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 (5/91/9918 پذیرش:   2/6/9918)دریافت: 

 

 چكیده
یکی از جزئیاتی که در تحلیل . دیآیشمار مبه اقتباس لیتحل یهاوهیاز ش یکی« روایت» بررسی

شود، پژوهش زاویة دیـد در روایـت   روایت موجب گسترش متن مقصد نسبت به متن مبدأ می

مثابـة  شـدگی بـه ایـن مسـپله پرداوتـه و آن را بـه      های کانونیاست. مانفرد یان در نظریة پنجره

 «شـاه ادیـ  » لمیدر فـ  ینیپـازول  پائولو ریپ اده است.سازوکاری در نظریة تحلیل روایت سامان د

 اثـر سـوفوکل شـکل داده    «شهریار ادی » ةنامشیمنظر اقتباس وود را از نما نی(، از هم9167)

از منظر  سازلمیدهد تا فیرخ م داستانشیپ کی ةمثاببه ینیپازول لمیسوفوکل در ف «ادی »است. 

ـ . در اخشـد ب لیرا شـما  یونـان ی کیاثـر کسسـ   تـازه از  یریوود، تفسـ  لمیف افسر تیشخص  نی

ـ ، بنـابر نظر ی انجام شدهاکتابخانه روشکه به تطبیقی پژوهش شـدگی  هـای کـانونی  پنجـره  اتی

 کیـ وـود از   یـی روا رچگونه در سـازوکا  ینیکه پازول شده ال پاسخ دادهؤس نیبه ا مانفرد یان،

امروز وود با جهـان سـود    تیشخص ةمواجه یبرا ،گریتداع یچونان عامل ک،یکسس ةنامشینما

 ،کیکسسـ  آثـار  رسـد ینظـر مـ  به رسیده است: اثباتبه یة پژوهشفرض نیا . همچنیناست برده

                                                                                                                   
 ول()نویسندة مسپ ، تهران، ایرانمرکزیدانشگاه آزاد اسسمی، واحد تهراندانشجوی دکتری تخصصی فلسفة هنر، . 9

 shahbazi.ramtin@gmail.com 
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 را درک ندیکه فرا شودیرا موجب م ییآوردن سازوکار روا دیپد نامکا ،گریعناصر تداع ةمثاببه

 . کندیم سریدر جهان امروز م

 
 ،ینیپازول ،مانفرد یان، شدگیهای کانونیپنجره ،«اریشهر ادی »اقتباس، : یدیکل هایهواژ

 .سوفوکل

 . مقدمه    1

انـد. در راه شناسـایی   از ابتدای امر در هنر، اهداف مختلفی را پیگیری کـرده  گراناقتباس

همین اهداف، رویکردهای متفاوتی نیز برای اقتبـاس شناسـایی شـده اسـت. در همـین      

ای از هـایی، پـاره  داسـتان همچـون پـیش   ،9هاتیرواکسنلة منزگاه متون مبدأ بهراستا گه

هـای مواجهـه بـا متـون     انـد. روش وجود نازیستة انسان را به وجود زیستة او بدل کرده

هـای متفـاوتی داشـته اسـت. بـرای نمونـه       کسسیک در طول تاریخ  تولیـد مـتن شـکل   

دیگر تبـدیل کـرده و در    پدیدآورندگان اندیشه، در یک روش، زبان این آثار را به زبانی

را گسترش دهند. به این ترتیب، اقتبـاس شـکلی از   « اقتباس»اند امکان این زمینه کوشیده

هـا در درک  توانـد بـه گسـترش جهـان    است که در بازووانی و تفسیر وود می« روایت»

هـا بـرای اقتبـاس و گسـترش     روایـت های این کسنها یاری رساند. از گونهروایتکسن

هـا  نامههای تراژدی دورة کسسیک هستند. این نمایشنامهجهان معاصر، نمایش درک در

های دیگـری همچـون   های دیگر بازتولید شده یا در قالب رسانهنامهصورت نمایشیا به

 اند.   نمایش درآمدهسینما به

یکی از سینماگرانی است که در آثار وـود بـه ایـن مهـم دسـت       2پیر پائولو پازولینی

( اسـت. در ایـن   9167« )9شاهادی »ترین آثارش در این حوزه فیلم ایه و از نمونهیازید

را بـا ووانشـی جدیـد، بـه      4سوفوکل« شهریار ادی »نامة رنگ نمایشساز پیفیلم، فیلم

واسطة آن بتواند شرایط معاصـر شخصـیت   کند تا بهسازوکار ذهنی قهرمان وود بدل می

 ای او را برای زندگی بازنمایاند. در فـیلم پـازولینی، یـک   ها و امیدهرا تحلیل کند و بیم
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 گـران یعلـت حسـادت د  . پـدر بـه  شوندیم یقبل از جنگ صاحب فرزند ییایتالیزوج ا

و ملکـه   5بـوس یکند. پسر توسط شـاه پول میپسرش را در صحرا رها  و شودیم کیتحر

وودشـان   و مانند فرزند بچه انتخاب یرا برا پوینام اد یابد. شاه و ملکهمی نجات 6مروپه

پـدر و   نـده یکه در آ شودیمتوجه م ییشگویپ قیاز طر یوقت پوی. ادکنندیاز او مراقبت م

 نشیو مروپه والد بوسیپول پنداردیم ؛ چونکندیآنجا را ترک م برد،ازبین می مادرش را

ـ   یو پـس از نزاعـ   نـد یبیوـود را مـ   یپـدر واقعـ   ،7بسیهستند. در راه ت آن دو  نیکـه ب

را از  بسیـ و شـاه ت  شودمی یموفق به باطل کردن طلسم پوی. ادشدکُیاو را م ،ردیگیمرد

بعـد از آن بـا    پـو ی. ادکنـد اعطا میرا به او  یاریو شاه هم مقام شهر دهدیمرگ نجات م

 قـت، یبعـد از روشـن شـدن حق    تـا  یو نها کندیازدواج م ،اشیمادر واقع، 8وکاستایملکه 

   .شدکُیوود را م مه وکاستایو  کندیوودش را کور م

ای انجام شده، درصدد پاسخ به این سـؤال  روش کتابخانهاین پژوهش تطبیقی که به 

نامة کسسـیک، چونـان عـاملی تـداعیگر، بـرای      است که پازولینی چگونه از یک نمایش

های نظریة پنجره است. بدین منظور، ازمواجهة شخصیت امروز وود با جهان سود برده 

گرفته شده است. با توجه به الگوی یادشـده،   یاری 1شدگی در روایت مانفرد یاننیکانو

داستان در فیلم پازولینی مطرح شده اسـت. فرضـیة   مثابة یک پیشنامة سوفوکل بهنمایش

مثابـة عناصـر تـداعیگر، امکـان     رسد آثار کسسیک، بهنظر میمقاله به این شرح است: به

شود که فرایند درک را در جهان امـروز میسـر   ا موجب میپدید آوردن سازوکار ذهنی ر

 کند.  می

 . پیشینة پژوهش  1ـ1

شـدگی: بررسـی مکانیسـم    هـای کـانونی  پنجره»توان از مقالة در زمینة پیشینة تحقیق می

نوشـتة هـدی    91«ها اثر اسـتفان دالـدری  راوی در فیلم ساعت‘ شدگیهای کانونیپنجره’

از منظـر یـان   « هـا سـاعت »ر آن فقط به تحلیل روایت فیلم ( نام برد که د9981حسامی )

اهلل در های پازولینی از آثار کسسـیک نیـز روزبـه روح   پرداوته شده است. دربارة اقتباس
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( کوشیده است نشان دهـد پـازولینی   9917« )شبیکپازولینی و اقتباس از هزارو»مقالة 

توانسته موفق ظاهر شـود.   شبویکهزارهای تا چه اندازه در وضوح بخشیدن به داستان

شناسی اقتباس پژوهش حاضر نخستین تحقیق مرتبط با این نظریـه در  اما از منظر روایت

 ایران است.  

 . روایت و اقتباس  2

اند. این تعاریف بـا توجـه   شناسان تاکنون تعاریف مختلفی را از روایت ارائه دادهروایت

ت داشـته کـه شـاید دریافـت و بیـان تعریفـی       پرداز تا آنجـا وسـع  به نوع دیدگاه نظریه

دربـارة واژة روایـت    99کوئیسننظر برسد. مارتین مکمشخص از روایت کاری دشوار به

 transcendentalکند. بنینگتـون روایـت را معـادل    استناد می 92به گفتة جفری بنینگتون

contraband وواهـد آن  ا میای که نظریة روایت از مگیرد؛ یعنی وود آن واژهدرنظر می

نویسد کـه جودیـت   کوئیسن همچنان میتواند توضیحش بدهد. مکرا بفهمیم، ولی نمی

تـوان توضـیحش داد؛   نیز اعتقاد دارد که روایت همانا منطقی است که هرگز نمی 99روف

بلکه باید روایتش کرد. اما واقعا  توضیح و تعریف روایت تا این حد هم دشـوار نیسـت.   

اند در آثار وویش تـا حـد   صاف، بروی نویسندگان و پژوهشگران کوشیدهبا تمام این او

پوشی از نکات مشترک، به تعریفی یکّـه  زیادی این تعاریف را گردآوری کنند و با چشم

 دست یابند.

 نویسد:می 95و ژاک دریدا 94کوئیسن در ادامه از قول پل ریکورمک

زمانمنـدی انسـان اسـت.    های ضـروری بـرای تجسـم بخشـیدن بـه      ها فرمروایت 

فهمند کـه یـک ایـده یـا تصـور از حـال،       ها میها از طریق استفاده از روایتانسان

شود. از این رو روایت جسم بنیـادینی از پرسـش   گذشته و آینده چگونه ساوته می

کند که ها کمک میای از حضور است )روایت به انسانمثابة سویه یا لحظههستی به

تصور درآورند؛ چـون  کنند، بهزندگی می« اکنون»وجوداتی که در عنوان موود را به

کنـد کـه از   ای را نقل مـی «اکنون گذشته»روایت ادعای آن را دارد که در زمان حال 
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طریق گفتن راوی بازیافت شده است(. روایت هم فرایند این سـاوتاریابی زمانمنـد   

   96(.594: 9988است، هم پیامد آن )

هـا و  شـوند؛ یعنـی روایـت   فرایند اقتباس، این عناصر دائم بازتولید میبا این توجه، در  

کننده بـا ذهنیـت وـود جزئیـات ایـن حرکـت       عناصر آن امکان باززایی دارند و اقتباس

گیـرد. در رونـد مطالعـات تطبیقـی هنـر، اقتبـاس بـا        دار را به بازی میزمانمند و هدف

هـا بسـیار سـاده بـه بررسـی      این ووانشاست. بروی از رو بوده های مختلفی روبهتلقی

و بروـی دیگـر اقتبـاس را     ژانر یا دگرژانر ـ پرداوتـه  صوری فرایند تبدیل یک اثر ـ هم 

و ارتباط اثـر مبـدأ و مقصـد را در حـوزة علـوم اجتمـاعی و        چونان کنش درنظر گرفته

رار کـاوی مـورد بررسـی قـ    هایی همچون مطالعات فرهنگی، فلسـفه و روان ایرشتهمیان

 اند.داده

تمایل دیرباز بشر به استفاده از مجموعة اطسعـات مطـرح در وادی یـک هنـر بـه       

تـوان در  قیاس برای صحبت دربارة هنری دیگر گرایشی کهن است و رد آن را مـی 

 ای کـه تـا بـه   ؛ جمله«نقاشی همان شعر است»گوید این جملة همراس یافت که می

است )الیـوت،  شده درباب شعر و نقاشی بوده هحال عنوان بسیاری از مقاالت نگاشت

9914 :97  .) 

 فرهنـگ  در نویسـنده . شـود مـی  حاصـل  انتخابی فرایندی از اقتباس کنش بحث، این در

برگزینـد،   مختلف اثر هزاران میان از اقتباس برای را اثری چه که کندمی مقصد، انتخاب

 جـولی  اقتبـاس  انواع دربارة کند. حذف را هاییبخش چه و دارد نگاه را هاییبخش چه

عقیـدة  بـه »کند: می اشاره مشهوری بندیدسته به 98تصاحب و اقتباس کتاب در 97ساندرز

 به نقل از شـهبا )« قیاس .9تفسیر؛  .2انتقال؛  .9 :است نوع سه بر اقتباس کارتمل ]دبورا[

 (.97: 9919شهبازی،  و

 فـیلم  به رمان شود؛ مثس می بدیلت دیگر ایگونه به هنری گونة یک از متن انتقال، در

 کوشـد مـی  و گیـرد می فاصله تقریب از کنندهاقتباس تفسیر، در. شودمی تبدیل سینمایی

 ایـن  در تصـرف ودوـل  کـه  اسـت  طبیعـی . کند اضافه مبدأ متن به را ایوودویژه تعابیر
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 کمتـری  اهمیـت  مقصـد  مخاطـب  بینـامتنی  قیـاس، آگـاهی   زمینة در. است بیشتر بخش

  91.بکشد اقتباس به را اثر روح تا استکوشیده  نویسنده  یابد؛ زیرامی

توانـد  بندی ساوتاری دارای جزئیاتی است کـه هریـک مـی   نظریة روایت در تقسیم 

هـای پژوهشـی اقتبـاس مـورد بحـث واقـ  شـود. یکـی از ایـن مـوارد،           مجزا در بحث

 روایت است.    21شدگیکانونی

 . کانونی کردن روایت1ـ2

شناسی اسـت. ایـن مفهـوم    های مورد بحث در حوزة روایتشدگی یکی از نظریهونیکان

گردد که ارتباط میان مخاطـب  دارد و به کانالی اطسق می« زاویة دید»ارتباطی مستقیم با 

درواقـ  از کانـال زاویـة دیـد اسـت کـه       »شـود:  و دنیای روایت از طریق آن برقرار مـی 

هـا را  فضای روایت، افکار، احساسات و نگرش شخصـیت بر راهیابی به توانیم عسوهمی

: 9981)حسـامی،  « ها را با یکدیگر و با دنیای پیرامونشان تحلیـل کنـیم  درک و رابطة آن

66  .) 

 گفتمـان  نـام  بـا  کتـابی  در مطرح کرد. وی 29شدگی را نخستین بار ژرار ژنتکانونی

 25روایتگـری  ابزارهـای  و 24رنگپی ،29داستان هاینام با را روایت از سطح سه 22،روایی

 از جدیـد  شـدة دهـی سـازمان  شـکل  پست. است وام داستان تقریبا  هیستوا .کرد تعریف

 هـا آن بـا  کـه  است ابزارهایی نریشن گویند.می نیز 26گفتمان آن به که است وام داستان

 نقشـی  «روایـت  دیـد  نقطة» ژنت، بندیتقسیم این در. پذیردمی صورت روایتگری کنش

 راوی» میـان  شـدن  قائـل  تفـاوت  بـا  را دیـد  نقطـة  تمـایز  این ژنت. کندمی ایفا ساسیا

. اسـت  کرده ترجزئی و تردقیق بازهم 28«شدهکانونی راوی» و( کلی راوی یا) 27«عمومی

 مشـاهده  را روایـت  رویـدادهای  همـة  کـه  اسـت  کسـی  شدهکانونی راوی ژنت، دید از

 راوی کـار   روایت از زدن حرف گوید؛ زیرانمی چیزی ارویداده دربارة الزاما  اما کند،می

 راوی 91دیکنـز،  چـارلز  اثـر  21بزرگ، آرزوهایرمان  بخش عمدة در مثس . است عمومی

. شـود مـی  مشـاهده  او نگاه زاویة از داستان که است کودک 99پی  شخصیت شدهکانونی
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 بنـابراین  اسـت؛  وانیجـ  سنین در پی  همین کند،می روایت را داستان این که فردی اما

 راوی و عمــومی راوی هــم گــاهی البتــه. اســت جــوان پیــ  اینجــا در عمــومی راوی

 جیمـز  اثـر  ،92جـوانی  در هنرمنـد  چهرة رمان در مثس . شوندمی منطبق برهم شدهکانونی

 روایـت  را داسـتان  کـه  فـردی  و شودمی دیده او دیدگاه از داستان که فردی  99جویس،

 گاهی شدهکانونی راوی عبارتیبه هستند؛ نفر یک و شوندمی بزرگ باهم دو هر کند،می

 از بخشـی  بـه  یا فقط دهدمی قرار وود دید کانون در را روایت از بخشی دالیلی فقطبه

 و دهـد مـی  ارائه عمومی دیدگاهی و کندنمی را کار این هم گاهی. تاباندمی نور روایت

ایـن   94.شـوند مـی  منطبق برهم عمومی راوی و شدهکانونی راوی حالت، این بنابراین در

عقیـدة  شناسی ادامـه دادنـد. بـه   نگاه ژنت را بعدها پژوهشگران دیگری در حوزة روایت

چیز تلویحا  دیـده، احسـاس، فهمیـده و    شدگی[ همهاز طریق آن ]کانون» 95مایکل توالن،

دهنـدة  عکـاس شـدگی ان دارد کـه کـانونی  شـود. تـوالن در ادامـه اذعـان مـی     ارزیابی می

)حسـامی،  « پرسپکتیوهای شناوتی، عاطفی، ایدئولوژی و زمانی ـ مکانی روایـت اسـت   

9981 :66.)96  

کند که در راسـتای بحـث ایـن    الگویی را ارائه می 97در امتداد نگاه توالن، مانفرد یان

گونـه مـورد   تـوان ایـن  شـدگی را مـی  رسد. از دیدگاه وی، کانونینظر میمقاله کارآمد به

(. الگـوی  جـا )همـان « نماعرضة اطسعات روایت از یک فیلتر ژرف»ازووانی قرار داد: ب

 است از: عبارت  9شود، بنابر شکل نیز اطسق می 98«الگوی دید»یان که به آن 

 F1  او، ما روایت را « لنز»کسی است که از دیدگاه او یا به تعبیر یان از  9یا کانون

 9ای اشاره دارد که کانون شده به آن حیطهمنطقة کانونییا  2یا کانون  F2بینیم؛ می

دهد را نشان می 9یا گسترة دید دامنة دید کانون  Vاست؛ بر روی آن متمرکز شده 

 (.67ـ66یا جهان، دنیای روایت است )همان،  Wو منظور از 
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 (1116. الگوی یان )1شكل 

هسـتند کـه   های داسـتان  وهی از شخصیت)راوی( یک یا گر 9در الگوی باال، کانون 

است. البتـه یـان در ایـن بخـش از عنـاوین       توجه ایشان را به وود جلب کرده 2کانون 

شـدگی درونـی   ها کانونیبرد که یکی از آندیگری نیز برای گسترش ایدة وود سود می

از ای شدگی کـه در آن کـل یـا پـاره    شدگی درونی عبارت است از کانونیکانونی»است. 

(. از 61)همـان،  « آیـد تصـویر درمـی  ها بهروایت از دیدگاه یک یا چند نفر از شخصیت

هـای  تصـویر کشـیدن بخـش   بـه »نـام دارد:   91«شدگی متغیرکانونی»منظر یان، این شکل 

 (.   جا)به نقل از همان« گرها از دیدگاه چندین کانونیمختلف داستان و دیده شدن آن

قرار داده شده تا بتواند  9دید، لنزی است که درمقابل کانون نکتة مهم در این گسترة 

را تماشا کند، بلکه آن را از منظری ژرف مورد تفسـیر   9تنها گسترة کانون از ورای آن نه

رسـد.  نظـر مـی  نیز قرار دهد. در این قسمت، توضیح لنز از منظر یان اندکی تجریدی بـه 

 41مورد نظر یان را برابرنهادی با مفهوم اومولـت توان لنز زعم نگارنده، در این برهه میبه

ــن اوکســکول ــاکوب ف ــن دانشــمند آلمــانی  49ی ــت. ای ــار اســتونیایی در درنظــر گرف تب

شـکل ذهنـی جهـان    جوی این نکته بود تا دریابد که موجودات زنده چگونه بـه وجست

بـه   کنند. آنچه تا زمان ارائة این نظریـه اهمیـت داشـت، توجـه    اطراف وود را درک می

F2 

V L 

F1 

W 
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گرفـت و ایـن   چیزی قابل درک بود که در حوزة عینیت جای مـی عینیات بود؛ یعنی آن 

شـناوت. اوکسـکول جهـانی ذهنـی را     عنوان مرج  مـی نگاه جهان سوبژکتیو را کمتر به

برای موجودات زنده تعریف کرد که ایشان در حیطة این جهان ذهنی دنیـای وـویش را   

پرداز دربرابر این نـام مفهـوم   این نظریه 42ومولت داد.کردند و به این جهان نام ادرک می

دیگری را تعریف کرد تا در تقابل با اومولت بتواند معنایش را کامل کنـد. ایـن مفهـوم،    

گیرد، به جهان عینـی تعلـق داشـت    بروسف حرکت ذهنی که از سوی موجود شکل می

اطسق کـرد. در تعریـف    را 49است و به آن عنوان دربرگیرندهکه موجود را احاطه کرده 

شناوتی که برای مطالعة یک زندة غیرانسـانی  بنیادهای زیست»است: دقیق اومولت آمده 

تـر[ جهـان   و انسانی در مرکز مطالعة ارتباط و داللت قرار دارد. ]... یا در تعریفـی سـاده  

(. موجـودات  95: 9919 ،)پـاکتچی « شـود گونه که از سوی موجودات زنده دیده مـی آن

هـا  ای اومولـت های وودویژه هستند؛ بنابراین در هر جامعهانی هریک دارای اومولتانس

توان انتظار داشت کـه همـه از منظـری یکسـان جهـان را      بیش از یک مورد است و نمی

دهد که محیط دربرگیرندة ایشان واحد است. بنـابراین  بنگرند. این اتفاق درحالی رخ می

ای مجـزا تجزیـه و تحلیـل شـده و     گونـه ر هریـک بـه  رسد بافت واحد از منظنظر میبه

کنند. اومولـت  ای یگانه از منظر تصویرسازی این جهان دست پیدا نمییک به تجربههیچ

شود و هر انسانی با توجه به آنچـه در ذهـن وـود از    ای یک انسان تلقی میدنیای نشانه

. اما باید توجـه کـرد کـه    بیندهای برقراری ارتباط را تدارک میکند، شیوهجهان درک می

این اومولت امری ذاتی نیست و موجود زنده از تعامل با جهان، اومولت وود را کسـب  

هـایی را دریافـت   تواند هم از جهان پیامکند. پس اومولت میو دائم دامنة آن را کامل می

را  44وبستان عنوان چروـة کـارکردی  کند و هم در آن تأثیر بگذارد. اوکسکول به این بده

های یکسانی در یک بستر محیطی وجود دارنـد  دهد. حال باید توجه کرد که اومولتمی

آورند و از این طریق به تعامل یا تقابـل  را پدید می« وودی»که با یافتن یکدیگر، جهانی 

ویزند. بنابراین لنز در این مرحله عاملی است که دنیای بیرون های دیگر برمیبا اومولت
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کند و از این طریق امکـان تأویـل را بـرای راوی پدیـد     ون آن متصل میروایت را به در

گزینـد کـه   گر برای کانونی کردن، زاویه و نگـاهی وـار را برمـی   آورد؛ زیرا کانونیمی

تواند حد فاصـل  گیرد. بنابراین لنز میلزوما  عینی نیست و براساس کنش ذهنی شکل می

 قلمداد شود.  گرایی اوکسکولگرای یان و ذهنینگاه عینی

 داستان. نسبت الگوی دید و پیش1

رسد، نظر میای که در بررسی تطبیقی آثار سوفوکل و پازولینی مشهود بهتفاوت عمده

شاه است؛ کنشی که حاصل یک موجود در داستان ادی « کنش»مواجهة این دو با 

ن رو تم معطوف کرده؛ از ای« پس از کنش»سوفوکل توجه وود را به  45انتخاب است.

دارای « گیری کنششکل»عکس برای پازولینی نحوة در کانون قرار گرفته و به« آگاهی»

است. بنابراین برای پازولینی مطالعة به تم اصلی بدل شده « تقدیر»اهمیت بوده؛ پس 

داستان آید. پیششمار میهای تحلیل روایت بهروایت یکی از شیوهداستان یا پیشپیش

شود؛ بخشی که اغلب در می بخشی از داستان است که نادیده انگاشته در بیشتر موارد

 46شود، اما شاید دیده نشود. دیوید ام. بژهگیرد، حضورش حس میذهن شکل می

کنم: ای مراد میروایت ]داستان[ معنای دوگانهمن از پیش»نویسد: داستان میدربارة پیش

: 9988« )معنای شرط چیزی بودن استمعنای قبل از چیزی بودن و دیگری بهیکی به

(. بنابر آرای ام. بژه، حکایت پیش از روایت است. گزارشی است از وقای  که دارای 24

ای است تا پس از آن روایت شکل بگیرد. نگاه  رنگ و انسجام نیست؛ اما زمینهالتزام پی

 شود: ل میمثابة پیشاروایت، تکمیفوق به کمک این تعریف پل ریکور از حکایت، به

شده را با شمار سر گذاشتهیا پشت یافتههای انجامها و تجربهحکایت توالی کنش

هایی کند. این افراد یا در وضعیتمعیّنی از افراد، وواه واقعی یا تخیلی، توصیف می

شوند یا درحال نشان دادن واکنش به چنین که در شرف تغییرند نشان داده می

های پنهان وضعیت و افراد درگیر را آشکار نیز سویه تغییراتی. این تغییرات

آورند که تفکر، کنش یا هر دو را ایجاب وجود میای را بهسازند و مخمصهمی
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کند )به اش هدایت میکند. این واکنش به وضعیت جدید، حکایت را به نتیجهمی

 (. 26: 9988نقل از ام. بژه، 

رنگی منطقی و وبند روایت که دارای پیداستان امری گریزپاست. هنوز در قیدپیش

داستان شکل گیرد، چه است. اما اگر حرکتی معکوس در پیشقابل درک باشد، درنیامده 

گاه دوباره دهد، یعنی مؤلف قصد کند پیشاروایت را مقید کند؟ آیا آناتفاقی رخ می

 داستان است یا اینکه وود، روایت است؟ پیشاروایت همان پیش

برجسـته و آن را بـه  جهـان ذهنـی     « شـاه ادیـ  »داسـتان را در  یـن پـیش  پازولینی ا

های کند. در هریک از این دو نگاه و تأکید بر روایتشخصیت امروزی وود منتسب می

نامــة ســوفوکل، اســت. در نمــایشتودرتــو، عنصــر زاویــة دیــد اهمیتــی آشــکار یافتــه 

وشند داستان را بـا تفسـیر   کو پیک هریک می 48، ادی ، تیرزیاس47های آپولونشخصیت

وود شکل دهند. در اثر پازولینی نیز، شخصیت افسـر روایـت را در   « ذهنیت»و از منظر 

کنـد.  ها تقسیم مـی گیرد و دائم درون اثر تفسیر را میان وود و دیگر شخصیتدست می

هاسـت کـه از آن   گیری این روایتنکتة مهم و دروور تأمل در این نگاه، سازوکار شکل

 نام برد. « کانونی کردن روایت»وان با عنوان تمی

 . روایت سوفوکل  1

تراژدی ادی  از »کند: ای نزدیک به پایان ماجرا آغاز میسوفوکل روایت وود را از نقطه

شود تا از گذشـتة  است. ادی  برآن میتر رخ داده چیز پیششود که همهای آغاز مینقطه

)کات، « رودین وواهد کرد آنچه را که بر سرش میوود آگاه گردد؛ بنابراین او وود تعی

شـود:  (. پس میل به آگاهی درمورد ادی  سوفوکل یک کنش محسـوب مـی  299: 9988

(. این کنشی 61: 9985)سوفوکل، « بخشمکنم و هرچیز را روشنی میمن از نو آغاز می»

 است: به کنشی دیگر، یعنی مرگ شاهِ تب، وابسته

ای دارد شود؛ لیکن این موقعیت گذشـته زمان حال واق  میموقعیت در تراژدی در  

اسـت. ایـن موقعیـت    بینی شده ای که پیشکند و آیندهکه آن را تعریف و معیّن می
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مستقل از شخصیت قهرمان است، به وی نسبت داده شده، گویی از وارج. موقعیت 

سـت )کـات،   کند، نه شخصیت آنتیگونه، ادیـ  یـا اور  است که تراژدی را معیّن می

9988 :299.) 

ای از ابهـام قـرار   هالـه کـه در  « داستانپیش»بنابراین در رجوع دوباره به الگوی یان، 

را شـکل  « موقعیت تراژیـک » Vاست؛ واق  شده  Wگرفته و باید کشف شود، در منطقة 

بـه   سوفوکل( است که البته در بروی مـوارد جـای وـود را   )ماجرا « راوی» F1دهد؛ می

نگاه فلسـفی  »شمار آورد و لنز به« ادی »توان را نیز می F2دهد؛ های دیگر میشخصیت

بندی نظـری کـرده.   آن را صورت 41فن شعر است که بعدها ارسطو در کتاب« به تراژدی

واسطة آن مشـکل را  تواند بهکند میادی  در این بخش دارای قدرتی است که تصور می

شـود کـه وـدایان دراوتیـار وی قـرار      ق اطسعاتی ایجاد میحل کند. این قدرت از طری

آور این نکته است. اما بخشی از داستان ناپیداست که باید توسـط  پیام 51اند و کرئونداده

که در تراژدی نقشی مکمل برعهده دارد و  ای«دیگری»بر آن نور تابانده شود؛ « دیگری»

شـود. در ایـن بخـش    حقـق نمـی  گیری موقعیت تراژیک مبدون حضور او شرایط شکل

را وسـعت   Vاسـت کـه بایـد دایـرة     « دیگری»پیوندد. او روایت، تیرزیاس به روایت می

 داستان را به انقیاد وود درآورد.  بخشد؛ یعنی پیش

شکل بـروز طـاعون وودنمـایی    که امروز در شهر رخ داده است و همانا به« معلولی»

جو شود. پس بـرای ایجـاد معنـای    واستان جستدداشته که باید در پیش« علتی»کند، می

نیـاز بـه گسـترش دامنـة دیـد اسـت. بنـابراین چـون         « وطای تراژیـک »جدید و کشف 

تسلط بر روایت از ادی  به تیرزیاس انتقـال  « قدرت»دهد، تیرزیاس این کار را انجام می

داسـتان  عة پـیش نامه تاباندن نور بر واقکند. نقش تیرزیاس در این نقطه از نمایشپیدا می

گیرد. درواقـ  او گسـترة دامنـة دیـد را گسـترش      رنگی درنظر نمیاست؛ اما برای آن پی

د. اینجاسـت کـه   بخشـ دهد و موقعیت تراژیـک را بـه بیـرون از وـود وسـعت مـی      می

شـدگی  نشیند. به این ترتیب نـوعی کـانونی  جای راوی عمومی میشخصیت تیرزیاس به

شـود. اگرچـه   گـر درونـی محسـوب مـی    اس کـانونی گیرد. پس تیرزیـ درونی شکل می
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هـای درک  مانـد، گسـتره  رنگ نرسیده و در حکم داستان بـاقی مـی  داستان او به پیپیش

کند که قاتل و عامل تباهی شهر وود دهد. او بر ادیپوس آشکار میروایت را افزایش می

  59دهد.اوست. اما چگونگی ماوق  را شرح نمی

کلیـت   2سـازد. شـکل   وـوبی نمایـان مـی   این مسپله را بـه  9و  2های مقایسة شکل

گـر  کـانونی  9دهد و شکل نامة سوفوکل را براساس الگوی یان نمایش میروایت نمایش

شده نمایشگر عـدم  ، هاشورهای ترسیم9کند. در شکل نامه را برجسته میدرونی نمایش

حـدود واقعـه را    اش،رنگ است؛ یعنی تیرزیاس براساس آگـاهی متـافیزیکی  وضوح پی

گسترش داده است. این درحالی اسـت   V2به  V1روشن کرده و دامنة دید روایت را از 

بایست دو شخصیت پیک و چوپان وارد ماجرا که در ادامه برای تکمیل این هاشورها می

رنگ را کامل کنند. ایشان درواق  افرادی هستند کـه از طریـق  کـنش    شوند تا بتوانند پی

   52کنند.داستان را به داستان آغازین متصل میدر پیش V2 ، منطقةرنگایجاد پی
 

 

 

 

 

 

 

 )ترسیم نگارنده( 1)ترسیم نگارنده(                              شكل  2شكل           

 . روایت پازولینی1

سوم زمان داستان را با یک مقدمه آغاز کرده که کمتر از یک« شاهادی »پازولینی در فیلم 

شـود کـه   لم را به وود اوتصار داده است. او بعدتر وارد روایت ادی  سوفوکل مـی فی

داسـتان، نظرگـاه شخصـیت اصـلی فـیلم وـود را       واسطة آن قصد دارد از منظر پـیش به

نمایش بگذارد. پازولینی با رجوع به دادوستد ادراکی شخصیت با اطرافش، فضـایی را  به



 9911بهار و تابستان  ،7، شمـارة 4 سال                                                           شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

111 

در مواجهـه بـا   « افسـر ایتالیـایی  »اصلی فـیلم   بیند که در آن نظرگاه شخصیتتدارک می

و از سـوی دیگـر همـین نظرگـاه جهـان او را      « شـود مـی  سـاوته »دنیا آمدن پسـرش  به

تـوان الگـوی یـان را بـازووانی کـرد.      بـرای روشـن شـدن ایـن بحـث مـی      «. سازدمی»

هـای اوسـت.   ی بخش نخست در روایت پازولینی شخصیت افسر و کـنش «شدهکانونی»

وطـر افتـادن   طلب که از بهشود، شخصیتی است جاهمنظر لنز راوی مشاهده میآنچه از 

شدت در هراس است. کودک کـه نمـادی از آینـده اسـت، او را دچـار      موقعیت وود به

کند و این جمـست در  کند. در دقیقة هفتم فیلم، افسر ذهن وود را مرور میتشویش می

 بندد: نویس بر صحنه نقش میقالب میان
نامی بازگردانی و هرآنچـه دارم  ای که جای من را بگیری و باز من را به گممدهتو آ

شود و افسر در غصب کنی. ]در این حین همسر افسر سرووشانه از وانه وارج می

کند[: او ]همسرم[ اولین چیزی او نظر افکنده دوباره به کودک درون کالسکه رو می
وق مـن اسـت. آن عشـق را از مـن     است که از من وواهی ربود. او زنی کـه معشـ  

 (.9167وواهی گرفت )پازولینی، 

 سازد.  ووبی نظرگاه افسر را نمایان میاین سکانس به 

تواند نمایشگر وضـعیت شخصـیت اصـلی فـیلم پـازولینی      در بخش مقدمه می 4شکل  

اش شدت از موقعیت اجتمـاعی و وـانوادگی  باشد؛ شخصیتی بسیار ناآرام و نگران که به

 رسد.نظر میاک بهبیمن
 

 

 

 

 

 

 

 )ترسیم نگارنده( 1شكل 

 افسر

V L 

 راوی

W 
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کنـد و روایـت   داستان را برجسته مـی ای از فیلم پیشاین موقعیت مشوش در صحنه

دهد. شـکل  ای کانونی را شکل میافزاید و پنجرهمی 4، شکل Vرا نیز به بخش « ادی »

هـای  پنجـره »ن شـدگی بـا عنـوا   نمایشگر این موقعیت است. یان از این شکل کـانونی  5

دهد تا از یک شدگی به مخاطب اجازه میهای کانونیکند. پنجرهیاد می 59«شدگیکانونی

هـای مختلـف را   منظر مشخص به روایت ننگرد و اجازة انتخاب و همراهی با شخصیت

ای کـه  دهنـده باشد. بنابراین در فیلم پازولینی، در نگاهی کلـی، در صـحنة ارتبـاط   داشته 

گـردد.  گیرد، روایت به داستان ادیپوس بازمیک پای کودک را در دست میافسر دو قوز

داستان ادیپوس از منظر تقدم و تأور زمانی پیش از زمان جاری در مقدمـة فـیلم اسـت؛    

گیـرد،  بنابراین با توجه به اینکه چونان عنصری در ذهن شخصیت اصلی فیلم جای مـی 

 رود.  می« گذشته»مخاطب به 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

  
 . )ترسیم نگارنده( 1شكل 

در این بخش، عطف سکانسی که مورد بازووانی قرار گرفت، افسر داستان ادیـ  را  

کوشـد بـرای نظرگـاه    کند و در این حالت مـی در قالب تمثیل جایگزین زندگی وود می

زنـدگی کـردن امـروز او    « معنـای » وود جایگزینی اسـتعاری بیابـد. جـایگزینی کـه بـه     

 افسر

V 

L 

 راوی

W 

 ادیپ
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توانـد بـه   مـی  6گیرد؟ در اینجا شـکل  انجامد. اما ساوتار این تمثیل چگونه شکل میمی

 یاری رساند.  پاسخ این سؤال 

 

 

 

 

 

 

 . )ترسیم نگارنده( 6شكل 

هـای  دهد، بروسف روایت در اثر سوفوکل که در شکلنشان می 6چنان که شکل آن

ای است که است. این ساوتار همان نکته سترة دید برعکس شدهبازنمایی شد، گ  9و  2

های تمثیلی کارکرد دارد. اگر حرکت سوفوکل برای کشف ماجرا از درون بـه  در روایت

گیـرد؛ زیـرا او   بیرون است، این اتفاق در فیلم پازولینی از بیرون بـه درون صـورت مـی   

افسر را در مـاجرا دوالـت   شدة نخستِ وود یعنی قصد دارد برداشت شخصیت کانونی

. 9شـود کـه   های مختلف فیلم نمایش داده مـی دهد. چند مورد از این ماجراها در صحنه

ادی  شخصی دغلکار است. او برای رسیدن به مقام شاهی، در مسابقة پرتـاب دیسـک،   

. شـاه  2(. 98:91برسـد )دقیقـة    اشکند تا بتوانـد بـه وواسـته   جا میآن را با تقلب جابه

. دربرابـر ابوالهـول   9(. 42کُشـد )دقیقـة   وار مـی را در نبردی نابرابر و مجنـون  )پدرش(

رساند )دقیقـة  قتل میجای پاسخ دادن به سؤال این موجود عجیب، او را با وشونت بهبه

رنگ تمثیل مورد نظر پـازولینی واقـ  شـده، از نظرگـاه     (. همة این جزئیاتی که در پی51

اسـت؛ پـس   کند، مورد توجه قرار گرفتـه  ن ماجرا را کانونی میمثابة لنزی که با آافسر به

 شدن داستان نقشی اساسی دارند.    جزئیات در روند ساوته 

 ادیپ

V2 L 

 افسر

W 

V1 
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اثر را نیـز  « تقدیری»اما تمثیل و روایت پازولینی الیة پنهان دیگری نیز دارد که وجه 

ها، پـازولینی  بخشکند. در این ای را درون داستان ایجاد مینمایاند و فاصلهدوچندان می

تـوان  شدگی متغیر میهای این کانونیشدگی متغیر بهره برده است. از نمونهنیز از کانونی

. اشارة ادی  به ووابی که دیـده و گویـا در وـواب وـدایان     9به این فصول اشاره کرد: 

 . فصل مسقات با پیشگو )دقیقـة 2(. 91ای را به او گوشزد کنند )دقیقة قصد داشتند نکته

( که در آن کارگردان با ایجاد تقابل دوتایی میان واقعیت و رؤیا زاویـة دیـد را دائـم    29

شـود کـه افـرادی در    ای از منظر مستقیم ادی ، صحرا دیده مـی دهد. در صحنهتغییر می

گونه در آن حضور دارند و در نمایی دیگر کـه صـحنه از منظـر راوی    تصاویری پرهیب

. در 9رود. سـو مـی  در صحرا تنهاست و به این سو و آن شود، ادی  عمومی تصویر می

گردد و بسفاصله از منظـر او  های اینسرتی از چشمان ادی  مشاهده میهایی، پسنصحنه

نـویس بـر صـحنه نقـش     شود و درونیات ذهنی ادی  در قالب میـان انداز دیده میچشم

روی ای زنـدگی؟ ای  یکجـا مـ   بـه »گویـد:  ای که او با وـود مـی  بندد؛ چونان صحنهمی

بنــدد، دور وــود . ادیــ  بــرای یــافتن راه، چشــمانش را مــی4(. 91)دقیقــة « جــوانی؟

(. 99شود )دقیقة گزیند و این عمل چند بار تکرار میچرود و تصادفی راهی را برمیمی

بـه   54شـود، بر اینکه پازولینی به زبان شاعرانة وود نزدیک مـی در تحلیل این نگاه عسوه

گاه زاویة دید وویش دهد گهگر اصلی، اجازه میمثابة راوی و کانونیافسر، بهشخصیت 

گیـرد،  این ترتیب، تفسیری را که از مواجهة او با جهان شـکل مـی  را بازنگری کند و به 

 کامل سازد.  

رساند و آن را آرام روایت را به بخش دوم میبه همین ترتیب است که پازولینی آرام

کند. بخش دوم جایی است که ادیـ  بـه تـب    ی از بخش نخست جدا میانوشتهبا میان

شود. به این رسیده و تقریبا  در این بخش، داستان پازولینی بر داستان سوفوکل منطبق می

شـود. بـا ایـن    رنگ مورد نظر پازولینی از تمثیلی که درنظر داشت، کامل مـی ترتیب، پی

ا مـورد توجـه قـرار داده و هـم روایـت      ای رنحوة روایت، وی هم اصل داستان اسطوره
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از دغدغة یک شخصیت شکل بخشیده است. پازولینی در تطبیق میـان دو   اش راشاعرانه

 و داسـتان  میـان  فاصـلة  دوالـت کنـد،   راوی بیشـتر در روایـت   دهد هرچهاثر نشان می

گیـرد. در  شود و این نگاه دوالتگر راوی از ذهنیت وویش نشپت مـی می بیشتر رنگپی

یان داستان پازولینی، ادی  نابینا در سـفری بـه درازنـای تـاریخ از گذشـته بـه امـروز        پا

دهـد.  اندیشد، در زمان حال فیصله میگونه که شخصیت افسر میرسد و ماجرا را آنمی

 شود.  ها تکرار میگویا روح این ماجرا در همة زمان

 . نتیجه6

ای غایـب را دوبـاره   نـوعی گذشـته  بـه نامة سـوفوکل  پازولینی در اقتباس وود از نمایش

ای در ذهن شخصـیت مـدرن   ای تمثیلی که چونان روایتی اسطورهکند؛ گذشتهحاضر می

مثابـة عناصـر تـداعیگر، امکـان پدیـد آوردن      وی جای گرفته است. آثـار کسسـیک، بـه   

کند. بـرای  شود که فرایند درک را در جهان امروز میسر میسازوکار ذهنی را موجب می

ن ادعا و چگونگی کارکرد آن، نظریة مانفرد یان مورد بازووانی قـرار گرفـت و نشـان    ای

تواند بـه عـاملی بـدل شـود کـه      می« لنز»داده شد که اجزای مختلف این نظریه همچون 

مانند پلی ارتباطی ذهن سوژه را به دنیای عینی متصـل کنـد. بـه همـین واسـطه، انسـان       

 ،کنـد بـا کـانونی کـردن موضـوع     روایت، سـعی مـی  نکس« کلی»امروز در مواجهه با امر 

وود را بازسازی کند و به « روایت»وود را بر آن فرافکن کرده، در این راستا  ی«مسپله»

« کلـی »این واسطه جهانی را بیافریند که با ظاهری متفاوت، شباهتی مفهومی با همان امر 

گیـرد و بـا بـازی    درنظـر مـی   داستانمثابة نوعی پیشدارد. پازولینی جهان سوفوکل را به

« ادیـ  »نامـة  کنـد. سـوفوکل در نمـایش   جا و بازسازی میزبانی در آن جزئیاتی را جابه

اسـت.  نامه، یعنی ادی ، متمرکـز کـرده   تمرکز روایت وود را بر شخصیت اصلی نمایش

پس از آن راویان مختلف ماجرا که دارای اطسعات بیشتری هستند، با توجه بـه دیـدگاه   

دهند. با گسترش زاویـة دیـد، ابعـاد    داستان را از سمت مرکز به بیرون گسترش می وود

انجامـد. امـا   نمایاند. این نکته در الگوی یان به مقولة آگاهی مـی اثر، وود را می تمتفاو
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کند که نتیجـة آن عبـور از   سمت درون معطوف میپازولینی در همین الگو حرکت را به

ـ     اسـت. فـیلم   روایت عینی بـه روایتـی ذهنـی    کـردن   هسـاز در ایـن حرکـت بـا چندگان

گرها در شکلی دیگر، پیچیدگی ذهنی شخصیت اصلی وود را مؤکد کرده اسـت.  کانونی

شمار آید که ذهن انسان را دسـتخوش  تواند تداعیگری بهبدین طریق هر عامل عینی می

فاده از ایـن  بـر اسـت  شود پژوهشگران دیگـر عـسوه  کند. پیشنهاد میولق روایت تازه می

هـای  ها از آثار کسسیک، همین نگاه را از منظر پژوهشروش، برای مطالعة دیگر اقتباس

 انتقادی گفتمان بررسی کنند. 
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12. Geoffrey Bennington 

13. Judith Roof 

14. Paul Ricœur 

15. Jacques Derrida 
 .  921ـ991 :9977و فیلترمن،  بورگواین، استم: ر.ک شتریب ةمطالع یبرا نیهمچن. 96

17. Julie Sanders 

18. Adaptation and Appropriation 

 البته. 98ـ97: 9919 ،یساندرز به نقل از شهبا و شهباز :ر.ک شتریب ةمطالع یبرا نهیزم نیدر ا. 91

 اکوبسنینمونه رومن  یبرا اند؛داشته هینظراند که نظریاتی شبیه به این نویسندگان دیگری هم بوده

 ةترجم ها آن از یکی که کندیم میرا به سه دسته تقس آن کند،یم ادیاز انواع ترجمه  که یزمان

در  یشکل و آن را به دهدیم رییرسانه را تغ کیمترجم زبان  نوع، نیاست. در ا یانانشانهیب

 اکوبسن: یر.ک شتریب ةمطالع ی)برا به اقتباس باشد کینزد تواندیکه م کندیم لیتبد گرید یارسانه
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 ةتارتو، اقتباس را ترجمـ  سکومکتب م یفرهنگ یشناسدر نشانه ای .(29: 9981 ،یبه نقل از موند

ترجمه  گریکدیبه  یاشدهفیتعر یادرون سپهر نشانه گاند که در آن دو فرهننام نهاده یفرهنگ

  .(42ـ41 :9919 ،یشهباز: ر.ک شتریب اطسع یبرا) شوندیم
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23. story 
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27. narrators 
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29. Great Expectations 
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 genette, 1980: 189-194.: ر.ک شتریب ةمطالع یبرا. 94
35. Michael Tolan 

 . 946ـ76 :9986توالن،  :ر.ک رشتیب آگاهی یبرا. 96

  Jahn, 1996.:ر.ک شتریب ةمطالع یبرا. 97

 38. a model of vision 
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40. Umwelt 

41. Jacob Von Uexkull 

 .21ـ98: 9919 ،یپاکتچ: نام ر.ک نیا یشناسشهیر از شتریب اطسع یبرا. 42

43. umgebung 
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 .958: 9987 ستر،یف: ر.ک شتریب ةمطالع یبرا. 45
46. David M. Boje 
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50. Creon 

 . 71ـ61 :9985 سوفوکل،: ر.ک شتریب آگاهی یبرا. 59

 . 998ـ994 :9985 سوفوکل،: ر.ک شتریب ةمطالع یبرا. 52
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Abstract 
Studying narrative is a way to analyze the adaptation. In the analysis 

of narration, examining the point of view is among the particularities 

that may expand the target text further than the source. This is 

Manfred Jahn's theory of windows of focalization, which is organized 

as a mechanism in the narrative analysis theory. In Pasolini's movie, 

Sophocles' Oedipus takes place as a pre-narrative so that the director 

can create a novel depiction of the Greek classic. There are chapters in 

the play that are inevitably cut out of the stage renderings of the play 

due to the lack of theatrical feasibility, and the readers learn about 

them merely through dialogs along the play. Owing to the aforesaid 

approach, the filmmaker adds a mimesis of those chapters to the 

motion picture to reveal the underlying determinism of Oedipus 

further, and to probe into the notion of destiny in the modern world. 

Using the library based research method to conduct a comparative 

research, the present study seeks to investigate the following question: 

how has Pasolini made use of a classical play in his narrative 

mechanism as an associative agent for his modern-day movie 

character's confrontation with the world? Also, the research 

hypothesis is concerned with the idea that the classical works seem to 

function as associative elements, making it possible to provide a 

narrative mechanism which in turn facilitates the process of 

perception in today's world. 

 

Keywords: Narrative, Oedipus, Windows of Focalization, Manfred 

Jahn.
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