دوفصلنامۀ ادبیات پهلوانی ،دانشگاه لرستان
سال چهارم ،شمارۀ هفتم ،پاییز و زمستان ( 1399صفحات )29-46

بررسی زاویة دید و کانون روایی در داستان سیاوش

مقاله پژوهشی

وجیهه ترکمانی باراندوزی
2
بنفشه بجنوردی

چکیده
زاویۀ دید شگرد و شیوهای است که نویسنده از طریق آن ،رویدادها و ماجراهای داستان را
روایت میکند .زاویۀ دید ،بهعنوان یکی از عناصر اصلی داستان ،بر احساسات و ادراکات
ی داستان؛ نظیر شخصیتپردازی ،گسترش و تکوین
خواننده و نیز دیگر اجزای ساختار ِ
پیرنگ ،سبك و صحنهپردازی ،تأثیر بسزایی دارد .در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-
تحلیلی انجام شده ،انواع زاویۀ دید و نقاط متعدد کانون روایت در داستان سیاوش بررسی
شده است .نتایج بهدستآمده نشانمیدهد :فردوسی در مقام راوی دانایکل ،توانسته در
عین حفظ انسجام ساختاری روایت ،به اقتضای حال و هوای داستان و شخصّیتها ،از زوایای
دید سومشخص ،ذهنی و درونی ،نمایشی و عینی استفاده کند و نیز انواع تكگوییهای
درونی و بیرونی را از نظرگاه اولشخص به کار گیرد و بدینسان از توصیفِ صرف و یکنواختیِ
داستان اجتناب ورزد .این تنوع و چندگانگی ،موجب شده کانونهای روایی و نقاط دید در
داستان سیاوش متغیر و متعدد باشد .از یكسو ،به دلیل سیطرۀ راوی دانایکل بر داستان،
کانونهای روایی ،عمدتاً ،با زاویۀ دید سومشخص مرتبط است و از سوی دیگر ،استفادۀ
توأمان از کانون دید بیرونی و درونی و کاربرد گونههای کانونی مرتبط با جایگاه راوی ،موارد
مرتبط با زاویۀ دید اولشخص برجسته شدهاست.
واژههای کلیدی :زاویۀ دید ،کانون روایت ،داستان سیاوش ،شاهنامه.

 .1استادیار دانشگاه آزاد چالوس( .نویسندۀ مسؤل) .ایمیلazad.tehrani@gmail.com :
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس.
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 -1مقدمه

 -2بیان مسئله
زاویۀ دید یا کانون روایت ،نمایشدهندۀ شیوهای است که نویسنده به کمك آن ،مصالح و
مواد داستانی خود را به خواننده ارائه میکند و رابطۀ نویسنده را با داستان نشان میدهد.
زاویۀ دید به موقعیتی گفته میشود که نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ میکند و
دریچهای است که پیش روی خواننده میگشاید تا او از آن دریچه حوادث داستان را ببیند.
اهمیت کاربردهای زاویۀ دید در این است که او ًال به وضعیت زمانی -مکانی اثر میپردازد؛
ثانیاً احساس و رویکرد نویسنده به موضوع اثر را نشان میدهد و ثالث ًا چهارچوب شیوۀ روایت
اثر را مشخص می کند .روایت اصلی داستان سیاوش ،به شیوۀ دانای کل صورت میگیرد؛ از
اینرو کانونهای روایی ،عمدت ًا با راوی دانایکل و زاویۀ دید سومشخص مرتبط است .این
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اسطورۀ سیاوش ،اسطورۀ بومی است که پس از ورود قوم مهاجر آریایی و گذشت زمان،
قالب کهن و قداست خود را از دست میدهد و پیکرگردانی میکند .بنمایۀ اصلی این
اسطوره ،همان مرگ و زندگی دوبارۀ طبیعت به شکل خدا بر روی زمین و شهادت و باززایی
اوست .مهرداد بهار میگوید« :در میان شخصیّتهای شاهنامه ،سیاوش بهعنوان نمادی از
خدای نباتی شناخته میشود که میمیرد و با تولّد طبیعت دوباره زاده میشود» (بهار:1373 ،
 .)202پیکرگردانی این اسطوره در مسیر تاریخ و تبدیل آن به شخصیّتی انسانی در شاهنامه،
روایتی تازه از اسطوره سیاوش میسازد که یکی از پشتوانههای ساختاری شاهنامه به شمار
می آید .فردوسی در روایت داستان سیاوش برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر آن بر مخاطب ،از
شگردهای متنوعی سود جسته است .یکی از مهمترین این شگردها ،انتخاب زوایای دید
متنوع و بهرهگیری از کانون های روایی و نقاط دید متعدد است .ما در این مقاله سعی
کردهایم تا انواع زاویۀ دید و نقاط متعدد کانونهای روایت در داستان سیاوش را بررسی
نماییم؛ بنابراین ابتدا به اختصار به معرفی زاویۀ دید و یا کانون روایت پرداختهایم؛ سپس با
واکاوی در داستان سیاوش به دنبال تبیین این مسئله برآمدهایم که بهرهگیری استادانۀ
فردوسی از زوایای دید متنوع و استفاده از کانونهای روایی چندگانه در بیان داستان ،سبب
شده است تا فرم و محتوای آن ،نقش اساسی در داستان ایفا نماید و بهرهگیری ماهرانه از این
شگرد روایی ،سبب پویایی و برجستگی داستان گردیده است.
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 -3پیشینة تحقیق
داستان سیاوش همواره مورد توجّه محققان و شاهنامهپژوهان بودهاست .بهعنوان نمونه
میتوان به مقاالت پژوهشی؛ مانند« :سیاوش در تاریخ داستان ایران (پس از اسالم)» (ر .ک:
عالمی و شکیبی ممتاز« ،)1386 ،سیاوش شخصیتی آیینی و رازناک در شاهنامه» (ر .ک:
فاضلی و کنعانی ،)1389 ،مقالۀ «جایگاه سیاوش در اساطیر» (ر .ک :شکیبی ممتاز،)1389 ،
«تحلیل روانشناسی -سیاسی داستان سیاوش» (ر .ک :صفری و همکاران« )1393 ،تحلیل
روایی داستان سیاوش بر اساس الگوی کنشگران اجتماعی ون لیوون» (ر .ک :عالمی و
اسداللهی« ،)1396 ،بررسی داستان سیاوش بر اساس نظریۀ آلودهانگاری ژولیا کریستوا» (ر.
ک :عالمی و باباشاهی« ،)1396 ،نقابهای سودمند و زیانبار در داستان سیاوش» (ر .ک:
اسداللهی و عشقی ،)1397 ،کارکرد تصویرپردازی دنیا در سیر روایی داستان سیاوش با
تأکید بر نظریۀ ژنت» (ر .ک :نبوی و همکاران.)1398 ،
«تصویر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خوابگزاری سنتی و روانشناسی یونگ»
(ر .ک :کزازی ،صابرینیکو و پرنیان )1399 ،و مقاالت بسیار دیگر و پایاننامههای متعددی
که هر یك با رویکردی متفاوت از پژوهش حاضر به داستان سیاوش نگریستهاند .همانطور
که پیش از این هم اشاره شد ،در این مقاله ،بهطور مشخص ،به مسئلۀ زاویۀ دید و کانونهای
روایی متعدد به کار رفته در داستان سیاوش پرداخته میشود.
 -1انواع زاویة دید در داستان سیاوش
داستان سیاوش ،به لحاظ تنوع در کاربرد زاویۀ دید ،قابلمالحظه میباشد؛ بهطوریکه با
هر زاویۀ دید و چرخش آن ،به معناآفرینی جدید و تصویری نو در داستان برمیخوریم.
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شیوۀ روایت ،به نویسنده اجازه میدهد که هر جا که الزم بود به اظهار نظرات و عقاید
خویش بپردازد یا از آن بخش داستان بهره گیرد و خواننده را به نکتهای آگاه ساخته یا اندرز
دهد .با وجود این ،فردوسی از شگردهای پیچیدهتر روایی؛ مانند زاویۀ دید ذهنی ،کانون
روایت متغیر ،کانون دید بیرونی و درونی بهصورت توأمان ،گونههای کانونی مرتبط با جایگاه
ف صرف خارج
راوی را نیز استفاده کرده که روایت داستان را از حالت یکنواختی و توصی ِ
نمودهاست.
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فردوسی که معموالً از بیرون رهبری شخصیتها را بر عهده دارد ،در بخشی از صحنهها ،به
تغییر زاویۀ دید میپردازد که سه نوعِ برجستۀ آن در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.

در تعریف زاویۀ دید یا کانون روایت آمده است« :نمایشدهندۀ شیوهای است که نویسنده
به کمك آن مصالح و مواد داستانی خود را به خواننده ارائه میکند و در واقع ،رابطۀ نویسنده
را با داستان نشان میدهد» (شمیسا .)177 :1383 ،به عبارت روشنتر ،زاویۀ دید ،روش
روایت داستان است .اینکه مثالً راوی خود نویسنده باشد (زاویۀ دید بیرونی) یا یکی از
شخصیتهای داستان (زاویۀ دید درونی) (میرصادقی .)382 :1376 ،در تعریف دیگری آمده
است« :زاویۀ دید ،جایگاه ،دیدگاه یا شیوهای که نویسنده از طریق آن ،رویدادها و ماجراهای
داستان را روایت میکند» (انوشه.)739 :1381 ،
کاربرد زاویۀ دید بهعنوان یکی از عناصر داستانی اهمیت ویژهای دارد و انواع آن به شرح
زیر است:
 .1به «وضعیت» زمانی -مکانی اثر میپردازد و از این طریق ،سازههای گوناگون داستان
را توصیف میکند.
 .2احساس و رویکرد نویسنده به «موضوع» اثر را نشان میدهد.
 .3چارچوب شیوۀ «روایت» اثر را مشخص میکند( .میرصادقی.)385 :1385 ،
گزینش زاویۀ دید مناسب و فراخور حال و هوای اثر ،بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا زاویۀ
دید در شمار عناصری است که بر دیگر عناصر داستانی و نمایش تأثیر فراوان میگذارد.
(همان.)739:
اساساً بخش عمدۀ داستانهای شاهنامه «زاویۀ دید بیرونی» دارند و توسط دانایکل
نامحدود (سومشخص) روایت میشود .در این شیوه ،نویسنده آزادانه به همهجا سرک
میکشد و از همهچیز و همهکس ،حتی نیّات ،افکار و عواطف شخصیتها خبر میدهد.
انتخاب این نوع زاویۀ دید به راوی امکان میدهد به زمانها و مکانهای متعددی ورود
کند .در روایت سومشخص ،نویسنده معموالً بیرون از داستان قرار میگیرد و رویدادهای
داستانی و کنشهای شخصیتها را گزارش میکند .همچنین راوی دانایکل ،عموم ًا از پیش
به همۀ اتفاقات و ماجراهای داستان و سرنوشتها و افکار شخصیتها آگاه است« .بر این
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 -2-1زاویة دید سومشخص (دانایکل)
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سخخخن چخخون برابخخر شخخود بخخا خخخرد

روان سخخخخخخراینده رامخخخخخخش بخخخخخخرد

کسخخی را کخخه اندیشخخه نخخاخوش بخخود

بخخخدان ناخوشخخخی رای او گخخخش بخخخود

همخخخی خویشخخختن را چلیپخخخا کنخخخد

بخخخه پخخخیش خردمنخخخد رسخخخوا کنخخخد

ولخخیکن نبینخخد کخخس آهخخوی خخخویش

تخخرا روشخخن آیخخد همخخه خخخوی خخخویش
(فردوسی ،1388 ،ج )545 :2

فردوسی در زمانهایی که برداشتهای ذهنی خود از ماجراهای داستانی را بیان میکند،
خواننده می تواند با دقت در جزئیات روایت ،میزان همدلیِ راوی با قهرمان داستان را دریابد و
از این طریق تشخیص دهد که داستانسرا تا چه اندازه گزارشی بیطرفانه ارائه میدهد و
چقدر با شخصیتهای داستان همراه است.
به این ترتیب او گاهی فقط به گزارش رویدادها و ماجراها میپردازد و از تفسیر یا اظهار
عقیده پرهیز میکند .به عبارت بهتر ،ترجیح میدهد حوادث و گفتگوها را آنچنان که
مقتضیات داستان طلب میکند ،عرضه نماید تا خواننده ،هر چه بیشتر ،درگیر رویدادها شود
و خود از ادراک آن لذت ببرد .در ابیات زیر ،سودابه سیاوش را میبیند و حالش دگرگون
میشود .فردوسی ،به مثابۀ راویِ بیطرف ،تنها آنچه را که اتفاق میافتد ،روایت میکند .البته
ظرافتهای کار فردوسی در جانبخشی به صحنهها و انتقال احساسات و عواطف شخصیتها
را نمیتوان نادیده گرفت که در ادامه ضمن بحث از زاویۀ نمایشی به آن خواهیم پرداخت:
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اساس ،فردوسی گاهی به توصیف بیرونی و نمایشی شخصیتها و اعمال میپردازد و گاهی به
توصیف ذهنی آن؛ یعنی برداشتهای ذهنی خود از کردار و کنشهای داستانی را بیان
می کند و یا اینکه به فراخور موقعیت و زمینۀ داستانی ،بیان عینی و ذهنی را با یکدیگر
میآمیزد» (انصاری)90 :1387 ،
نقطۀ شروع داستان طبعاً از زبان فردوسی روایت میشود .از آنجا که وی از ابتدا بر
حوادث کل داستان اشراف دارد و نیز از گذشته ،حال و آیندۀ همۀ شخصیتها آگاه است،
عموم ًا روایت را از زوایۀ دید سومشخص و به شکل راوی دانایکل شروع میکند که همراه با
لحنی حکیمانه و اندرزگونه است:
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چنان شد کخه گفتخی طخراز نخخ اسخت

و گخخر پخخیش آتخخش نهخخاده یخخخ اسخخت

کسخخخخی را فرسخخخختاد نزدیخخخخك اوی

کخخه پنهخخان سخخیاوخش را ایخخن بگخخوی

کخخخه انخخخدر شبسخخختان شخخخاه جهخخخان

نباشخخخد شخخخگفت ار شخخخوی ناگهخخخان
(همان)553 :

در داستان سیاوش نمونههای زیادی وجود دارد که در آنها راوی موضع بیطرفی را
یكسو مینهد و بهجانب یکی از شخصیتها رو میکند؛ اما اوج همدلی او با سیاوش،
زمانی است که وی کشته میشود و از خون او گیاهی میروید که فردوسی آن را «خون
سیاووشان» مینامد و راز رُستن آن را به خدا نسبت میدهد:
گیخخخاهی برآمخخخد همانگخخخه ز خخخخون

بخخدانجا کخخه آن تشخخت شخخد سخخرنگون

به سخاعت گیخاهی ار آن خخون برسخت

جز ایزد که دانخد کخه آن چخون برسخت

گیخخخا را دهخخخم مخخخن کنونخخخت نشخخخان

کخخه خخخوانی همخخی خخخون اسیاوشخخان
(همان)678 :

 -3-1زاویة دید عینی یا نمایشی
در این نوع زاویۀ دید ،راوی از بیرون به حوادث داستانی مینگرد و به توصیف
وضعیتهای زمانی و مکانی میپردازد .به بیان دیگر ،نویسنده کنشهای قهرمان و
شخصیتهای دیگر و تمام رویدادهای داستانی را ،بی آنکه تفسیری بر آنها بیفزاید ،نمایش
میدهد« .گاهی راوی سوم شخص به گزارش مشاهدات خویش در داستان بسنده میکند و
به هیچ روی ،عقاید و نظرات خود را در داستان دخالت نمیدهد ،به شرح ذهنیت
شخصیتها نمیپردازد و خواننده را آزاد میگذارد تا هر نتیجهای را که فکر میکند درست
است ،از داستان بگیرد .در این صورت ،نویسنده حکم دوربین فیلمبرداری را پیدا میکند که
البته میاندیشد و رویدادها را برمیگزیند  .این دوربین به جاهای مختلف سر میزند و صرف ًا
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چخخخو سخخخودابه روی سخخخیاوش بدیخخخد

پخخر اندیشخخه گشخخت و دلخخش بردمیخخد
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نهادنخخخخد هیخخخخزم ،دو کخخخخوه بلنخخخخد

شخخمارش گخخذر کخخرد بخخر چخخون و چنخخد

ز دور از دو فرسخخنگ ،هخخر کخخس بدیخخد

چنخخخین جسخخخت بایخخخد بخخخال را کلیخخخد

نهادنخخد بخخخر دشخخت هیخخخزم ،دو کخخخوه

جهخخخخانی نظخخخخاره شخخخخده ،همگخخخخروه

گخخذر بخخود چنخخدان کخخه جنگخخی چهخخار

میانخخخه برفتخخخی بخخخه تنگخخخی ،سخخخوار

وز آن پخخس بخخه موبخخد بفرمخخود شخخاه

کخخه بخخر چخخوب ریزنخخد نفخخت سخخیاه

بیامخخخخد دو صخخخخد مخخخخرد آتشفخخخخروز

دمیدنخخد گفتخخی شخخب آمخخد بخخه روز

نخسخختین دمیخخدن ،سخخیه شخخد ز دود

زبانخخخخخه برآمخخخخخد پخخخخخس از دود زود

زمخخخین گشخخخت روشخخخنتر از آسخخخمان

جهخخخخانی خروشخخخخان و آتشدمخخخخان

سخخخیاوش بیامخخخد بخخخه پخخخیش پخخخدر

یکخخی خخخود زریخخن نهخخاده بخخه سخخر

سراسخخر همخخه دشخخت بریخخان شخخدند

بخخر چهخخر خنخخدانش گریخخان شخخدند
(فردوسی ،1388 ،ج )571- 572 :2

 -4-1زاویة دید ذهنی
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دیدهها و شنیدهها را ضبط میکند و اصالً به توضیح و تفسیر نمیپردازد؛ زیرا در واقع،
نویسنده ای حضور ندارد که توضیح بدهد یا تفسیر کند .این نوع زاویۀ دید را زاویۀ دید
نمایشی یا زاویۀ دید عینی مینامند» (انوشه.)740 :1381 ،
در واقع ،کانونیترین لحظههای روایت فردوسی ،زمانی است که مهمترین بخشهای
داستان را به تصویر می کشد .در این موارد ،روایت او حالتی نمایشی و عینی به خود میگیرد
تا تصاویر ارائهشده  ،به بهترین وجه ،پیش چشم مخاطب مجسم شود .هنر فردوسی در
تصویرساز ی بر کسی پوشیده نیست .او در نمایش نبردهای پهلوانان؛ مانند نبرد رستم و
اسفندیار یا رستم و سهراب از همین نوع زاویۀدید عینی استفاده کرده است .در داستان
سیاوش ،مهم ترین صحنه مربوط به گذر او از آتش است .روایت فردوسی کامالً نمایشی است؛
بهطور ی که حتی یك بیت از تصویر خالی نیست .در این صحنه همۀ اجزاء متناسب با
موضوع چیده شدهاست ،هیچ توضیح و تفسیری در کار نیست و تنها خواننده است که
رویدادها را میبیند:
همخخخخی هیخخخخزم آورد پرخاشخخخخجوی
بخخخه صخخخد کخخخاروان اشخخختر سخخخر موی
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کخخخه یخخخاد آمخخخدش بخخخوم زابلسخخختان

بیاراسخخخخته تخخخخخا بخخخخخه کابلسخخخخختان

همخخان شخخهر ایخخرانش آمخخد بخخه یخخاد

همخخی برکشخخید از جگخخر سخخرد بخخاد

ز ایخخران دلخخش یخخاد کخخرد و بسخخوخت

بخخه کخخردار آتخخش رخخخش برفروخخخت

ز پیخخخخران بپیچیخخخخد و پوشخخخخید روی

سخخخخپهبد بدیخخخخد آن غخخخخم و درد اوی

بدانسخخت کخخاو را چخخه آمخخد بخخه یخخاد

غمخخی گشخخت و دنخخدان بخخه لخخب برنهخخاد

(فردوسی ،1388 ،ج )578 :2
فردوسی در قسمتهای مختلفی از داستان سیاوش ،همزمان از این دو نوع روایت بهره
میگیرد و با هدف ایجاد حساسیت و تأثیرگذاری بیشتر ،زوایای دید عینی و ذهنی را با هم
ترکیب میکند .نمونۀ این امر را میتوان در صحنهای از داستان دید که در آن سودابه به
سیاوش تهمت میزند و این دروغ را به گوش کیکاووس میرساند .فردوسی در تشریح
وضعیت کیکاووس از هر دو نوع زاویۀ دید مذکور استفاده میکند:
بخخخه گخخخوش سخخخپهبد رسخخخید آگهخخخی

فخخخرود آمخخخد از تخخخخت شاهنشخخخهی

پراندیشخخخه از تخخخخت زریخخخن برفخخخت

بخخه سخخوی شبسخختان خرامیخخد تفخخت

بیامخخخد چخخخو سخخخودابه را دیخخخد روی

خراشخخخیده و کخخخا پخخخر گفخخختوگوی

ز هخخر کخخس بپرسخخید و شخخد تنخخگدل

ندانسخخخخخت کخخخخخردار آن سخخخخخنگدل
(همان)564 :
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« در زاویۀ دید ذهنی ،داستان با احساس و شیوۀ پرداخت نویسنده نسبت به موضوع سروکار
دارد ،در واقع داستان سرا یا نویسنده ،در این رویکرد ،با نوع روایت خود درون شخصیت را
فاش میسازد» (انصاری.)91 :1387 ،
نمونۀ زاویۀ دید ذهنی را میتوان در صحنهای یافت که سیاوش با لشکر به قصد دیدن
افراسیاب از ایران خارج میشود و در توقفگاهی با پیران روبرو میشود .آنگاه به یاد دیار
خویش میافتد و منقلب میشود .فردوسی در ابیات زیر احساسات و عواطف درونی سیاوش
و غم غربت او را فاش میسازد:
بباریخخد و ز اندیشخخه آمخخد بخخه خشخخم
سخخیاوش چخخو آن دیخخد آب از دو چشخخم

بررسی زاویة دید و کانون روایی در داستان سیاوش
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به دل گفت ار این راسخت گویخد همخی

و زیخخن گونخخه زشخختی نجویخخد همخخی

سخخخخیاوخش را سخخخخر ببایخخخخد بریخخخخد

بدینسخخخان بخخخود بنخخخد بخخخد را کلیخخخد

خردمنخخد مخخردم چخخه گویخخد کنخخون

خوی شرم از این داستان گشخت خخون

کسخخی را کخخه انخخدر شبسخختان بدنخخد

هشخخخیوار و مهتخخخر پرسخخختان بدنخخخد

گسخخی کخخرد و بخخر گخخاه تنهخخا بمانخخد

سخخیاوخش و سخخودابه را پخخیش خوانخخد

به هخوش و خخرد بخا سخیاوخش گفخت

کخخه ایخخن راز بخخر مخخن نشخخاید نهفخخت

نکخخردی تخخو ایخخن بخخد کخخه مخخن کخخردهام

ز گفتخخخخخخخخخار بیهخخخخخخخخخوده آزردهام

چخخخخرا خوانخخخخدم در شبسخخخختان تخخخخرا

کنخخون غخخم مخخرا بخخود و دسخختان تخخرا

کنخخون راسخختی جخخوی و بخخا مخخن بگخخوی

سخن بر چخه سخان اسخت بنمخای روی
(فردوسی ،1388 ،ج )564- 565 :2

ی روایت را از طریق شیوۀ تكگویی درونی انجام
فردوسی در ابیات فوق ،زاویۀ دید ذهن ِ
میدهد .در این شیوه ،راوی دانایکل از درون ذهن شخصیت سخن میگوید و چنین به نظر
می رسد که شخصیت داستانی در حال واگویه با خود است .به بیان دیگر ،راوی دانای کل،
تفکرات شخصیت را که هنوز بر زبانش جاری نشده ،در معرض دید خواننده میگذارد.
 -2کانون روایی یا نقطة دید
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همانطور که مشاهده میشود ،ابیات فوق از زاویۀ دید عینیِ راویسوم شخص بیان
می شود .گاه از زاویۀ دید ذهنی با عنوان زاویۀ درونی نیز یاد میشود که در آن «داستان به
وسیلۀ یکی از اشخاص داستان و به شیوۀ «منِ روایت» نقل میشود» (داد.)260 :1390 ،
نمونۀ این شیوه را زمانی میتوان یافت که در داستان سیاوش ،فردوسی ،کیکاووس را در
حالتی مضطرب و ملتهب نمایش میدهد .کیکاووس در حالی که دچار خشم و فشار روحی
شده است ،وارد شبستان میشود و غافل از نیرنگ سودابه ،از همهکس دربارۀ چند و چون
ماجرا سؤال میپرسد .فردوسی در ادامه از زاویۀ دید ذهنی استفاده میکند و به توصیف
وضعیت کیکاووس میپردازد .خواننده در حین روایت متوجه میشود که در اندیشۀ پادشاه
چه میگذرد و بدینسان راوی ،اندیشههای درونی شخصیت وی را افشا میکند:
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 -1-2رابطة کانون روایت با راوی
در روایتهایی که راوی از نوع دانایکل و زاویۀ دید سومشخص است ،چنین به نظر میرسد
که داستان تنها دارای یك راوی است؛ اما واقعیت این است که در جریان داستان ،وظیفۀ
روایت پارههای مختلف داستان به عهدۀ راویان مختلف نهاده میشود .همین نکته رابطۀ
تنگاتنگ راوی و کانون روایت را نشان میدهد .بر مبنای رابطۀ مذکور ،روایت داستان
سیاوش در شاهنامه ،به لحاظ نقاط کانونی و زوایای دید ،دارای اشکال متنوعی است که در
ادامه به آن میپردازیم.
 -2-2کانون روایت متغیر
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کانون روایت عبارت است از شیوۀ نگرش یا کانون روایی و نقطۀ دیدی که راوی برای روایت
داستان خود در آن قرار میگیرد« .کانون روایت یا دیدگاه ،مهمترین عنصر وحدتبخش و
سازندۀ داستان است؛ زیرا نسبت نویسنده را با جهان داستانش معین میکند و به او امکان
میدهد مصالح تکه تکۀ داستانش را شکل دهد و وحدت بخشد؛ ثانی ًا درک و فهم خواننده را
از داستان هدایت میکند و ثالثاً مبنای اصلی نقد داستان و سنجش نظام ارزشهای اخالقی
آن است» (ایرانی.)372 :1380 ،
«ارتباط راوی با کانون غیرقابلانکار است .هر روایت شامل طیف گستردهای از فنون
روایتی است .شناخت شکلهای مختلف روابط راوی و کانونساز برای تحلیل اسلوب روایت و
به دنبال آن ارزشگذاری برای شخصیتها و جایگاههای معرفت و قدرتهای گوناگون وابسته
به آنها در یك متن اهمیت فراوان دارد» (وبستر .)86 :1380 ،در این میان جایگاه راوی به
لحاظ زوایای دید گوناگون اهمیت ویژهای دارد.
«راوی و کانونساز در فرآیند داستان و روایتگری عناصری جدا از هم به حساب
میآیند .در روایت اولشخص ،معموالً راوی و کانونساز کلی هستند؛ اما در روایت
سومشخص امکان اینکه راوی کسی باشد و کانونساز کسی دیگر ،وجود دارد» (همان)87 :
ال آزاد نیست؛ ساختار داستان او را به سوی
معموالً نویسنده برای انتخاب کانون روایت کام ً
انتخاب کانون سوق میدهد و این در داستان سیاوش نیز به چشم میخورد.

بررسی زاویة دید و کانون روایی در داستان سیاوش
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 -3-2کانون دید درونی و بیرونی
در کانون دید درونی یا ذهنی ،راوی احساسات درونی خود یا یکی از شخصیتها را بازگو
نموده یا نظر خود را دربارۀ دیگران ابراز میکند؛ اما در کانون دید بیرونی یا عینی ،راوی
صرف ًا به توصیف کنشهای شخصیتها میپردازد و توضیح و تفسیری به آن اضافه نمیکند.
بیرحمی و قساوتقلب دشمنان سیاوش از یكسو ،و بیگناهی و مظلومیت سیاوش از
سوی دیگر ،در هیچکدام از شخصیتهای دیگر شاهنامه وجود ندارد .روایت مرگ سیاوش
بسیار کوتاه و اندوهبار است .گویی فردوسی خود نیز تاب روایت پر از اوج و فرود را دیگر
ندارد .در این داستان نبردی درنمیگیرد و تنها جریان آرام و تأثربرانگیز مرگ سیاوش روایت
شده است .فردوسی از طریق کانون دید درونی بر ناجوانمردانگی مرگ سیاوش در ابیات
آغازین روایت اشاره کرده است .او در ابیات زیر ،با گفتن اینکه جوانمردی و شرم دیرزمانی
است ناپدید شده ،احساسات درونی خود را صراحت ًا بیان میکند و از اینکه شخصیتی مانند
سیاوش چنین به خواری افکنده میشود ،دریغ و افسوس میخورد و از کار فلك اظهار
شگفتی میکند:
نگخخخه کخخخرد گرسخخخیوز انخخخدر گخخخروی

گخخخخخروی سخخخخختمگر نپیچخخخخخد روی

بیامخخخد بخخخه پخخخیش سخخخیاوش رسخخخید

جخخخوانمردی و شخخخرم شخخخد ناپدیخخخد
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در اغلب داستانهای شاهنامه تغییر کانون روایت مشاهده میشود .به این معنا که
داستان ها عموماً با کانون روایت بیرونی و با زاویۀ دید راوی دانایکل آغاز میشوند؛ اما به
تناسب رویدادهای مختلفی که برای شخصیتها اتفاق میافتد ،کانون روایت با ظرافتی ویژه
به شیوۀ درونی تغییر مییابد و داستان از زبان شخصیت قهرمان و زاویۀ دید اولشخص
روایت میشود .در ادامه ،بار دیگر راوی دانایکل روایت داستان را پی میگیرد و مجدد ًا آن را
به یکی دیگر از شخصیتها میسپارد و از زاویۀ دید او داستان را بازگو میکند .در قسمت
"پیوند کردن سیاوش با پیران ویسه" این امر نمود پیدا کرده و در پارهای از مواقع نیز با
حذف راوی و ایجاد گفتگو بین شخصیتها ،کانون روایت را نمایشی میسازد .تغییر کانون
روایت گاهی چنان نامحسوس انجام میشود که تنها با دقتنظر میتوان آن را تشخیص داد.
یکی از ویژگی های مهم داستان سیاوش همین کانون روایت متغیر و استفاده از زوایای دید
متنوع است.
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بخخزد دسخخت و ریخخش شهنشخخه گرفخخت

به خواری کشیدش به خاک ای شگفت
(همان)677 :

بیاراسخخخخت گخخخخودرز کخخخخا بلنخخخخد

همخخخخه دیبخخخخۀ خسخخخخروانی فگنخخخخد

یکخخخی تخخخخت بنهخخخاد پیکخخخر بخخخه زر

بخخخدو انخخخدرون چنخخخد گونخخخه گهخخخر

یکخخخی تخخخاج بخخخا یخخخاره و گوشخخخوار

یکخخخی طخخخوق پخخخر گخخخوهر شخخخاهوار
(همان)758 :

 -3کانون روایت به لحاظ جایگاه راوی
از منظری که راوی از آنجا به رویدادها مینگرد و آنها را روایت میکند ،سهگونه جایگاه
قابلتشخیص است:
 -1-3دیدگاه برتر
در این حالت راوی شکل صوری دانایکل را دارد .اطالعات او از شخصیتهای داستانی
بیشتر است و معمو ًال توضیحات اضافهتری به خواننده میدهد «تودوروف این کانون روایت را
«برتر» و ژنت آن را «راوی بدون شعاع کانونی» خواندهاند» (اخوت.)97 :1371 ،
بسیاری از قسمتهای داستان سیاوش ،از منظر «دیدگاه برتر» روایت شده است؛ بهویژه
مواقعی که راوی به روایتگری محض میپردازد .دیدگاه برتر در روایت داستان سیاوش
زمانی کامالً تجلی پیدا میکند که فردوسی به تولد سیاوش اشاره مینماید .او پس از ذکر
فرخندگی و زیبایی کودک تازه متولد شده ،توضیحات اضافهتری میدهد که حاکی از
سرنوشت شوم و غمانگیز سیاوش در آینده است .بدینسان راوی دانایکل در اینجا از پیش
احاطۀ خود را بر کل داستان نشان میدهد:
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در داستان سیاوش ابیات فراوانی وجود دارند که شاهدی بر کانون دید بیرونی و
عینی محسوب میشوند؛ مثالً در نمونۀ زیر ،فردوسی تنها به توصیف آذینبندی کا
توسط گودرز میپردازد:
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جخخدا گشخخت زو کخخودکی چخخون پخخری

بخخخخه چهخخخخره بسخخخخان بخخخخت آزری

بگفتنخخخد بخخخا شخخخاه کخخخاووس کخخخی

کخخخه برخخخخوردی از مخخخاه فرخنخخخدهپی

یکخخخخی بچخخخخۀ فخخخخر آمخخخخد پدیخخخخد

کنخخون تخخخت بخخر ابخخر بایخخد کشخخید

جهان گشت از آن خوب پر گفتوگوی

کزان گونخه نشخنید کخس مخوی و روی

جهانخخخدار نخخخامش سخخخیاوخش کخخخرد

بخخرو چخخر گردنخخده را بخخخش کخخرد

از آن کخخخخاو شخخخخمارد سخخخخپهر بلنخخخخد

بدانسخخت نیخخك و بخخد و چخخون و چنخخد

سخخختاره بخخخران بچخخخه آشخخخفته دیخخخد

غمی گشت چون بخخت او خفتخه دیخد

بدیخخخخخخد از بخخخخخخد و نیخخخخخخك آزار او

بخخخخه یخخخخزدان پناهیخخخخد از کخخخخار او
(فردوسی ،1388 ،ج )549 :2

 -2-3دیدگاه روبرو یا همسان
«در این حالت میزان اطالعات راوی و شخصیتها برابر است .راوی به شخصیتها از روبرو
نگاه میکند و کانون دید او نامحدود است .شعاع کانونی چشم راوی داخلی است» (اخوت،
 .)98 :1371عموم ًا در گفتگونویسیها با چنین کانونی مواجه میشویم .یکی از نمودهای
دیدگاه روبرو در روایت داستان سیاوش هنگامی است که افراسیاب با جوانی به گفتگو
میپردازد و در برابر پرسشهای او جوابهای نغز میدهد .در این صحنه وضعیت داستانی به
گونهای است که گویی راوی هم از این جوان چیز زیادی نمیداند:
بپرسخخخید کخخخای نورسخخخیده جخخخوان

چخخخخه آگخخخخاه داری ز کخخخخار جهخخخخان

بخخر گوسخخفندان چخخه گخخردی همخخی

زمخخخین را چگونخخخه سخخخپردی همخخخی

چنخخین داد پاسخخخ کخخه نخجیخخر نیسخخت

مخخرا خخخود کمخخان و پخخر تیخخر نیسخخت

بپرسخخخخخخید بخخخخخخازش ز آموزگخخخخخخار

ز نیخخخخك و بخخخخدو گخخخخردش روزگخخخخار

بخخدو گفخخت جخخایی کخخه باشخخد پلنخخگ

بخخخخخخدرّد دل مخخخخخخردم تیزچنخخخخخخگ

سخخه دیگخخر بپرسخخیدش از مخخام و بخخاب

ز ایخخوان و از شخخهر و از خخخورد و خخخواب

چنخخین داد پاسخخخ کخخه درنخخده شخخیر

نیخخخارد سخخخگ کخخخارزاری بخخخه زیخخخر
(فردوسی ،1388 ،ج )690 :2
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بسخخخی برنیامخخخد بخخخر ایخخخن روزگخخخار

کخخه رنخخگ انخخدر آمخخد بخخه خخخرم بهخخار
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 -3-3دیدگاه خارج

ور ایخخدون کخخزین کخخار هسخختم گنخخاه

جهخخخخخخانآفرینم نخخخخخخدارد نگخخخخخخاه

بخخخه نیخخخروی یخخخزدان نیکخخخخیدهش

کخخخزین کخخخوه آتخخخش نیخخخابم تخخخپش
(فردوسی ،1388 ،ج )572 :2

 -4گونههای کانونی مرتبط با راوی دانایکل
از آنجا که بخش اعظم داستان سیاوش از منظر راوی دانایکل و از زاویۀ دید سومشخص
روایت میشود ،گونههای کانونی مرتبط با راوی دانایکل را تشریح مینماییم.
 -1-4کانون باز
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در اینجا راوی ،عینی و شاهد ماجراست .میزان اطالعاتش از شخصیتها کمتر است .در این
دیدگاه چشم راوی یك نقطۀ کانونی ثابت ندارد« .ژنت این دیدگاه را «شعاع بیرونی» نامیده
است» (اخوت .)98 :1371 ،در داستان سیاوش ،آنجا که وظیفۀ روایت به قهرمان یا
شخصیتهای دیگر سپرده میشود تا آنها به توصیف درونی خویش بپردازند ،از این کانون
دید بهره گرفته شدهاست.
بخش قابل توجهی از داستان از زوایه دید شخصیت اصلی ،یعنی سیاوش ،روایت میشود.
آنچه در زاویۀ دید شخصیت اصلی و شخصیتهای فرعی برجسته است ،تكگوییها و حدیث
نفسهای آنهاست .سیاوش در معرض اتهامی بزرگ قرار گرفته که بهجز خود او کسی
دیگری از بیگناهی اش آگاه نیست .او پیش از آنکه موعد آزمون آتش فرابرسد ،دائماً با خود
یا با اسبش سخن میگوید و از طریق همین تكگوییهای ذهنی ،بخشهایی از داستان را
پیش میبرد .ابیات زیر که از زاویۀ دید سیاوش بیان میشود ،پناهبردن او به خداوند را نشان
میدهد ،پناهبردن به تنها کسی که از بیگناهی او آگاه است .فردوسی با آنکه خود از
بیگناهی سیاوش آگاه است و پیشتر خواننده را نیز از این بیگناهی آگاه کرده ،با این حال،
در این صحنه مخاطب را به خلوت سیاوش میبرد تا به واگویۀ او با خودش گوش فرا دهد و
بدینسان اهمیت رویدادها را حفظ کند:
اگخخخر بیگنخخخاهم رهخخخایی مراسخخخت
سخخخر پخخخر ز شخخخرم و بهخخخایی مراسخخخت
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 -2-4کانون ذهنی
در این حالت ،داستان از پارههای مختلفی تشکیل میشود و هر بخش را ذهنیت یکی از
شخصیتهای داستان روایت میکند .در این شیوه ،راوی در داستان حضور آشکار ندارد،
نسبت به تمام جزئیات احاطه ندارد؛ اما میتواند در عمق شخصیتها نفوذ کند و از زاویۀ دید
درونی همهچیز را به طور مستقیم بیان کند .تغییر مداوم کانون روایت از ذهن یك شخصیت
به ذهن شخصیت دیگر موجب پویایی داستان میشود.
در صحنهای که سیاوش ناامید است و در خلوت خویش با اسبش گفتگو میکند ،راوی به
ژرفای وجود او رخنه میکند و سخنهای او را به نمایش میگذارد .از آنجا که سیاوش در
میان اطرافیان کسی را نمی یابد که با او راز گوید و اسب او تنها یار دیرین وی است ،با او
سخن می گوید .سیاوش در واقع از این طریق آمال خود را بر زبان میآورد .به بیان بهتر،
گفتگو با اسب در حکم تكگویی درونی اوست؛ زیرا اسب نمیتواند پیام او را به کیخسرو
منتقل کند؛ بنابراین این تمهید از سوی راوی اصلی ،یعنی فردوسی ،اندیشیده شده تا
عواطف و احساسات خواننده را به اوج برساند و هرچه بیشتر برانگیزاند .بدینسان استفاده از
زوایای دید متنوع ،در عین حفظ انسجام ساختاری ،میتواند تأثیر داستان را دوچندان کند:
بخخه گخخوش انخخدرش گفخخت رازی دراز

کخخه بیخخداردل بخخاش و بخخا کخخس مسخخاز

چخو کیخسخرو آیخد بخه کخین خواسختن

عنخخخخخانش تخخخخخرا بایخخخخخد آراسخخخخختن

ورا بخخخارگی بخخخاش و گیتخخخی بکخخخوب

چنان چخون سخر مخار افعخی بخه چخوب
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در این حالت راوی میتواند از همۀ زوایا حوادث و شخصیتهای داستانی را ببیند .او بر
همهچیز احاطه و آگاهی دارد و عالوه بر توصیف کنشها ،به بیان افکار و انگیزههای
شخصیتها نیز میپردازد و قادر است به داوری دربارۀ آنها اقدام کند .همانطور که گفته
شد ،فردوسی در داستان سیاوش ،با روایت کانون باز آغاز میکند و در ادامه ،با بهرهگیری از
کانون متغیر ،با ظرافت به تغییر کانون میپردازد .با وجود این ،هرگز این نقطۀ قوت
داستانگویی را ترک نمیگوید و در جایجای داستان به آن برمیگردد .ابیاتی که شاهدی
برای روایت کانون باز محسوب میشوند ،در جایجای داستان سیاوش وجود دارد و در اینجا
ذکر نمونه ضرورتی ندارد.
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از آخخخخخر ببخخخخر دل بخخخخه یکبخخخخارگی

کخخه او را تخخو باشخخی بخخه کخخین بخخارگی
(فردوسی ،1388 ،ج )669 :2

در این شیوه ،راوی در واقع دانای کلی است که قصد دارد وضعیت درونی قهرمانان داستان را
فقط از چشم یکی از شخصیتها گزارش کند« .کانون متمرکز از نظر شکل زبانی به یکی از
این سه صورت میتواند نمودار شود :نقلقول مستقیم ،نقلقول غیرمستقیم ،نقل غیرمستقیم
و آزاد» (مارتین .)80 :1382 ،در نقل غیرمستقیم و آزاد ،راوی سخنان یکی از شخصیتها را
بهطور مستقیم و آزاد نقل میکند .نمونهای که میتوان در اینجا به آن اشاره کرد ،گفتار
رستم پس از اطالع یافتن از مرگ سیاوش است .فردوسی اندوه از دست رفتن سیاوش و لزوم
انتقام خون او را از زبان رستم گزارش میکند:
بخخخخخه درد سخخخخخیاوش دلآگنخخخخخدهام
بخخه یخخزدان کخخه تخخا در جهخخان زنخخدهام
بمالیخخد خخخواهم همخخی چشخخم و روی

مگخخخر بخخخر دلخخخم رو شخخخود درد اوی

و گخخر هخخم چنخخانم بخخرو بسخخته چنخخگ

نهخخخاده بخخخه گخخخردن یکخخخی پالهنخخخگ

به خخاک افکنخد خخوار چخون گوسخفند

دو دسخخختم ببسخخخته بخخخه خخخخم کمنخخخد

وگرنخخه مخخن و گخخرز و شمشخخیر تیخخز

برانگیخخخزم انخخخدر جهخخخان رسخخختخیز

نبینخخخد دو چشخخخمم مگخخخر گخخخرد رزم

حخخرام اسخخت بخخر جخخان مخخن جخخام بخخزم
(فردوسی)698- 699 :1388 ،

 -4-4کانون غیاب
در این شیوه ،راوی از صحنه غایب است و خواننده گویی مستقیماً به تماشای رویدادها
نشسته است .بهرهگیری از این کانون روایت ،یکی از راههای ایجاد تعلیق در داستانهاست.
کانون غیاب دو شکل اصلی دارد :نخست ضبط موبهموی گفتوگوی شخصیتها؛ دوم
توصیف دقیق آنچه یکی از شخصیتهای داستان میبیند.
در داستان سیاوش ،در مواردی که گفتگوی میان شخصیتها بسیار دقیق نقل شدهاست،
با کانون غیاب مواجه هستیم .پیش از این به ابیاتی که ساختار آنها بر گفتگوی شخصیتها
استوار بود ،اشاره شد .در این نمونهها راوی دانایکل ،بهطور کامل ،سکوت میکند و تنها
سخنان شخصیتها را به گوش مخاطب میرساند .برای نوع دوم روایت ،از نظرگاه کانون
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 -3-4کانون متمرکز
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غیاب؛ یعنی توصیف دقیق آنچه یکی از شخصیتهای داستان میبیند ،میتوان ابیات زیر را
مثال زد:

زمخخخخانی نگخخخخهکرد و نیکخخخخو بدیخخخخد

همیگشخخخت رنخخخگ رخخخخش ناپدیخخخد

تخخن پهلخخوان گشخخت لخخرزان چخخو بیخخد

ز جخخان جخخوان پخخاک بگسسخخت امیخخد

(همان)690 :
در این ابیات ،پیران ،جوان تازه از راه رسیده را نزد افراسیاب میبرد و راوی دقیق ًا به
توصیف همۀ آنچه پیران مشاهده میکند ،میپردازد.

 -5نتیجهگیری
فردوسی در داستان سیاوش ،در عین حفظ انسجام ساختاری روایت ،از زوایای دید متنوع و
چندگانهای استفاده کرده است .به بیان دیگر ،شخصیتها از طریق تكگوییهای درونی و
بیرونی خود ،بخشهایی از رویدادهای داستانی را روایت میکنند و بهتدریج اجزای اصلی
داستان را کامل میکنند .کانونیترین لحظههای روایت فردوسی زمانی است که مهمترین
بخشهای داستان را به تصویر میکشد (مانند گذر سیاوش از آتش) .شخصیتها بهواسطۀ
تكگویی ،نیّات ،آمال و بهطور کلی ویژگیهای شخصیتی خود را نیز آشکار میکنند .روایت
ی داستان سیاوش از نوع دانایکل و از زاویۀ دید سومشخص صورت میگیرد .با وجود
اصل ِ
این ،گاهی به اقتضای موقعیتهای داستان و کنشهای شخصیتها ،از زوایای دید
اول شخص ،ذهنی و درونی ،نمایشی و عینی استفاده شده است .تنوع زوایای دید در این
داستان ،موجبشده کانونهای روایی و نقاط دید در داستان سیاوش متغیر و متعدد باشد .از
آنجا که راوی دانایکل بر داستان سیطره دارد ،کانونهای روایی؛ مانند کانون باز ،کانون
ذهنی ،کانون متمرکز و کانون غیاب ،بهگونهای پیچیده ،با زاویۀ دید سومشخص مرتبط
میباشد .همچنین فردوسی با استفادۀ توأمان از کانون دید بی رونی و درونی و کاربرد برخی از
گونههای کانونی مرتبط با جایگاه راوی ،موارد مرتبط با زاویۀ دید اولشخص را برجسته کرده
است .روایت این داستان از زبان دانایکل پررنگتر به نظر میرسد .و فردوسی گاهی از
طریق تكگوییهای درونی و بیرونی شخصیتها برای روایت سیر داستان بهره جسته است.
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بخخر آن خسخخروی یخخال و آن چنخخگ او

بخخخدان شخخخا و آن فخخخرّ و اورنخخخگ او
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 اخوت ،احمد ،)1371( .دستور زبان داستان ،اصفهان :فردا. انصاری ،محمدباقر« ،)1386( .بررسی روایی و ساختاری داستان سیاوش» ،دوفصلنامۀعلوم ادبی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،4پاییز و زمستان.
 انوشه ،حسن ،)1381( .دانشنامة ادب فارسی ،تهران :مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتیدانشنامه.
 ایرانی ،ناصر ،)1380( .هنر رمان ،تهران :علمی و فرهنگی. بهار ،مهرداد ،)1373( .جستاری چند در فرهنگ ایران ،تهران :فکر روز. تودوروف ،تزوتان ،)1382( .بوطیقای ساختارگرا ،ترجمۀ محمد نبوی ،تهران :آگاه. داد ،سیما ،)1390( .فرهنگ اصطالحات ادبی ،چاپ پنجم ،تهران :مروارید. شمیسا ،سیروس ،)1383( .نقد ادبی ،چاپ چهارم ،تهران :فردوس. فردوسی ،ابوالقاسم ،)1382( .شاهنامه ،به کوشش سعید حمیدیان ،ج  ،2چاپ ششم،تهران :قطره.
 مارتین ،واالس ،)1382( .نظریة روایت ،ترجمۀ محمد شهبا ،تهران :هرمس. -میرصادقی ،جمال ،)1376( .عناصر داستان ،چاپ ششم ،تهران :سخن.
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 میرصادقی ،جمال ،میرصادقی (ذوالقدر) ،میمنت ،)1388( .واژهنامة هنر داستاننویسی،چاپ دوم ،تهران :کتاب مهناز.
 وبستر ،راجر ،)1380( .درآمدی بر پژوهش نظریة ادبی ،ترجمۀ مجتبی ویسی ،تهران:Downloaded from heroic.lu.ac.ir at 10:37 IRST on Saturday March 6th 2021

سپیدۀ سحر.

