شناسایی(ضدّقهرمان)شناسنده : ضحّاک: این نتایج رسیده است

گر پیمانی که بیانة زنجیر: اند ازهای روایی در این داستان، عبارتزنجیره. ...فریدون، کاوه و: ، نیروهای مخالف...اهریمن و: یارگر

های شناسنده است و انفصالی که حاکی از سیر داستان از ها و مأموریّتاجزایی که شامل آزمون. پیمانی بین فرستنده و گیرنده است

روایت در این داستان شامل پیمان، آزمودن و داوری ة بنابراین، کارکردهای ویژ. وضعیّت نامتعادل و منفی به وضعیّت مثبت است

 . است

ة ، نشان دادند که عنصر دگردیسی و استحال«شناسی داستان فرود سیاوشروایت»ای با عنوان ، در مقاله(4932)ی بهنام و یاحقّ

رفت نخستین داستان، نقش قهرمان را بر عهده ها تأثیر نهاده است و طوس که در پیرفتگیری پیشخصیّت در روند روایت و شکل

دیگری ة شود و کارکرد و نقش ویژکرداری به قهرمان دروغین یا ضدّ قهرمان بدل میای دگردیسی رفت دوّم، با گونهدارد، در پی

 .توان بهرام را بر بنیاد کارکردهای مثبت وی، به عنوان قهرمان برتر در داستان معرّفی کردهمچنین، می. یابدمی

ایت آن بر اساس دیدگاه ژنت، کار تحقیقی قابل های شاهنامه از جمله بیژن و منیژه و کانون رو، در ارتباط با داستانبا وجود این

 .ذکری صورت نگرفته است

 بحث. 9

را از هم متمایز نمود ( عمل روایی تولید کننده)و روایت ( محتوای روایی)، داستان (دال یا متن روایی)ژرار ژنت سه عامل قصّه 

روایت به شمار آورد و آن را ترتیب واقعی رویدادها های  هنبو به تأسّی از ساختارگرایان روسی، قصّه را از ج( 219: 4931ایوتادیه، )

ژنت، در نظریّة خود، . نخستین بار، ساختارگرایان روسی، روایت را شامل دو سطح طرح و داستان معرفی کرده بودند. ارزیابی کرد

(. 23: 4934اخوّت، )ست، به کار برد دانقصّه را به جای طرح مطرح کرد و آن را معادل چیزی که ارسطو تقلید از حوادث تراژیک می

به باور کالر، ژنت با تفکیک وجه . به تحلیل دقیق روایت پرداخت( آوا)و لحن ( حالت)افزون بر این، ژنت با ارائة سه مقولة زمان، وجه 

معرفی « ة کانونینقط»و لحن به کشف دیدگاهی نایل شد که رخدادها در ذهن یا موضع آن دیدگاه متمرکز شدند و آن را به عنوان 

 (.443: 4913کالر، )کردند 

 وجه یا حالت 4. 9

به عبارت دیگر، وجه یعنی راوی . وجه یا حالت، تابعی است از رابطة نقل و داستان، امّا بیشتر با منظرها سر و کار دارد تا رخدادها

انداز را دربر نی مسایل مربوط به فاصله و چشمبنابراین، وجه در یک اثر داستا. کندهای چه شخصی را در روایت خود بازگو میدیده

 (.292: 4919اسکولز، )گیرد می
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 فاصله 4. 4. 9

پردازد و در پی روشن کردن این مطلب است که آیا تنها عمل روایت به روش فاصله، به رابطة روایت کردن با مقصود بیان آن می

اینکه به نمایش گذاشتن روایت به روش میکروسکوپ کانونی شده و  گذرد و یاتلسکوپ کانونی شده و راوی به سرعت از نقل آن می

به این اعتبار، ژنت با معرّفی سه سطح گفتار (. 416: 4911ایگلتون، )کند راوی، نقل خود را به آهستگی و با شرح جزییّات بیان می

 .کنددر سخن ارائه میهای متنوّع کالم مدلی نو از گنجاندن گونه( مستقیم، غیرمستقیم و غیرمستقیم آزاد)

 گفتار مستقیم -

در این نوع گفتار، فاصلة روایت با بیان راوی بسیار کم . شودای از گفتار راوی است که در آن سخن بدون هیچ تغییری بیان میگونه

تمایز صوری گفتار وجوه (. 33-31: 4912تودوروف، )بندد و نزدیک به واقعیّت است و او بیشترین دقّت را در ادای سخن به کار می

 –ها، ضمایر اوّل و دوّم شخص، فعل زمان حال، واژگان اشارتگر زمان و مکان کنونی گیری از گیومهبهره: مستقیم به این شرح است

 (.226: 4916توالن، )اینجا، امروز و فعل حرکتی ویژه که دالّ بر حرکت به سمت چیزی است 

، با وجه بیشتر توضیحات و توصیفاتی که با گفتار مستقیم بازگو شده. گفتار بهره برده استتوس در موارد فراوانی از این نوع ة فرزان

شود تا این امر، موجب می. باشدسان، ثابت و نزدیک به کنش داستانی میدید خواننده همة از این رو، نقط. نمایشی بوده است

به عنوان . روند رویدادها مؤثر بداندة گیری و ادامخود را در شکلهای داستانی به طور مستقیم دخالت کند و یا خواننده در صحنه

وگویی را که میان او و همسرش صورت پذیرفته، به قدری هنرمندانه و شاعرانه فردوسی در آغاز داستان بیژن و منیژه، گفت: مثال

 .از نزدیک شاهد صحبت آنهاستبیند و گویی کند که خواننده و شنونده نیز، خود را در جمع آن دو حاضر میتوصیف می

 بااارفات آن  بااات  مااهاارباانام ز باااغ ااواستم زو چاااراغ       خاااروشااایاادم و خ

 شاابِ تاایااره خااواباات ناایااایاد همی ات چاه باایاد  همی      ماارا گاافاات شاماع

 اع پایاش آر چااون   آفتابیااکاای شامام ماارد  خااواب       باادو گفتم ای بااات نای

 آغاز کن می بااه  چاانااگ آر  چاناگ  ورا سااااز کااان       باانااه  پایاشام  و  باازم

 بایاااورد   رخاشاناده  شاماع  و  چااراغ ارباانام  ز  باااغ     باارفااات  آن  بااان  ماه

 افروخاات  رخاشاناده  شامع  و چراغبارااورد  بااه  بااغ       باایاااورد  شاامااع  و  بای

 ز  دوده  یااکاای  جااام   شااهاناشاهاای آورد  و  ناااار  و  تُاارُنااج  و  باهای    مااای

 (46-24ب )

راوی، . گیردرسند، گفت وگویی میان آنها درمیدر جای دیگری، وقتی بیژن و پهلوانان دیگر برای دفع حمالت گرازان به آرمان می

 .کندین بخش، با تکیه بر گفتار مستقیم، خواننده را برای شنیدن صحبت پهلوانان، بیشتر ترغیب میدر ا

 سااو  باپارداز   جااایوگاارنااه  ز  یاکگاافات  اناادر  آی      بااه  گارگایان   میالد  

 ادر  آیام به تیرچو  ماان  بااا  گااراز  انا ااک   آن   آباگایار    باارو  تااا  باااه  ناازدی

 تااو  باااردار  گااارز  و به جای آر هوششه  خایزد  خروش      گاااه  کااه  از  بیباادان

 (443-424ب )

 گفتار غیرمستقیم -

شود، با این تفاوت که راوی در بیان این محتوا از کالم خود ای از گفتار راوی است که در آن محتوای آنچه گفته شد، حفظ میگونه

-های دستوری در گفتار مستقیم بهره میجوید و به مقتضای کالم از تغییراتی چون خالصه کردن، حذف کردن و دگرگونیمی سود

: 4912تودوروف، )در نتیجه دقّت در این نوع گفتار به نسبت گفتار مستقیم کمتر و فاصلة بین روایت و بیان راوی بیشتر است . برد

31.) 

استفاده از این گونه از گفتار کمتر بوده است؛ زیرا شاعر یا نویسنده برای انتقال مفاهیم مورد نظر خود در متون روایی کهن فارسی، 

-فردوسی، در نمونه. دانسته استبه مخاطب، بیشتر به استفاده از دو نوع دیگر گفتار راغب بوده و گفتار غیرمستقیم را کمتر مؤثر می

وگوی میان گرگین و میالد را برای همراهی بیژن به ارمان که گفتاز جمله هنگامی. تهای اندکی گفتار غیرمستقیم بهره برده اس

 .کندنقل می
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 کااه  باایااژن  باااه  تاااوران نداند رهیاافاات  آنااگااهی    بااه  گارگایان  میالد  گ

 ااارمااناادهاماش  راهابار  بااش و هم یبند      تاااو  باااا  او  باااارو  تاااا  ساار  آب

 (413-411ب )

 گفتار غیرمستقیم آزاد -

در این روش، (. 33: 4934اخوّت، )شود ای از گفتار راوی است و به حدّفاصل میان نقل قول مستقیم و غیرمستقیم گفته میگونه

 (.214: انهم)کند کند، امّا سیاق سخن و لحن او را حفظ میاگرچه راوی به شیوة غیرمستقیم جملة شخصیت را نقل می

کوشد تا با استفاده از این نوع گفتار، نفوذ های داستان تمایزی پدید آورد، میکه بخواهد میان زبان خود و شخصیّتفردوسی، زمانی

ها، تنوّعی راوی دانای کلّ را کم کند و بدین روش، افزون بر دادن امکان به مخاطبان خود برای سیر در افکار و احساسات شخصیّت

گونه برای نمونه، نهیب پدر بیژن به گرگین را این. نواختی کسل کننده دور کندروایت داستان بدهد و آن را از یکة یوهم به ش

 :سرایدکند و میروایت می

 کاااه  ای  بااد کاانااش  ریامن  پر گزند اانااگ  بارزد  بلند   بااه  گارگایان  یاکای  ب

 گااازیااان   سااااواران    شااااه   ماارامارا        ااهتاااو  باااردی  ز  مان  شید  و   ما

 باااه  گااارد  جااهاان اندرون چاره جویاگ  و  پااوی  پااوی     فاگانادی  ماارا  در  ت

 کجا یابی آرام و  خااواب  و  شاااکاایابان  و  بند  و فریب     پااس  اکنون  بااه  دساتا

 کاااجاااا  ماااان  بابایانم یکی روی شاه ازیاان  دستگاه   یااشنااباااشااد  تااارا  باا

 بین  خاویشز  باهار  گاارامااای  جاهاانواهام ز تو کین خویش    پاااس  آنااگااه  باخ

 (321-323ب )

 .خواهد تا برای رفتن به ارمان و کشتن گرازان داوطلب شوندخسرو از پهلوانان میدر بخش دیگری از داستان، کی

 کااااه  ای  ناااماااداران  باااا  آفااریااناس  شاهریاار  زمین   ااناایاان  گافات  پاچ

 از آن پاس کند گنج ماان گنج  خااویااشماان رنااج  خااویش    کااه  خاارّد  به آزرم 

 (19-11ب )

بیژن در . خواهد از این کار دست برداردیکند و از وی مامّا، پدر بیژن او را سرزنش می. دهدشاه پاسخ مثبت میة بیژن به خواست

 :گویدپاسخ می

 تااو  بااار  مااان  بااه  سستی گمانی مبرااه   پایاروزگاار    چانایان  گافات  کاای  ش

 جااواناام  ولاااایکن باه انادیشه  پاایاارپذیر    هااا  از   من  اندر تااو  ایاان  گاافااته

 ساار  خاوک  را  باگاساالنام   ز  تااان               ااو   لاشاکرشکن     اایماااناام  بااایااژن  گا

 (414-419ب )

 اندازچشم 1. 4. 9

داند که به واسطة انداز را شگردی میژنت، چشم. گزیندانداز، منظری است که نویسنده یا راوی برای نگریستن به داستان برمیچشم

یابی راوی به اطّالعات مربوط به شخصیّت، او برای دست(. 36: 4913شعیری، )روایی پرداخت  دهی اطّالعاتتوان به سازمانآن می

را ( «شعاع کنونی بیرونی»و دیدگاه خارج « شعاع کنونی درونی»سان ، دیدگاه هم«بدون شعاع کنونی»دیدگاه برتر )سه دیدگاه 

 .بینی کرده استپیش

 (دانای کل)دیدگاه برتر  -

به این واسطه، جایگاهش برتر و اطّالعاتش . کندهای داستانی نگاه میراوی از پشت سر یا باال به وقایع و شخصیّتدیدگاهی است که 

ها و به بیان دیگر، راوی، در این دیدگاه، دانای کلّی است که نسبت به شخصیّت. ها بیشتر استنسبت به افکار و احساسات شخصیّت

یاد کرده است « دیدگاه بدون شعاع کنونی»ژنت، از دیدگاه برتر با عنوان . آگاهی کاملی دارد وقایعی که برای آنها رخ خواهد داد،

 (.33: 4934اخوّت، )
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شاعر یا . دید روایت دانای کل و دیدگاه برتر استة زاویة رساند که عمدنگاهی به متون روایی کهن فارسی این موضوع را به اثبات می

های داستان و رویدادهایی که پیش آمده، در حال پیش آمدن است و است و به زیر و بم شخصیّت نویسنده  از همه جوانب کار اگاه

فردوسی هم در شاهنامه، در غالب . بردکامل دارد و با چنین وسعت دانشی روند داستانی را به جلو میة پیش خواهد آمد، احاط

نقل از زبان سوّم شخص است و بیشتر اوقات [ معموال]ی شاهنامه، هانقل داستانة شیو». موارد، از این دیدگاه استفاده کرده است

در داستان (. 446: 4919سرّامی، )« گویدباستان بازمیة کند که بگوید داستان را از قول دهقان، یا از نامفردوسی به این بسنده می

 :سرایددید، میة و با تکیه بر این زاویکند هنرنمایی می، خسرو در نقش راوی کلّبیژن و منیژه، شاعر، برای وصف بزمگه کی

 ز گااردان  لاشاکار  هااماای  کاارد  یادنااشست یک روز شاد      بااه  بااگااماااز  باا

 نااهاااده  بااه  ساار  باار  کایاانای  کاله اه  گااااهِ  شاااه   بااه  دیاابااا  باایااراسااتا

 دل  و  گااوش  داده  بااه  آوای  چااناگچنگ     به  می درون ناشاساتاه  باه  گااه  انا

 ...فااریااباارزِ  کااااووس  باااا  گاستهم باازرگان بااه  هم      بااه رامااش  ناشاساتاه

 هاامااه  پااهاالاوانااان   خاساروپارستارواناای  به  دست     خااس ة هاامااه  باااد

 بااه  پاایااش  اناادرون  لاالااه  و  نسترنمن    چااون  عقیق  یاامِاای  اناادر  قااادح  

 (39-31و  13-31ب )

 .کندهمو، رفتن بیژن به ارمان را هم، به کمک دیدگاه برتر روایت می

 کااماار  بااساات  و  باناهااد بر سر کالهبایاژن  بااه  راه     از  آنااجااا   پاسایاچایاد  

 هاااامااااوازِ  ره  را  و   فااااریااااد  راالاااد   را       ماایا بااایااااورد   گاارگاایاان  

 بااه  نااخااچاایاار  کاردن  بااه راه دراز ااا  یااوز  و  بااز     باارفااات  از  در  شاااه  ب

 سار  گااور  و  آهااو  ز  تاان   باارکنانپایال  کف افگنان        هااماای  رفاات  چااون

 دریااده  بار و  دل  پااار  از  داغ  و گُارماامااه  دشات  غُرم      یااوزان  هز  چاناگاال  

 (413-449ب )

 (روروبه)سان، دیدگاه هم -

کند و دیدش محدود رو نگاه میها از روبهبه این اعتبار، راوی به شخصیّت. ها با هم برابر استدر این دیدگاه، آگاهی راوی و شخصیّت

دیدگاه شعاع کنونی »ژنت از این دیدگاه با عنوان . شعاع کانونی راوی داخلی است؛ خواه نقطة دید ثابت یا متغیّر باشدبنابراین، . است

 (.31: 4934اخوّت، )یاد کرده است « درونی

. ه استگویی یا گفتوگوی دو طرفه صورت گرفتدر داستان بیژن و منیژه، از این روایت بیشتر در جاهایی استفاده شده است که تک

ة دهد نقل جریان داستان را به عهدهای شخصیّتها ندارد و ترجیح میها و برونیای از درونیجا، شاعر، اطّالع گستردهدر این

 :نمایدگونه روایت میبرای نمونه، گفتوگوی میان بیژن و گرگین را این. ها بگذاردشخصیّت

 روانای  نااامااور  گُااارد  روشاان  کااه ایاان  گفت پس پهلوان   بااه  باایااژن  چاانا

 بااه  ناایااروی  یاازدان  و   باخات بلند نایان  کااار   چاند    چاباارآمااد  تاارا  ایاان

 ام ایادراکااه  ماان  چاانااد  گااه  باودهاا  بااگااویام ترا    هاکاانااون  گاافااتااناای

 ...چااه  بااا  طااوس  ناوذر چه با گستهما گژدهم     اام  و  گاایااو و بچااه  بااا  رساات

 (439-436ب )

 دیدگاه خارج -

اش از گردد و آگاهیدر این حالت، چشم راوی یک نقطة ثابت ندارد و در پی خبر می. در این شیوه، راوی، عینی و شاهد ماجراست

سازی حاصل آنچه از این نوع کانون»بنابراین، . دهدبروز نمی ها کمتر است و یا به دالیلی، اگر هم اطّالعاتی دارد، آن راشخصیّت

یاد « دیدگاه شعاع کنونی بیرونی»ژنت از این دیدگاه با عنوان (. 99: 4339سیمپسون، )« شود، روایتی عینی و رفتارگرایانه استمی

یت در آن بر عهدة شخصیّت قصّه است، در داستان، فردوسی چند باری از این دیدگاه که نقل روا(. 31: 4934اخوّت، )کرده است 
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کند و به کند، خود را از روند داستان دور میخسرو را از بیژن بازگو میخواهی کیشاعر، در بخشی که کین. استفاده نموده است

 .دهد تا آنچه که واقع خواهد شد، بیان نمایدشخصیّت اجازه می

 فاارسااتاام  بااجااویاام  بااه هر جایگاه هاار  سو فراوان  ساپاه     ماان  اکاانااون   ز

 ...بادیان  کااار  هااشاایااار  بااشاتاابما اهاای   یاااباامااا    ز  باایااژن  مااگاار  آگا

 چو بر  سار  هاماای  گاال فشاندت بااادال ناشاااندت  باااد     گااه  کااه  بر  گاباادان

 هااوا  باار  گااالن  زار  بااخااروشاااداشااادا      ااز   درپااوزماااایاان  چااادر  سااب

 پاارسااتااش  کااه  فاارمااود  یازدان  ما اااک  فاارمااان  ما  بااه  هاارمااز  شااود  پ

 (332-333ب )

 .دارد، از همین دیدگاه بهره گرفته استخسرو بیان میفردوسی، در بخشی که دادخواهی ارمانیان را نزد کی

 کااه  خااود  جااودان  زنادگی را  ساازی روز   جاااویااد  زی    ی  شاااه  پاایااکااه  ا

 زان سوی تور، کااه  ایاران  از ایان  سویسااتاایام دور    ز  شااهااری  بااه  داد  آماده

 وز ارماااناایااان ناازد  خااساارو   پاایامخااوانااند نام      کااجااا  خااان  ارمااانااش 

 بااه  هاار  کاشاوری  دساتارس  بر  بدان اااه  تاااا  جاودان   کااه  نااوشااه  زی ای ش

 ...ز  هار  باد  تاو  بااشای به هر شهر یاراشور  تاویی شهریار       بااه  هاار  هاافاات  ک

 (61-61ب )

 لحن یا آوا 1. 9

کند و پایگاه و وجهة نظری این راوی به چه ترتیب اوی استفاده میدهد که روایت برای بیان خود از چه نوع راین مقوله نشان می

که خواننده آن را حدس بزند، لحن، طرز برخورد نویسنده نسبت به اثر است، به طوری»به بیان دیگر، (. 23: 4934اخوّت، )است 

(. 111: 4932میرصادقی، )« بدهد ای که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع و مخاطبانش نشاندرست مثل لحن صدای گوینده

لحن با دو سطح زمان و وجه پیوند نزدیکی دارد؛ به این معنی که، از طرفی به نسبت زمان روایت، رویدادها را با زمان به وقوع 

: 4919اسکولز، )نماید کند و از طرفی، موقعیّت راوی و نقشی را که در بازگویی روایت دارد، مشخّص میپیوستن آنها هماهنگ می

 .مکان راوی. 2زمان روایت . 4: ، در مقولة لحن، دو موضوع در کانون توجّه قرار داردبر اساس این(. 292

 زمان روایت 4. 1. 9

. گویندمی« زمانیهم»اند که به آن نخست، زمانی که رخدادها واقع شده: تواند وقایع را در سه حالت زمانی کانونی کندروایت می

سوم، زمانی جلوتر از زمان وقوع رخدادها که . گویندمی« پیشازمان رخدادی»تر از زمان وقوع رخدادها که به آن بدوم، در زمانی عق

 (.416: 4911ایگلتون، )گویند می« پسازمان رخدادی»به آن 

 زمانیهم -

. شونددهند، بازگو میوی میها به لحاظ زمانی در زمانی که ردهد که غالب روایتنگاهی به متون کهن روایی فارسی، نشان می

های وگوهای دو سویه، به تشریح رویدادها پرداخته و بازگویی این وقایع را از زبان شخصیّتفردوسی نیز، در داستان با تکیه بر گفت

ا تکیه بر وگویی که در این رابطه با همسرش داشته را بسرایش داستان بیژن و منیژه و گفت شاعر، نحوة. انی انجام داده استداست

 .زمانی نقل کرده استروایت هم

 یااکاای داساتاان امااشاابام بااازگااوی روی   بااادان  ساارو  باان  گافاتام  ای  مااه

 باادو  انااادرون  خاایاااره  ماااند سپهر ار  او  فرّ و مهر    کااه  دل  گاایاارد  از  مااها

 بااستانة بااگااویااماات  از  گاافااتاااتان   ا  یااکاای  داستاا  می بااپاایاامااای 

 هاامااان  ازدر  مااارد  فرهنگ  و  سانگاهار  و نیرنگ و جنگ     پاار  از  چاااره  و  ما

 بااخااوان  داسااتاااان  و  باایاارای   مهرچهر    باگاافااتاام  باایااار  ایان  بات  خوب

 کااه  آرد  بااه  مااردم  ز  هر  گونه کااارزگاااار      خ  ناااساااز  ناایااک و  بااد  چاار

 (23-92ب )
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 .وگوی میان گرگین و بیژن با همین کانون زمانی روایت شده استدر جای دیگری از داستان، گفت

 کاه  مان  پایاشاتار  ساازم  ایان  رفاتانا ن  گفت  پااس بیژنا   بااه  گاارگاایاان  چنی

 کااه  تارکان همی  چااون  پسیچند   ساوراااباایانم  ز  دور    ه را  بشاااوم  باازمااگاا

 بااه   گااردُن   باارآرم  ز  دوده  ساانااانباتاابم   عااناان     وزآن  جااایااگااه  پااس 

 (411-412ب )

 پیشازمان رخدادی -

برای نمونه وقتی شاه ایران از گم شدن . ن بدان اشاره کردتوااین گونه از کانون روایت در داستان اندک است و تنها در چند مورد می

خسرو پیشاپیش آن را رویدادی که قرار است، بعدها صورت پذیرد، ولی، کی. دهدالوقوع خبر میشود، از انتقامی قریببیژن آگاه می

 .کندبازگو می

 درنگان  شاوم بیسااوی  شااهاار  تااورن  ایااران  به جنگ     کااه  ماان  بااا  سااوارا

 بااه  پایالن  ساارآرم   از   آن  کااشااوراایاااوش  کااشاام  لشکرا   بااه  کاایاان  سا

 (319-311ب )

 پسازمان رخدادی -

 .کندشدن بیژن را از زبان گرگین بازگو میتوس، با تکیه بر این روایت زمانی، داستان گمة فرزان

 ...تار  کاس  نابایاناد  نگارکاازان  خاوبمارغزار      گااور  زان بااارآمااااد   یااکاای 

 بااارو  اناادر  افااگاانااد  بایاژن  کامند او  پاایاالاای  نژند   باارِ  باایااژن  آمااد  چا

 دوان  گاور  و  باایااژن  پاس  اندر   دمانبااود  و  رفتن همان  فااگااناادن  هاامااان  

 باارآمااد  یااکای  دود   زان  مارغااازار    ور  و  گاارد  ساااوار   ز  تاااازیااادن   گااا

 کامانادافاگان  و  گااور  شااد  نااپادید ایااان   بااردمایاد   بااه  کااردار  دریااا  زما

 کاه از  تاااخااتاان  شااد  سامندم  ستوهماه  دشات  و    کوه   پاای اندر  گارفاتام  ها

 کااه  چاااون  باااود  باااا گاور  پیگار او ااش  ز  تاایامار  او    پااار  آتا دلاام  شاااد 

 جز این  اسپ و زین از پاس انادر کاشاانجااایااای  ناشاان      ز  بایاژن  نادیادم  بااه 

 (311-316و  136ب )

 مکان راوی 1. 1. 9

عران را به خود مشغول کرده، این است که چگونه داستان را تعریف هایی که امروزه ذهن بسیاری از نویسندگان و شایکی از پرسش

های گوناگونی رفت، از شیوهشد و به پیش میها روی یک خط بازگو میمعاصر، برخالف گذشته که داستانة کنیم؟ نویسندگان دور

 .کنندهای خود استفاده میبرای تعریف کردن داستان

با توجّه به این موضوع که موقعیّت راوی نسبت به . گیرد، بسیار مهم استخود به کار می جایگاهی که راوی برای بازگویی روایت

 (.292: 4919اسکولز، )شود رخدادهای روایت شده چگونه باشد، روایت به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم می

 کانون روایت درونی 4. 1. 1. 9

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

 (.916: 4911میرصادقی، )کند شخص یا دوّم شخص روایت می

 کانون روایت اوّل شخص( الف

اده است، برای او، حوادثی را که برای خودش و یا دیگران اتّفاق افت. شودها تعریف میدر این شیوه، داستان از زبان یکی از شخصیّت

احساس صمیمیّتی است که بسیار سریع »هایی نیز، دارد که از آن جمله، استفاده از این کانون روایت مزیّت. کندخواننده تعریف می

کند که پای درد دل دوستی نشسته و ها، خواننده احساس میدر این نوع داستان. آوردبین خواننده و شخصیّت داستان به وجود می

 (.411: 4934عابدی، )« دهد، صادقانه او را در جریان آنچه دیده و حس کرده است، قرار میآن دوست
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های علمی خیالی نباید مبهم و نامطمئن باشد؛ نقل داستان»از آن ة این گونه از کانون روایت، این است که استفادة دیگر دربارة نکت

روایی قدیمی، بیشتر برای مطّلع ة امروزه از این شیو(. 934: 4932ی، میرصادق)« و خیال و وهم باید صریح و روراست صورت بگیرد

تواند به باورپذیری وقایع چنینی، میکاربرد این. شودالعادّه و ماجرایی نامتعارف استفاده میای فوقساختن خواننده از وقوع حادثه

کانون من »، «قهرمان –کانون من »: اند ازدارد که عبارتهایی این کانون، خود زیرشاخه. داستان کمک کند و بر خواننده اثر بگذارد

 .«شیوة ذهنی»و « راوی  –من »یا « کانون من دوم نویسنده»، «ناظر –

 کانون من، قهرمان -

اگرچه شخصیّت به دلیل داشتن دید کانونی ثابت به اندازة ناظر . های داستان استراوی در این نوع کانون روایت، یکی از شخصیّت

-قهرمان هرجا که خواست، می –راوی من . های خود را بیان کندتواند اندیشهتواند از دیدگاه بیرونی به رخدادها بنگرد؛ امّا، مینمی

 (.413: 4934اخوّت، )تواند درنگ کند، روایتش را خالصه نماید، یا اینکه به صورت مشروح بیان دارد 

دهد تا نقش راوی را بر عهده بگیرند و به بازگویی ها اجازه میبه شخصیّت روایت، گاهیة فردوسی، برای تنوّع بخشیدن به شیو

بیند، برای تضعیف خو میبیژن که خود را اسیر چنگال افراسیاب اهریمن. رویدادهایی که تنها خودشان با آن درگیر هستند، بپردازند

 .گویدهای خود میکند و از دالوریدشمن، خود را معرّفی میة روحی

 ساااار    پاااهااالااوانااانِ    آزادگااااناور گااشااوادگااان    ماان  بایاژنام   پا  کااه

 هامای  سایاری  آیااد  تاناش را ز سااراات  باار  من  مگر     ناادرّد  کااساای  پااوس

 زنابایاناد  کاسای  پاشاتم  انااادر  گاری ساتاخایاز    وگاار  خایازد  انادر  جاهاان   ر

 (211-232ب )

 .گوید که عامل اصلی در بند شدن او، پری است و منیژه گناهی نداردکند و میبیژن داستان اسارت خود را بیان می

 ماایااان  سااواران  درآماااد  چااو  بااادز  اهارمان کرد یاد     پااری  یااک  باه  یاک  

 چاهاره  فسونی   باخوانداار  آن  خااوببمااری   نااشااانااد     ماارا   نااگاهاان  در  عا

 ناجانابایادم این چااشاام کارده پاار آبان   نیامد ز  خواب     کاااه  تاااا  اناادر  ایااو

 مانایاژه  باادان  کااار  آلاااوده  نایاساتنیست   گااناااهاای  ماارا  اناادریاان  باوده  

 (943-941ب )

 کانون من، ناظر -

او تنها ناظر است و به . پردازد که خود شاهد و ناظر آن است و یا بوده استهایی می، روایتگر تنها به روایت قسمتدر این روش

کند، ولی در رویدادها دخالتی ندارد ها احساس همدلی میبا اینکه نسبت به شخصیّت. های اشخاص کاری ندارددنیای درونی

 (.413: 4934اخوّت، )

وگوی میان رستم و بیزن را با استفاده از کانون من، برای مثال، فردوسی گفت. خوردتر به چشم میاستان کمروایت در دة این شیو

بدیهی است که در بیان روایی این مکالمه، نگاه راوی متحرّک است و داستان را تنها از زاویة بیرونی آن روایت . ناظر بیان نموده است

 .کندمی

 مانایاژه  باادان  کااار  آلاااوده  نایاساتیاان  باوده  نیست   درگااناااهاای  ماارا  اناا

 تااو  بااا  اشااکااش  و  باا  مانایاژه بروااود  رستم  کاه  شو   باااه  باایااژن  باافاارم

 نایاابایام  آرام  و  ناه  خاورد  و نه خواب ز  کاایاان  افاراسیاب  کااه  مااا  امااشااب  ا

 کااه  فااردا  بااخاناادد  بار  او  کشورشزم  کاانااون  بر درش  ار  ساااایااکاای  کااا

 (4424-4429ب )

 راوی -کانون من -

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

با « منی»تواند دانای کل یا ، میبر اساس این(. 416: 4934اخوّت، )ا بسته داشته باشد تواند دیدی کامالً باز یمی« من»این . گیرد

 .دیدگاه محدود یا من ناظر باشد
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خود سپرده  جانشین« من»فردوسی، در مواردی که شمار آن زیاد نیست، خود را به ظاهر از داستان کنار کشیده و عمل روایت را به 

 :گویدشده است و خطاب به بیژن اسیر میجایگزین« من»در بخشی از داستان، افراسیاب همان . است

 هااماای  رزم  جااسااتاای  بااه  نام بلندن  بااه  تای   و کمند  تااو  آناای  کااز  ایاارا

 دار ماساتهاماای  خااواب  گویی به کریش  ماان بسته دساات   کاانااون  چون زنان پ

 باخااواهاای  سار از  مان ربااودن  همیزماااودن    هااماای    باااه  کااااارِ   دروغ   آ

 (922-921ب )

 .کندشود و خبر حرکت رستم را از سیستان به نزد کیخسرو روایت میدر جای دیگری، گیو جانشین راوی اصلی می

 کااز  ایااادر  باایااایااد  شادن  پیش نیوگاااه  گاایااو   باارِ  رسااتاام  آمااد  هام آن

 کااه  پاایاامود  رخااش  تااهاام  راه  رااانام  شااااه   را     شااوم  گاافاات و آگااه ک

 (311-313ب )

 شیوة ذهنی -

در بیشتر . ی ببریمهای داستان پسازد تا به ذهنیّت و بعد درونی یکی از شخصیّتبه کار گرفتن این کانون، این امکان را میسّر می

ای است که ممکن است صحبت یک نفره»گویی شود و منظور از تکگویی ارائه میموارد، روایت ذهنی یا کانون سیّال به شیوة تک

گویی تک»، «گویی درونیتک»کانون شیوة ذهنی به سه شاخة (. 141: 4911میرصادقی، )« مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد

 .شودتقسیم می« وییخودگ»و « نمایشی

 گویی درونیتک -

گویی درونی، خواننده به به کمک تک. گویی است که در ذهن شخصیّت داستان جریان دارد و اساس آن بر تداعی معانی استوگفت

در (. 313 :4932، میرصادقی)کندهای او را دنبال میگیرد و سیر اندیشهطور غیرمستقیم در جریان افکار شخصیّت داستان قرار می

: 4914سیّدحسینی، )سازد گویی درونی زبان دارای ابهام است و توانایی برداشت معانی گوناگون را برای خواننده فراهم میتک

4131.) 

گوید که شود با خود میرو میگیو روبهة پژمردة وقتی رستم با چهر. ایمرو بودههای درونی روبهگوییدر داستان، در چند مورد با تک

رستم با واکنشی که به محیط و شخصیّت دور و بر خود . چنین دژم ساخته استای رخ داده که او را به زابل کشانیده و ایناقعهو

 .کند که در همان موقع در اطراف او جریان داردگویی درونی داستانی را برای خود تعریف مینشان داده، به کمک تک

 بااه  آب  مااژه  روی  او  شاساتاه   دیاد ه دید   یاو  را  خاساتچااو  رسااتاام  دل  گا

 بااه  ایااران  و  باار  شاااهِ   بد  روزگاارر      ساات کاابااه  دل  گافات  باااری  تابااه ا

 (631-633ب )

 گویی نمایشیتک -

گویی در تک». گیرداستفاده قرار می نامه هم موردهای نقل داستان کوتاه و رمان است و در شعر و نمایشاین شیوه، یکی از روش 

زند و برای حرف شناسد، حرف مینمایشی، شخصیّت داستان مثل این است که با صدای بلند برای مخاطبی که خواننده او را نمی

 (.316: 4932میرصادقی، )« دهدتآتر، تماشاچی را مخاطب قرار میة زدن خود دلیلی دارد و راوی مانند بازیگری روی صحن

ها، گویی نمایشی، هنرمندانه به فضاسازی بپردازد و با استفاده از زبان اوّل شخصِ شخصیّتگیری از تکردوسی توانسته با بهرهف

توس، با کمک این شیوه توانسته است خواننده را با وضعیّت و موقعیّت شخصیّت مورد ة فرزان. اندیشه و احساس آنها را بازتاب دهد

برند، غمین و ناالن خطاب به باد که بیژن را به سوی دار میدر داستان، هنگامی. دی هویّت او را برمال سازدنظر آشنا کند و تا حدو

 :گویدمی

 پاایاااماای  بر از  ماان   باه  شااه  گزینایااران  زماایاان      ایااا  باااد  بااگاذر   بااه

 و  کاه در چنگ   شیر  نر  استچااو  آهااااژن  به سختی در است  باگاویاش  کااه  باای

 (931-934ب )

 .کندنالد و زاری میشود، به درگاه خداوند میدر بخش دیگری، وقتی پدر بیژن متوجّه عدم بازگشت فرزند می
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 تااو  گااساتاردی  انادر  دلم هوش و مهر ی  کااردگااار  سپهر    هااماای  گاافاات  کا

 روا   دارم   ار   باگاسالاد  باانااد   ماانفارزند  من      اانااد  گاار  از  ماان  جاادا  ما

 تاااریز  درد   دل   ماان   تاااو   آگاااهنایاکاان   باااری      روانااام بااادان  جااای 

 گااسااار  و  چاا ه  فریادرسچااه  اناادُهتای  هااماو بود بس      مااارا  خاااود  ز  گایا

 بااماااناادم  چااناایاان  در  جاهان مبتالبااد  کردش از من جدا     اخااتکاانااون  با

 (133-133ب )

 خودگویی -

منظور از خودگویی یا حدیث نفس آن است که شخصیّت، خود، افکار و احساساتش را بر زبان میآورد تا هم خواننده از نیّت و قصد او 

شود، براین، در کانون روایت خودگویی، تنها اطّالعات به خواننده داده نمیبنا. آگاه شود و هم به پیشرفت عمل داستانی کمک گردد

 (.143: 4911میرصادقی، )گردد های روحی شخصیّت نیز، آشکار میبلکه ویژگی

فردوسی برای نشان داده این خشم و . بیندافراسیاب از آمیزش بیژن و دخترش، منیژه، خشمناک است و آبروی خود را ریخته می

 :گویدبر ایند اساس، افراسیاب خطاب به پیران ویسه می. ساختن قصد و نیّت شاه تورانی از خودگویی استفاده کرده است آشکار

 ز   پاارده  باگاساتارد  باار  انااجااماانرویااان   ماان   هاامااان  نااام  پااوشاایااده

 هااماای  کاشاور  و   لشکرمبااخاناادد  جاااودان  بار  سرم    کاازیاان  ناانااگ  تااا 

 گاشاایاناد  بار  من   ز هاار سااو  زباااناان  رهایی  به  جان    چااو  او  یااابااد  از  م

 باااپاااالااایاام  از  دیاااادگان   آب زردبااماااناام  به درد     بااه  رسااوایاای  اناادر  

 (933-112ب )

 کانون روایت دوّم شخص( ب

تواند شخصیّت اصلی داستان، کند و شخصی را که میوّم شخص، راوی از ضمیر دوّم شخص برای نقل داستان استفاده میدة در زاوی

بدیهی است که در این حالت، گوینده از لحن خطابی »از این رو، . دهدخواننده یا حتّی خودِ نویسنده باشد، مورد خطاب قرار می

از این (. 16: 4913نیاز، بی)« ها بگذارداستان قرار دهد و او را در جریان رویدادها و رابطهکند تا مخاطبش را در متن داستفاده می

شاید به این دلیل که زمان حال، . شودشود و اغلب با زمان حال نوشته میهای کوتاه و بلند، بیشتر استفاده میشیوه، در داستان

از این نظر، ممکن است که لحن بیان به گزارش خبری نزدیک . کندیّت میحسّ ضرورت استفاده از این شیوه را بیشتر توجیه و تقو

 (. 932-939: 4932میرصادقی، )شود 

وگوهای دهند و گفتدیگر را بسیار مورد خطاب قرار میاین حالت روایی در داستان نمود زیادی دارد؛ زیرا پهلوانان داستان هم

برای نمونه، افراسیاب به گرسیوز . دهندت گزارشی دارند و در زمان حال رخ میگیرد که اغلب حالزیادی بین آنها درمیة دوسوی

 .دهد تا بیژن را با میانجگری پیران ویسه به زندان بیفکنند و از به دار آویختن وی سرباز زنندفرمان می

 اهکااه  باانااد  گااران  سااز و تاریک چه  بفاارمااود  شاه     بااه  گاارساایااوز  آنااگا

 یاکاای  باانااد  روماای  بااه  کردار  پل جاایر و گردن به غُل   دو  دسااتااش  باه  زناا

 ز  ساار  تااا  بااه  پااایاش  بابند اندرانمااار  آهااناگاران   باابااناادش  بااه  مااساا

 رشید و ماه بااهااره  گردد ز  خوچاو  بیاندر  افگن به چاه       چااو بااسااتاای  نااگاون 

 کااه  از  ژرف  دریااای گاایاهان   خدیواناگ  اکاوان  دیو     بااباار  پاایاال  و  آن  س

 (144-143ب )

 .ستایدگشاید و شاه را میخسرو لب به ثنا و ستایش او میرستم نیز، پس از دیدار کی

 ماار  تاارا  خاک  پیکاایااان  جااهااان  شااه  و ساالر و کی    تااویاای  باار  جااهاان 

 نااه  تااابااناده  خورشید و گردنده  ماااهسات یک شاه گاه    کااه  چااون  تااو  نادیاده

 تاو  داری  بااه  افااساون و باانااد  اژدهاتااو  کااردی  جاادا     باادان  را  ز  نایاکاان 

 (141-146ب )
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 کانون روایت بیرونی 1. 1. 1. 9

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

و زاویة دید نیز، سوّم شخص خواهد بود ( 446: 4913کالر، )، نویسنده روایتگر داستان است بر اساس این. ها بپردازدویژگی شخصیّت

 .سوّم شخص محدود. 2قل کل دانای کل یا ع. 4: که دو وجه دارد

 کانون روایت دانای کل -

های کهن اختصاص دارد و در آن، راوی خودِ نویسنده رود و معموالً به قصّهترین شیوة روایی به شمار میاین کانون روایت، قدیمی

ها نفوذ افکار و ذهنیّات شخصیّتتواند به زمان او تا به حدّی است که میمکان و بیاست که بر همه چیز اشراف دارد و دانایی بی

ة دید دانای کل نوشته شود، همیشه قلمرو خودش را در همان صفحة داستانی که در زاوی»به این اعتبار، (. 411: 4934اخوّت، )کند 

 (.493: 4916نایت، )« کنداوّل با دادن نگاه درونی و بیرونی به شخصیّت تعیین می

که غایب است و هیچ نشانی از او در داستان دیده ده یا شاعر، داستان را با بیان خودش، در حالیدر این سطح از کانون روایت، نویسن

های داستانی با خواننده صحبت کند و او را تک شخصیّتتکة تواند درباربه این دلیل، نویسنده یا شاعر می. کندشود، روایت مینمی

-در این سطح از روایت، حوادثی که رخ می(. 412: 4934عابدی، )قرار دهد  گذرد،شان میدر جریان کارهای آنها و آنچه در دل

فضای ، از این رو. کنند تا منتظر وقوع رویداد بعدی بماندای در پیشبرد طرح داستان دارند و خواننده را ترغیب میدهند، نقش عمده

 .کندای گرایش پیدا میداستانی از عاطفی به حادثه

در واقع، . ژه نیز، راوی در بیشتر موارد از همین کانون روایت برای پیشبرد جریان قصّه استفاده کرده استدر داستان بیژن و منی

ها و فضای داستان چیرگی دارد و هیچ رازی بر های شخصیّتها و برونیروایتگر، بدون هیج محدودیّتی بر بخش بخش قصّه، درونی

 . کندقصّه از باال نظارت می« حادثه محور»ها اطّالع دارد و بر روند او از گذشته و آیندة شخصیّت. او پوشیده نیست

 کانون روایت سوّم شخص محدود -

سازد و از دریچة نگاه ها میهای داستانی، خود را محدود به یکی از شخصیّتراوی در این شیوه، به جای حرکت در میان شخصیّت

ها گزارش دهد و از درک و توضیح تواند فراتر از گفتار و کردار دیگر شخصیّتبدین ترتیب، راوی نمی. کندپردازی میاو، روایت

 (.93: 4934مستور، )ها ناتوان است ها و احساسات دیگر شخصیّتها، انگیزهاندیشه

ژن، برای نمونه، راوی با متمرکز شدن بر روی شخصیّت بی. فردوسی، در داستان، چند مورد از این کانون روایت بهره برده است

 :گویددهد و میخسرو را از باال گزارش میوگوی او و کیگفت

 ...اباار  شاااه  کااارد  آفاریاان  خادایاوان  پایاش  پااای    نااهاااد  از  ماایااان  گا

 بااه  گاایااتاای  پااراگااناده  فارمان  تویاناو  بود  جان تو   کاااه  خاااارّم  باااه  ماا

 ز  بااهاار  تااو  دارم  تاان و جان خویشااان  بادین کار پیش   اه  فاارمماان  آیاام  با

 (13-31و  13ب )

کند کند، فضا سازی میدر بخش دیگری از داستان، راوی با تمرکز بر کارکرد افراسیاب که فرمان به زندان افکندن بیژن را صادر می

 .بردو روند داستانی را پیش می

 کااه  باانااد  گااران  سااز و تاریک چاهه  بفاارمااود  شاه      نااگابااه  گاارساایااوز  آ

 یاکاای  باانااد  روماای  بااه  کردار  پلغُل     دو  دسااتااش  باه  زنااجاایر و گردن به

 ز  ساار  تااا  بااه  پااایاش  بابند اندران آهااناگاران  باابااناادش  بااه  مااساامااار  

 بااهااره  گردد ز  خورشید و ماه چاو  بیاندر  افگن به چاه       تاای  نااگاون چااو بااساا

 کااه  از  ژرف  دریااای گاایاهان   خدیو  ساناگ  اکاوان  دیو    بااباار  پاایاال  و  آن 

 (144-143ب )

 نتیجه گیری
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بررسی ابیات این منظومه . ن آن، بیژن و منیژه استتریحماسی بسیاری سروده شده که یکی از درخشانهای  در شاهنامه داستان. 4

 .کانون روایت ژنت درآورد و با مبانی آن تطبیق دادة سرایی فردوسی را در قالب نظریّتوان هنر داستاننشان داد که می

مستقیم، )فتار در مقولة فاصله با سه گونه از گ. باشدانداز میدر وجه، دو مقوله مطرح است که یکی فاصله و دیگری چشم. 2

مستقیم و غیرمستقیم )فردوسی در داستان بیژن و منیژه از هر سه سطح گفتمان . رو هستیمروبه( غیرمستقیم و غیرمستقیم آزاد

های گیری از گفتار مستقیم، خواننده را به طور مستقیم در صحنهشاعر، با بهره. بهره برده است( آزاد، بیشتر و غیرمستقیم، کمتر

فردوسی، از گفتار غیرمستقیم آزاد نیز، . روند رویدادها شریک بداندة گیری و ادامخالت داده است تا خود را در شکلداستانی د

از این رو، با کمک این گفتار، نفوذ . های داستان تمایزی پدید آورد، استفاده کرده استکه خواسته میان زبان خود و شخصیّتزمانی

ها، تنوّعی دین روش، افزون بر دادن امکان به مخاطبان خود برای سیر در افکار و احساسات شخصیّتراوی دانای کلّ را کم نمود و ب

 .نواختی کسل کننده دور کرده استروایت داستان داده و آن را از یکة هم، به شیو

بدون »دیدگاه برتر : اند ازها سه دیدگاه مطرح است که عبارتیابی راوی به اطّالعات شخصیّتانداز، برای دستدر مقولة چشم. 9

توس نیز، از هر سه دیدگاه و ة فرزان. «شعاع کنونی بیرونی»و دیدگاه خارج « شعاع کنونی درونی»سان ، دیدگاه هم«شعاع کنونی

و  دید شاعر، روایت دانای کلة زاویة عمد. سود جسته است( رو، بیشتر و دیدگاه خارج، کمتردیدگاه دانای کل و روبه)زاویة دید 

های داستان و رویدادهایی که پیش آمده، در حال جوانب کار آگاه است و به زیر و بم شخصیّتة فردوسی از هم. دیدگاه برتر است

-گویی یا گفتسان بیشتر در جاهایی استفاده کرده که تکاو از روایت هم. کامل داردة پیش آمدن است و پیش خواهد آمد، احاط

رنگ کرده و نقل روایت رویکرد شاعر به روایت خارج نیز، به این شکل است که نقش خود را کم. ستوگوی دو طرفه صورت گرفته ا

 .شخصیّت داستان قرار داده استة را بر عهد

نویس برای پیشبرد روند در زمان روایت، داستان. یکی زمان روایت و دیگری مکان راوی: در لحن یا آوا، دو مقوله مورد نظر است. 1

نمود این سه الیة زمانی در داستان بیژن و . بردبهره می( زمانی، پسازمان رخدادی و پیشازمان رخدادیهم)سه سطح زمانی قصّه، از 

روایت پیشازمان رخدادی هم تنها در یک . زمانی استگیرد، از نوع هموگوهایی که میان پهلوانان درمیبیشتر گفت. منیژه هویداست

در سطح پسازمانرخدادی هم، فردوسی از . نمایدگوید که در آینده رخ میخسرو از انتقامی میکی مورد آمده و آن زمانی است که

 .شدن بیژن را بازگو کرده استزبان گرگین، ماجرای گم

از  کانون روایت درونی،. رو هستیم که هر کدام زیرشاخههایی دارنددر مقولة مکان راوی، با دو کانون روایت درونی و بیرونی روبه. 3

قهرمان،  -کانون من: اگر کانون اوّل شخص باشد، روایت به چهار طریق بیان خواهد شد. شودزبان اوّل شخص و دوّم شخص بازگو می

او با استفاده از کانون . فردوسی در داستان، از هر چهار کانون بهره گرفته است. راوی و شیوة ذهنی -ناظر، کانون من -کانون من

ها اجازه داده است تا نقش راوی را بر عهده بگیرند و به بازگویی رویدادهایی که تنها خودشان با آن درگیر تقهرمان به شخصیّ -من

همچنین، . کندناظر نیز، متحرّک است و داستان را تنها از زاویة بیرونی آن روایت می -نوع نگاه شاعر در کانون من. هستند، بپردازند

 .راوی استفاده کرده است -جانشین، هنرمندانه، از کانون من« من»ستان و سپردن عمل روایت به شاعر، با کناره گرفتن از روند دا

گویی گویی درونی، تکتک: نوع چهارم روایت در کانون روایتِ اوّل شخص، شیوة ذهنی است که به سه روش صورت میپذیرد. 6

گویی درونی، افکار او با به کارگیری تکنیک تک. ه استفردوسی هم، از این شیوه کم و بیش استفاده کرد. نمایشی و خودگویی

شان را متجلّی گذرد، در زمان حال تداعی نموده و واکنش آنها به محیط و شخصیّت کناریها را که بر محور خاطره میشخصیّت

ورد نظر آشنا کرده و تا گویی نمایشی، خواننده را با وضعیّت و موقعیّت شخصیّت متوس، با استفاده از تکة فرزان. ساخته است

های روحی خودگویی، نه تنها اطّالعاتی به خواننده داده، بلکه ویژگیة فردوسی، به واسط. حدودی هویّت او را برمال ساخته است

 .های داستان از جمله افراسیاب  را آشکار کرده استشخصیّت

در داستان بیژن و منیژه از این کانونروایی بارها . گیردقرار می کانون روایت دوّم شخص نیز، در کانون روایت درونی مورد استفاده. 3

-زیادی بین آنها درمیة وگوهای دوسویدهند و گفتدیگر را مورد خطاب قرار میاستفاده شده است؛ زیرا پهلوانان داستان بسیار هم

 .دهندگیرد که اغلب حالت گزارشی دارند و در زمان حال رخ می

در داستان بیژن و منیژه، . شودبیان می( دانای کل، دانای کلّ محدود)بیرونی باشد، روایت از زبان سوّم شخص اگر کانون روایت . 1

، بدون هیج محدودیّتی بر بخش بخش قصّه، (فردوسی)در واقع، راوی . ها با کانون روایت دانای کل بیان شده استعمدة روایت
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ها به او از گذشته و آیندة شخصیّت. ن چیرگی دارد و هیچ رازی بر او پوشیده نیستها و فضای داستاهای شخصیّتها و برونیدرونی

امّا، موارد کاربرد کانون روایت دانای کلّ محدود در داستان، اندک بوده . کندویژه بیژن اطّالع دارد و بر روند قصّه از باال نظارت می

درک فردوسی از شخصیّت . استان به زندان افتادن بیژن را نقل کرده استبرای نمونه، شاعر، با تمرکز بر شخصیّت افراسیاب، د. است

 .رود و از بازگفت افکار و نیّات او ناتوان استشاه تورانی فراتر از گفتار و کردار نمی
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