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 چكیده
جایگاه  نطقة سیستان است که در آن راویم عامیانة های داستانیای از روایتآسوکه گونه

های سیستان ی در آسوکهجایگاه راو این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل .اردد ایویژه

به بررسی انواع راوی،  ـ  تحلیلی روش توصیفیاست تا به تالش شده شکل گرفته و در آن

ه حاکی از آن است که این زی راوی پرداخته شود. نتایج اولیساسطوح روایی و وجوه کانونی

زمان با روایت ها همختلفی برخوردار است و در بسیاری از آنها از سطوح روایی مروایت

ـ  ها، راویدر اغلب آسوکهشود. ، آمیختگی و تداخل سطوح روایت دیده میراوی دانای کل

کند و این نگاه او سازی میچیز را کانونیوار همهاست که با دیدی پرنده ساز دانای کلیکانونی

دهد. های داستان قرار میاختیار شخصیتا ابراز عقیده را درهای زمانی یندرت امکان جهشبه

 های آسوکهسازی این نتیجه حاصل شد که اغلب روایتاز منظر میزان تداوم کانونی

 کند. ها واحد است و تا پایان روایت تغییر نمیو راوی آندارد  سازی ثابتکانونی

 روایت. خل سطوح تداداستان، ، سیستان، راوی، آسوکه :های کلیدیهواژ
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  1مقدمه. 1

 برای خوی آن ملت و وسیلة خوبیوآینة ذوق و هنر و معرفت خلق ادب عامة هر ملت

با فرهنگ توده یا فولکلور ملل ات آن قوم و جماعت است و چون خصوصی شناخت

آور دوستی ت و پیامتواند سفیر حسن نیدیگر رابطة تاریخی، فلسفی و مذهبی دارد، می

فرهنگ و ادب مردم هر  ،زد سایر ملل جهان باشد. از جنبة ملی و مملکتی نیزن یملت هر

دهندة سوابق تاریخی و تحول فکری و تکامل اجتماعی مردم آن کشور است ملت نشان

ویژه در سرزمین پهناوری چون ایران که . به(99ـ91: 9929شیرازی و ظریفیان، )انجوی

د، این حقیقت آشکار دار را خود وصهجة خاص و فرهنگ عامیانة مخصهر نقطه ل

وجود اختالفات ظاهری فولکلور هر منطقه یا هر طایفه، ریشه و پایه منبع شود که بامی

های پیوندخوردة درختی واحد هستند که از ها یکی است و همگی چون شاخههمة آن

این  های مردمندها و پیوستگیاند و این خود دلیل قاطعی بر پیویک ریشه تغذیه کرده

 (. جابوم است )همانمرزو

دهد که هایی تشکیل میها و افسانههبخشی از فرهنگ و ادب عامة کشورمان را قص

ها و تجربیات زیادی را انتقال داده اند و دانستهسینه نقل شدهبهنسل و سینهبهنسل

اند به و تبدیل شده هر دوره یادی و نشانی برگرفته( و از 791: 9988)یاوری و مسیحا، 

ها و (. راز ماندگاری این قصه91: 9989ای از میراث زندة فرهنگی ما )نادری، گنجینه

ه ویژه اینکه هر قص؛ بههاستها پویایی، صداقت و صفای باطن محتوای آنافسانه

 (.91: 9917عالم، ها داشته و دارد )عسکریانسان ای برایرمز ویژهرازو

مانده از مشاهیری همچون جاه و آثار مکتوب بههمچون شهر سوختوجود آثار کهنی 

وصیف سگزی، رابعة کعب قزداری و ابوالفتح بستی گواهی  بنسیستانی، محمدفرخی

است بر قدمت فرهنگ و تمدن در سیستان که بر اهمیت شناخت فرهنگ و ادب این 

دب های سیستان بخشی از فرهنگ و ا(. آسوکه91ـ6: 9981)حسینی،  افزایدمی منطقه

ها ی کهن به زبان محلی است. این داستانهاها و افسانههشامل قصو  عامة مردم سیستان



 آبادییوسفه عربفائز                                                                                        های سیستانراوی در آسوکه

 

832 

در میان مردم سیستان انتقال یافته،  سینهبهنسل و سینهبهران گذشته نسلکه از روزگا

عنوان ابزار به بوم است که، چالش و دانش مردم این مرزوبازتاب نمادین و روایی خیال

قومی و  ای و نگرشی در حافظةهای طبقهایدئولوژی و توجیه ارزش آموزش فرهنگ و

 است.  ماندهگروهی مردم این منطقه برجای 

شناسی سو و فقدان تحقیقی بنیادین که به روایت از یک های مذکورجود ویژگیو

آن داشت تا به بررسی جایگاه های سیستان بپردازد از سوی دیگر، نگارنده را برآسوکه

را  ژرار ژنت ژنت بپردازد.شناسی ژرار مبنای نظریة روایتاین آثار داستانی بر رراوی د

چه موجب اقبال آن .(Toolan, 2001: 42)دانند می شناسیپرداز روایتگذارترین نظریهاثر

پژوهش در  تریناین نظریه همچنان کامل گردیده عمومی به نظریة ژنت شده و باعث

 هایینوعی در عناصر و مقولهابعاد روایت به است که همة شمار رود، ایننه بهاین زمی

نیا، )صالحی است، دخالت دارند کار گرفتهروایت به که او در تبیین و تحلیل ساختار

چیز مدیون هر گرا بیش ازشناسی ساختروایت شهرت آثار ژنت دربارة (.71: 9988

 کند ووایتگری را بررسی میست. او در بخش صدا، راوی و ر«7صدا»آرای او در زمینة 

نیز مطرح  را« 9سازیکانونی»گیری از آرای متقدمین مفهوم در همین بخش با بهره

 یکی نیست.« گویدکه می آن»با « بیندکه می آن»همواره کند تا نشان دهد می

نظر ست و واحد تحلیل مضمون درتحلیل محتوا وش مورد استفاده در این پژوهشر

ت که های سیستان اسجلدی آسوکههم مجموعة سه جامعة آماری. تاس شدهگرفته 

 آوری کردهجمع ادبیات سیستان، بخش نثر، آسوکه باعنوانها را غالمرضا عمرانی آن

برداری و به یادداشت ،نگارنده پس از مطالعه و بررسی هر سه جلد این مجموعه است.

سازی اوی در داستان و کانونیبندی وضعیت راوی، سطوح روایت، میزان حضور رطبقه

   است. شناسی ژرار ژنت پرداختهها از منظر روایتراوی در این آسوکه

 از این قرار است: پژوهش هایپرسش

 ؟ها از چه سطوحی برخوردار استاین روایتـ 
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 ها چگونه است؟سازی در سطوح مختلف این روایتانواع راوی و کانونیـ 

در این مختلف های سازیکانونی های عامیانه وراوی و سطوح روایتررسی ب

ویژه های مربوط به ادبیات عامیانه، بهوهشدر عرصة پژ ایکار نوآورانه هاروایت

گونة قبل نشان رشهای توصیفی و گزاخالف پژوهشهای سیستان، است که برآسوکه

چگونگی   ةدربار ،هاوجود شکل ساده و به دور از تصنع این حکایتدهد راوی، بامی

خواهد اطالعاتی را که می حجمو  چه تصمیمی گرفتهحضور خویش در داستان 

های شخصیت هایانگیزه ؛کرده استتعیین چگونه  اختیار خوانندگان خود قرار دهد،در

یا خود  شدهدر دنیای متن ظاهر آیا  ؛ساخته استآشکار یا نهان تا چه میزان داستانی را 

را تا چه میزان در روایت پویایی و تحرک  ،سازیکانونییر مداوم با تغی ؛ردهرا پنهان ک

   است. بیشتر کرده

ها از سطوح فرضیة تحقیق این است که این روایت، مذکور هایبا توجه به پرسش 

کل،  زمان با روایت راوی دانایها همروایی مختلفی برخوردار است و در بسیاری از آن

سازی کانونی های آسوکهشود. اغلب روایتت دیده میروای آمیختگی و تداخل سطوح 

  کند.ها واحد است و تا پایان روایت تغییر نمیو راوی آن دارد ثابت

 

 تحقیقپیشینة . 1ـ1

های ژنت دربارة صدا، راوی و زبان  با استفاده از دیدگاهبسیاری از پژوهشگران فارسی

شناسی روایت، کتاب ند؛ ازجملة این آثاراهایی را تألیف کردهت و کتابروایتگری مقاال
 ب( است. نویسنده در این اثر همة9919نوشتة سمیرا بامشکی ) های مثنویداستان

پردازی، جریان رنگ، ترامتنیت، زمان روایی، شخصیترا از منظر پی مثنویهای داستان

ورد بررسی و سازی و... مبندی و کانونیشنو، پایانای، روایتسیال ذهن، روایت درونه

شناسی است. در این کتاب که یکی از بهترین آثار در زمینة روایت تحلیل دقیق قرار داده

شناسی با استفاده از روش روایت مثنویهای متون کالسیک است، ساختار داستان
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مثنوی های جا که جامعة آماری این کتاب، داستاناز آنگردد. گرا آشکار میساخت
 متفاوت است.  کامالً آن نیز با پژوهش حاضراست، نتایج  معنوی

است های متعددی نیز با استفاده از نظریة صدا، راوی و روایتگری ژنت نوشته شده مقاله

ها از منظر جامعة آماری با پژوهش حاضر متفاوت است. از آنجا که بررسی و که همة آن

وار تعدادی کر فهرستگنجد، در ادامه به ذها در حوصلة این بخش نمیتک آننقد تک

سازی در کانون»است:  ترکه از حیث بنیاد نظری به مقالة حاضر نزدیک پردازیممی

تداخل »و « تداخل درونی در مثنوی»؛ (9984) بیاد و فاطمه نعمتینوشتة مریم  «روایت

های ایی در داستانمرزشکنی رو»؛ (9919و  9917) نوشتة سمیرا بامشکی« سطوح روایی

« های قرآنیمرزشکنی روایی در روایت» و (9911) پوروشتة قدرت قاسمین «ایرانی

درستی ادعا کرد که این بهتوان میه پیشین این . با توجه به(9918) نوشتة مریم بخشی

های سیستان نخستین پژوهشی است که از این منظر به بررسی و تحلیل آسوکه

  پردازد.می

 

 بحث و بررسی. 8

  های سیستانآسوکه اساس نوع شخص و حضور در. انواع راوی بر1ـ8

و  کنندمی راویان گوناگون عرضه متنوع را های داستانیهنهپها، روایت در اغلب

به راوی  سان بپردازد و بدین روایتگریتواند خود به میدرون داستان نیز شخصیت 

نخستین سطح آن  الیه است کهروایت دارای سطوحی الیهدرگونه روایتاین شود. بدل دوم

شده در این سطح موقعیت سطح دوم را اشغال داستان یا رخداد نقل 4نامند.می را فراداستانی

هایی را که اشخاص داستان داستان بر این،شود؛ عالوهنامیده می 1کند که سطح داستانیمی

   2.(Kenan, 2002: 92-Rimmon) خوانندمی  6کنند، سطح زیرداستانیتعریف می

کنند. راوی سخنوری میدر بطن سطوح مختلف روایی، راویان متفاوتی  سو دیگر از

شده از راوی اگر در نخستین روایت نقلاست.  8راوی فراداستانی نخستین سطح
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او راوی  باشد که خود از اشخاص داستان باشد، فراداستانی، یک راوی وجود داشته

 توان در هرترتیب می به همین شود.نامیده می 91داستانییا راوی درون 1دومدرجه

یا راوی  99چهارمو حتی راوی درجه 97داستانییا راوی زیر 99سومروایت راوی درجه

  (.11 کرد )همان، را نیز مشاهده 94داستانیزیرر ـ زی

شخص و از های سطح فراداستانی از منظر سومتمام داستان ،های آسوکهدر روایت

سازان راویان و کانونی های آسوکه،در برخی از داستانشود. یطریق دانای کل روایت م

ها، پردازند. در این روایتسازی میگری و کانونیدر دو سطح روایی به روایت متفاوت

شود که روایتگر آن است، روایتی دیگر تعبیه می بطن داستانی که راوی فراداستانی در

که روایتش  از بطن  استشخصیتی  دوم آنکند و راوی درجهسطح سوم را ایجاد می

: 9917)عمرانی، « ساده و پیاده»کة آسو مثال در شود. برایروایت سطح اول متولد می

کل، زن و  بر راوی دانایزیرداستانی برخوردار است، عالوه که از سطح (741ـ711/ 9

گر اشخاص داستان های خویش را برای دیکرات حکایتمردی وجود دارند که به

نیز چنین  (911ـ941/ 9همان، «  )کاله نو مبارک گنجشک»آسوکة کنند. ت میروای

ـ  گنجشک )شخصیت روایت از منظرای آن نیز، چندین در روایت درونهوضعیتی دارد. 

سازِ بیرونی، انونیـ ک در این سطح راوی ،ترتیب این به شود.ز( روایت میساکانونی

از آن گنجشکی است که در طول تمام سکانونیـ  راوی اصلی آسوکه و شخصیت

که گنجشک اینای باهای درونهکند. در این روایتمی ها ادراکات خویش را ارائهروایت

شخص ها سومدید همانند دیگر بخشگوید، زاویة دربارة ادراکات خویش قصه می

 بنگرید: ه نمون این است. به شیوة روایت گنجشک در

ه بگویم: بود و بود از خدای ما و شما کسی بهتر باشد؛ پس بگذار برایت از کال»

 (.917 )همان،« یز و فلفلی مثل جوز قلقلینبود. یک گنجشککی بود، تند و ت

 های سیستانتداخل سطوح روایت در آسوکه. 1ـ1ـ8
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شدة مرزها در سطوح داستانی ارچوب تثبیتهای آسوکه چدر بطن بسیاری از داستان

داستانی، با نوعی آمیختگی و ا روایت راوی دانای کل برونمان بزریزد و همهم میدر

های راوی در ارائة شویم که برگرفته از مرزشکنیروایت مواجه می 91تداخل سطوح

چه ن عمل روایتگری( و زمان آنزمانی را میان زمان گفتن )زماتوهم هم»مطلب است و 

ترین تأثیر این آورد. مهمد میوجو( به91الف: 9919)بامشکی، « داستان(شده )زمان هگفت

ها القای واقعی بودن جهان خیالی داستان است؛ حتی اگر فقط تداخل سطوح در آسوکه

محدود به لحظات کوتاهی باشد که خواننده درگیر خواندن داستان است )بامشکی، 

9917 :97.)  

 

ة دلیل استفادة راوی از ضمایر و صفات اشار. تداخل سطوح روایی به1ـ1ـ1ـ8

 نزدیک برای قیود زمان و مكان داستان

کند، از روزگاران کهن بیان میای را در برخی از روایات آسوکه، هنگامی که راوی قصه

کند و شود که تخیلی بودن داستان را فراموش میقدری محو جهان داستان خویش میبه

رای ب دهد.ن میو صفات اشارة نزدیک نشا هایی از داستان را با ضمایرها و مکانزمان

 گویدای از مکان حادثه سخن میگونهکه در آن راوی به« ریخ شوخی»وکة مثال در آس

 جا حضور دارند: که گویی هم او و هم مخاطب در آن

تا زد. شیر آمد و آمد ای لم داده بود و داشت پینکی میروباه زیر سایة گز و بوته»

  (. 927 /9: 9917)عمرانی، « آیدمی این سو، روباه دید که شیر از همین پشت پیچ

داستان کهنی است  که روایت  مربوط بهباآن« ساده و پیاده»در آسوکة بر این، عالوه

گوید که ای از زمان روایت سخن میگونهراوی به شود،شخص ارائه میکه از منظر سوم

 کند: ای را روایت میگویی نقالی است که صحنة نمایشی زنده

مراسم پرسان رسیدند به ده و دیار دخترشان؛ زنان و پرسن قدمچنادیگه هم

ها بوسه، همه را بگذار و صحبت از این کلوچهوسالمتی ماچپرسی و چاقاحوال

ولوچة کنند که آب از لبهایشان را میچنان خوشمزه تعریف کلوچهآن [...] بکن
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ریز یکمشب! هاین اوسط مجلس عجب گل مجلس که اینشود. همه سرازیر می

 (. 799کنند )همان، صحبت می

 

داستانی با اشخاص درون ارتباط راوی بروندلیل . تداخل سطوح روایی به8ـ1ـ1ـ8

 داستان

شدة مرزها در سطوح داستانی را داستانی چارچوب تثبیتدر این موارد، راوی برون

ها پیش قرنگوید که ریزد و با شکست روایت، با اشخاص داستانی سخن میدرهم می

که در آن راوی به « اسکندر دو شاخ»های زیر از آسوکة قولزیستند. مثالً نقلاز او می

دارا بودن دو شاخ در سرش هرگز  سببپردازد که بهشماتت اسکندر تاجداری می

 دارد:تاجش را از سرش برنمی

چدنی خراب! تو چطور همچه دیگ خانهبیند و نه بچه. تاج میا بینه زن او ر» 

همان، ) «خوری؟!ای و تکان هم میات گذاشتهسیری را مدام روی جمجمهمن و دهپنج

7 /29).  

برابر نمایشی حاضر است و رودررو، دراسکندر نیز گویی در صحنة  ،در این آسوکه 

 قول زیر بنگرید:کند. به نقل، از عملکردش دفاع میشماتت راوی

کنی بیچاره؟! هیچی؛ او را چه کار میدید. دالک که بخواهی یا نخواهی، خواهد » 

هم پیش منِ اسکندر. نه، راه دارد، فقط کار کنم؟ همچه کار بزرگی است؟ آنچه 

 (. 21 )همان،« تابدطور کارها بزدلی را برنمیل نباشی که اینبایست بزدمی

ة ی درباردانش نامحدود راو« دو برادر کولی»این، در بخش زیر از آسوکة  برعالوه

در حین عمل روایت با مرزشکنی روایی  شودجهان داستان و اشخاص آن سبب می

حادثة تلخی در آینده  نگری به کولی هشدار بدهد کهوارد سطح داستانی شود و با آینده

 ست:انتظار او
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کنند که از حساب و حلوایی نمیاند و او را چنان حلواها هم به طمع خام افتادهاین» 

توفان است پشت سرش. خدا به خیر گرداند! کولی تنت آید! آید که میشمار باشد! می

 (. 969 /9همان، « )را چرب کن

داستانی با حوادث نابراز مخالفت راوی برودلیل روایی بهتداخل سطوح . 3ـ1ـ1ـ8

 دنیای داستان

مدرن اقدام به مرزشکنی های پستها همانند داستانآسوکه داستانی برخی ازراوی برون

کیفیت پیشبرد شود و نارضایتی خود را از کند و وارد سطح داستانی میروایی می

عملکرد شخصیت  سببراوی به« دو برادر کولی»در آسوکة  کند. مثالًحوادث اعالم می

پردازد و برای نجات او پیشنهادهای دیگری دارد که تا قهرمان داستان به شماتت او می

 کند:  ی نمیروایت شخصیت به آن توجهپایان 

خاکسار سرت ای حس شد؛ پایش بی]و[ ترک شد و دست این بیچاره زهره

جا اگر مانده بودی، فرض کن که چهار تا ات! همانبدبخت! این هم از جوانی

ماندی؛ با آروارة شیر و پلنگ که فحش و کتک هم خورده بودی؛ زنده که می

وجور کند که ناگهان پایش خورد تا آمد که خود را بیشتر جمعشدی! پاره نمیتیکه

 (. 919ـ917)همان،  به دهل

که راوی با ماندن شاه و « دختر شهر زاهدان»همچنین است بخش زیر از آسوکة 

دخترش در زاهدان موافق نیست و سعی دارد اشخاص داستان را قانع کند که مطابق 

د؛ ولی شاه و دهد، فرار کننمیل او عمل کنند و از طریق مسیری که او تشخیص می

مانند. به این بخش از کنند و در زاهدان باقی میدخترش از تصمیم راوی سرپیچی می

 سخنان راوی توجه کنید:

وکارش را روز ها جان خودش و کسها و نقبتواند از داخل همین چاهشاه می

در ببرد و راه مملکتی دیگر پیش تنگی معیشت و تنگنای مشکالت به سالمت به

ی هست که از او بازخواست کند؟ طال و جواهر هم که البته برای چنین گیرد. ک
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اند که زر سرخ برای روز سیاه. خب کسی که است. از قدیم گفتهروزی جمع کرده 

 (.  769)همان،  است. برود. دخترش را هم بردارد و برودمانع شاه نشده 

ست. ت داستان اوراوی از سرنوشت شخصینمونة دیگر مربوط به اظهار نارضایتی 

 به این بخش از سخنان راوی توجه کنید:

آید. جا هم خار به پای خاکسار میتو نگاه کن آهای قاضیان خدا! قسمت! همین» 

 (.916/ 9 )همان،« شد؟شد! چه میشدی غوزه! تا دل گنجشک هم وامیکاش وا می

 

 تغییر مكرر زاویة دید راویدلیل به . تداخل سطوح روایی4ـ1ـ1ـ8

ثابت مدرن های پستهمچون داستانزاویة دید هایی از روایات آسوکه در بخش

یی را در صداای چندشود، گونهتغییر افعال میتغییر زاویة دید که باعث این  96.نیست

دو »از آسوکة  . برای مثال در بخش زیر(79: 9916شیری، کند )دهقانمتن ایجاد می

شود و با چرخش مداوم زاویة ارد سطح داستانی میداستانی و، راوی برون«برادر کولی

 گوید و هم با مخاطب خویش:شخصیت داستان رودررو سخن میدید هم با 

و ساز را یکی  برداشتروی کولشان و دهل را یکی  گذاشتندشان دُمشان را دوتایی

ای پیشانی، مرا کجا ؟! روی بندة خداحاال کجا می. سر به بیابان گذاشتندو 

؟! راه دیگری هم که همان است که پیش پایشان کجا را دارند که بروند؟ نینشامی

 (. 941/ 9: 9917)عمرانی،  نمانده

 

  های سیستاندر آسوکهسازی راوی کانونی. 8ـ1ـ8

چه »و  «؟ منبع و مرجع همة کلماتِ جریانِ سخن کیست؟گویدچه کسی می»تمایز میان 

کانون »دهندة تمایز میان که نشان« ر کیست؟های متن از منظگیریجهت ؟بیندکسی می

 شوددر روایت مربوط می 92سازیبه کانونی ،است« کانون شخصیت»و « روایت عمل

(Toolan, 2001: 64). سازی در با تحلیل نقش و جایگاه کانونی کنیمتالش می در ادامه
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ان و میزان ساز در داستموقعیت کانونی، آن را براساس دو معیار های آسوکهروایت

  کنیم.سازی تحلیل و بررسی وم کانونیتدا

 

  سازی راوی موقعیت کانونی. 8ـ8

کارگزاری است که  سازهم فاعل دارد و هم مفعول. فاعل یا کانونی سازیکانونی
چیزی است که  98شدهدهد و مفعول یا کانونیادراکش به داستان سویه و جهت می

ساز در داستان، اساس موقعیت کانونیسازی برکانونی کند.ساز او را مشاهده میکانونی
 شود.تقسیم می 71بیرونیسازی کانونیو  91سازی درونیبه دو بخش کانونی

توسط  اغلبقرار دارد و در متن  شده درونی در بطن رخدادهای بازنمایی یسازیکانون
 (.  Bal, 1977: 148) شودارائه می 79سازکانونی ـ شخصیت

سازی بیرونی مرتبط با عامل روایتگری است که موقعیتی بیرونی و کانونیس از دیگر
 77سازکانونی ـ ساز بیرونی را راویکانونی(. Toolan, 2001: 60) است اتخاذ کرده

شخص هایی با زاویة دید سوماغلب منتسب به روایت سازینامند. این نوع کانونیمی
  (.Rimmon-Kenan, 2002: 75) است

شود، شخص ارائه میهای آسوکه که با زاویة دید سومی از روایتدر برخ
 سازند؛ به این ترتیب که شخصیت ـ کانونیسازی و عمل روایت جدا از یکدیگرکانونی

یکی از قهرمانان داستان  است که با ادراک و باورهای مربوط به وضعیت خویش همة 
ساز اصلی دانای کلی است کانونیـ  فهمد و راویکند و مید و درک میبینوقایع را می

  کند.سازی میچیز را کانونیوار همهکه با دیدی پرنده
 

 سازی راوی وجوه کانونی. 1ـ8ـ8

کنان یکی از محققانی است که حوزة شد، ریمون ـ  چه پیش از این نیز گفتهبراساس آن

ی، وجوه ادراکی، بر وجه دیداری و تصویرسازی را گسترش داد تا عالوهنونیمعنایی کا

گیرد. این وجوه مختلف گاه از منظر یک شناسی و ایدئولوژیکی را نیز دربرروان

سازان د و گاه نیز از منظر کانونیشود و با یکدیگر همخوانی دارئه میساز اراکانونی
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در این بخش از پژوهش  (.Toolan, 2001: 61)د شومختلف و حتی متعارض پدیدار می

های در روایت ها، با بیان مصادیقشانر این وجوه و کاربردی کردن آنبه توضیح و تفسی

  پردازیم. آسوکه  می

 

 شناسیوجه روان. 1ـ1ـ8ـ8

های انتقال وقایع روایی پردازد. شیوهساز میبه ذهن و عواطف کانونی شناسیوجه روان

اطفی شونده به دو بخش شناختی و عساز نسبت به کانونیاز طریق ذهنیت کانونی

 (: Rimmon-Kenan, 2002: 80)شود تقسیم می

میزان شناخت آدمی از جهان ها مفاهیمی مرتبط با دانش، گمان، باورها و خاطره

ی بیرونی و درونی سازتمایز میان کانونی ش است. بررسی و تحلیل این مفاهیمپیرامون

 ساز نامحدود )راویکانونی کند.میتبدیل  74و محدود 79به تمایز میان دانش نامحدود را

ساز( دانای کلی است که دانش نامحدودی دربارة جهان داستان و اشخاص آن کانونیـ 

اقتضای نیاز داستان و برای ایجاد تعلیق و هیجان، ساز، گاهی نیز بهاین نوع کانونیدارد. 

آگاهانه و تعمدی از ارائة زودهنگام برخی از اطالعات نامحدود خویش خودداری 

  (.جاد )همانکنمی

سازِ بیرونی کردار و گفتار و پندار و ها، دانش نامحدود راوی ـ کانونیدر اغلب آسوکه

نامحدود « بزک جنگلی شاه»گذارد. برای نمونه در روایت نمایش میاهداف دیگران را به

 باشد:شود او از احوال روباه تا این حد آگاهی داشته بودن دانش راوی سبب می

چنان کز کرده بود که انگار فرش ویی؟! روباه که نگو؛ بگو موش! همگا میروباه ر» 

زمین شده! تا بیاید بفهمد که چه شده و چه نشده، هفت تا کفن پوسانده بود؛ عاقبت 

  (.19 /9: 9917 )عمرانی،« آمدم صدایش به سختی از داخل خانه دره

دانش نامحدود خویش که راوی با صراحت « ساده و پیاده»همچنین است در آسوکة 

 دهد: دربارة احوال اشخاص داستان را نشان می
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شنوی. زن و شوهر از بام تا حاال خانه ساکت، حیاط خالی. هایی بگویی، هویی می

کشند. کسی را هم ندارند که با او درددل کنند؛ اند و آه میشام رو به دیوار نشسته

ها اند، کسی با آنده و پیادهیعنی اگر راستش را بخواهی، نه اینکه یک کمی سا

 (.  718ـ712)همان،  سروکاری ندارد

سازی است که ساز( کانونیساز محدود )شخصیت ـ کانونیکانونی از دیگر سو

دانش محدودی دربارة جهان داستان و اشخاص آن دارد؛ زیرا او نیز بخشی از جهان 

دختر شهر »آسوکة برای مثال در  .(Rimmon-Kenan, 2002: 81)بازنموده است 

ساز کانونیـ  عنوان شخصیت، به...، از شاه تا وزیر وکل مردم محدودیت دانش« زاهدان

همگی  از خیانت دختر شاه اطالعی نداشته باشند و شودساز درونی( سبب می)کانونی

ساده و »ة (. نمونة دیگر مربوط به آسوک729/ 9: 9917 قربانی هوس او شوند )عمرانی،

با او سخن  ،اطالعی دختر از اوضاع پدر و مادرشدلیل بیت که راوی بهاس« پیاده

ـ  برابر محدودیت دانش شخصیت، دانش نامحدود راوی درگوید. در این کالممی

 ساز آشکار است: کانونی

هایشان دختر از خواب بیدار شد و آمد که ببیند موضوع چیست. از صدای خرناس

اند. از این بیشتر هم که خرناس توبره بار کشیدهتوبره اند که!بابا! تا صبح کار کرده

 آوردند که قولنجشان را بشکننددو نفر را هم میبکشند، حق دارند. هنوز باید یکی

 (.777)همان، 

ی عینی سازسازی بیرونی و درونی در وجه عاطفی، کانونیکانونی تقابل وس از دیگر

عاطفی  ةفدهد. از طریق مؤلقرار می 76دارنبی ذهنی جاسازبرابر کانونیرا در 71طرفبی

سازی و میزان دخیل شدن توانیم میزان عینی بودن و ذهنی بودن کانونیو احساسی می

ساز گونه که عامل کانونیسازها را در روایت بررسی کنیم. همانعواطف شخصی کانونی

مورد اذ کند، دری بیرونی یا درونی اتخموضع شدهواند نسبت به رخدادهای ارائهتمی

ها را از درون یا از تواند آنهای داستان نیز حق انتخاب دارد و میوقایع و شخصیت

 (. Toolan, 2001: 61)بنگرد  برون
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ساز از ذهن و احساس و نیت شود، کانونیسازی میشده از برون کانونوقتی کانونی

ای و افکار او در هالهآورد و احساسات میان نمیشده سخن بهو اغراض درونی کانونی

ساز( احوال کانونیبیرونی )راوی ـ  سازِماند. در حالت دوم، کانونیاز ابهام پنهان می

شود و دهد و به دنیای احساسات و افکار او وارد میشده را از درون نمایش میکانونی

 :Rimmon-Kenan, 2002)کند تصویر کاملی از فضای ذهنی و احساسی او را عرضه می

77 .) 

 ها دارایتر است؛ زیرا این روایتگرایی برجستههای آسوکه ذهنیتدر اغلب روایت

تر مؤلفة عاطفی بازنمایی دقیقمنظور نگر است. اگر بهدارانه و درونلفة عاطفی جانبمؤ

 توان به سطور زیر اشاره کرد:ها باشیم، میپی بیان چند مصداق از آسوکهدر

زد که نه شد، به خودش نهیب میه دلش خالی میاز آن طرف هم هر وقت ت» 

هایش را همراه بیاورد؛ چون تواند بچهنشین شود و نه هم میتواند از این ترس خانهمی

  .(87/ 9: 9917 )عمرانی،« از خانه برایشان بیشتر زیان داشتها بیرون آوردن بچه

مزمة نهانی قهرمان با و از ز ساز دید نامحدود داردکانونی ـ در  این روایت راوی

آگاه است. او ترس و اضطراب قهرمان داستان را از طریق نمایش نجوای درونی او  خود

کند و سازی میراوی دنیای داستان را از درون کانونی ،دهد. در این حالتنشان می

کند که به توصیفی دقیق تصویری سوگرایانه از دنیای داستان و رخدادهای آن ارائه می

آسوکة  انجامد. نمونة دیگر ازشده میایندهای ذهنی و احساسات و ادراکات کانونیاز فر

دهندة دنیای درونی قهرمان روایت خوبی نشاننیز به« اله مسکه به نیفهمرغ در کتخم»

 است:

مرغ هوس کرد؛ کی تا حاال بیچاره تخم ها افتاد، دلشمرغچشم پیرمرد که به تخم»

. دل ها برایم بپزمرغشود که بگوید از همین تخمهم نمیحاال رویش خورده بود؟! 

 (. 994همان، « )مرغ دارداش هم که هوس تخمگرفتهآتش

ساز از که در آن کانونی« دیواری که فروریخت»همچنین است سطور زیر از آسوکة 

 دهد:ذهن و احساس و نیت و اغراض درونی شخصیت کربالیی چنین خبر می



 آبادییوسفه عربفائز                                                                                        های سیستانراوی در آسوکه

 

821 

یک خبر ناگواری شایع  ـ خدا به خیر گرداندـ  که امروز به دلش نقش بسته» 

طور بزدلی نبودی، چی گوید تو که اینخندد و میخواهد شد. کربالیی در دلش می

  (. 797/ 9همان، « )شده؟!

سازی بیرونی کانونیاز  سازکانونیهای های آسوکه شخصیتاز دیگر سو در روایت

حدود به داشتن احساس و تصوری از خود در زمان ها فقط متوانایی آن برخوردارند و

ها نیستند ها قادر به نفوذ در افکار و احساسات دیگر شخصیتگذشته و حال است. آن

ازجمله  های قابل رؤیت،بینند و فقط به پدیدهو دنیای داستانی را از برون و محدود می

دارند و هنگامی که ها و اشیای پیرامونشان، دسترسی اعمال و حرکات ظاهری شخصیت

شده ارائه طرف از کانونیکنند، تصویری محدود و بیها را گزارش میاعمال شخصیت

د که علت رفتار نکنادعا می اهالی روستایی« خورسبزینه»وکة مثال در آس . برایهنددمی

سازی به جمالت زیر از منظر کانونی .دانندعجیب و غریب کدخدای خود را نمی

 روایت بنگرید:محدود اشخاص 

هایش سوار نشویم. بهتر است برویم از خودش بپرسیم. شاید هم روی استخوانباز»

 (.   971همان، « )شنویمهم سکسکه گرفته کدخدا را و ما سوت می

 

  وجه ادراکی. 8ـ1ـ8ـ8

گانة طور مستقیم با حواس پنجشود، مفاهیمی است که بهجا مطرح میآنچه در این

 شودتباط است و از طریق دو مختصة اصلیِ زمان و مکان تعیین میساز در ارکانونی

(Rimmon-Kenan, 2002: 78).  

کند و از آن برای خود اتخاذ می سازکانونیمکانی، موقعیتی است که  وجهمنظور از 

در  د.کنبیند و ارزیابی میهای روایت خود را میموقعیت و جایگاه، مناظر و شخصیت

کنیم تا تعیین شود ساز را بررسی میمکانی، موضع دیداری کانونیسازی بررسی کانون
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ای به تماشای دنیای داستان نشسته است. این زاویه بین ساز از چه زاویهکه کانونی

  ادراک نامحدود و محدود در نوسان است.

ها در جایی فراتر ساز آنکه کانونی ای روایت شدهشیوههای آسوکه بهاغلب روایت

کند. سازی میتمام امور را کانونینما، اندازی تماماست و با چشم رمان ایستادهاز قه

ولی  های متمایز،راوی به توصیف کلی صحنه« ساده و پیاده»مثال در آسوکة  برای

 بنگرید: پردازد. به این بخش از آسوکهمی زمان مربوط به عروسی پسر تاجرهم

: 9917 )عمرانی،« و؛ حتی از دهات دوردستبریز بود، از این سو و از آن سبریز» 

9 /712) . 

ساز است، راوی در جایی فراتر از کانونی ـ در این نوع ادراک که مربوط به راوی

، محوطة نمااندازی تمامو چشم وارپرنده یاشیای مورد ادراک خود ایستاده و با دید

های متمایز صحنه زمان به توصیف کلیو همسازی کرده تحت ادراک خود را کانونی

دیگر  ایاز یک صحنه به صحنه صورت متوالی دید خود رابه سازکانونی پرداخته است.

توصیفات مجزا این  تا همراه با اوشود کند و این وظیفه به خواننده محول میمتمرکز می

  .دریابد منسجم یتصویر شکلرا به

سازی درونی است، کانونی ساز درکانونی ـ در ادراک محدود که مربوط به شخصیت

ساز درون کانونی ـ و ادراک محدود است. در این موارد، اگر شخصیت حیطة مشاهده

تواند از محصور باشد، فقط قادر است که آن اتاق را توصیف کند و نمی ایاتاق دربسته

ای به بیرون بنگرد. حال اگر که از درون پنجرهباشد، مگر این خیابان تصوری داشته

خواننده نیز ممکن است همگام با او خیابان  قدم نهد، به خیابان سازکانونی ـ صیتشخ

انداز نامحدود به تواند در یک روایت از چشممحور میسازی مکانرا درک کند. کانونی

انداز نامحدود تغییر گر محدود به ادراک چشمادراک محدود، و از دیدگاه مشاهده

 (.Rimmon-Kenan, 2002: 79) وضعیت بدهد
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از منظر ژنت، بررسی ترتیب زمانی هر روایت عبارت است از مقایسه  سو از دیگر

یابند های زمانمند در گفتمان روایی آرایش میکردن ترتیبی که در آن رویدادها یا بخش

(Genette, 1980: 35.) ها، توالی وقایع روایت با توالی خطی در بسیاری از روایت

ترتیب بیان و هم خوردن نظم در کند. ژنت هرگونه بهوانی پیدا میوقایع و زمان، ناهمخ

 71نگرو آینده  78نگرنامد و آن را به دو نوع کلی گذشتهمی 72یپریشچینش وقایع را زمان

  .(Allan Powell, 1990: 37) کندتقسیم می

ز تضاد میان ادراک محدود و نامحدود دربارة وجه ادراکی زمان نیز وجود دارد. ا

 ـ حضور شخصیتمحدود به  سازی محدودِ زمانیزمانی، کانونیمنظر ادراک 

زمان با وقوع یک رخداد یا دیدن یک صحنه، ادراک او نیز شکل ساز است که همکانونی

  .(Rimmon-Kenan, 2002: 79) گیردمی

ها با حضور دارد. در این داستان هااغلب آسوکهسازیِ نامحدودِ زمانی در کانونی

ساز بیرونی( با ادراکِ ساز )کانونیـ کانونی شخص، اغلب اوقات راویسوم وایتر

نات زمانی ممکن را از گذشته تا حال و گاهی آینده نامحدودِ زمانی خویش، همة امکا

نگری و سازی زمانی خود از گذشتههمین دلیل در کانونی اختیار دارد و بهرا در

بزک »در آسوکة  (. برای نمونه18: 9984نعمتی،  وکند )بیاد نگری استفاده میآینده

کند زمانی است و به روشنی و صراحت بیان میاوی دارای دیدگاه همهر« جنگلی شاه

دختر شهر »که از گذشته، حال و آیندة قهرمان اطالع دارد. در بخش زیر از آسوکة 

ن مخاطب را با هنگری ذراوی در ابتدای داستان با استفاده از تکنیک آینده« زاهدان

 کند:رو و تغییر احوال دختر شاه آشنا میجنگ پیش

نه چیزی نباید به یک قرار بماند، دیگر از آنجا که گردش روزگار است و هیچ» 

 (.711 / 9: 9917 )عمرانی،« ماند و نه هم دختر و نه هم بابازاهدان به یک قرار می

دراک نامحدود زمانی دارد؛ زیرا راوی ا« دو برادر کولی»در نمونة دیگر از آسوکة 

زمان روایت میان حال، گذشته و آینده تحت استیالی اوست و او در زمان حال یک 
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کند و با بازگشت زمانی وضعیت برادر قبلی را برادر را کنار گلة شتر رها می

گونه خواننده را از موفقیت استهاللبراعتنگری کند و پیشاپیش با آیندهنگری میگذشته

 سازد: ر دو با خبر میه

رویم سراغ آن گذاریم و میجا میین را با گلة اشتر زیر بارش همینما احاال »

؛ ولی همچنان که پیداست، است برادرش تا ببینیم طعمة گرگی، شغالی، چیزی نشده

 (.  911 )همان،« ها یار استبخت با آناند، ها نسل کولیاین

ساز ـ کانونی تحت سیطرة راوی پیکرة روایت از آنجا که در این داستان، اغلب

اختیار های زمانی را درندرت امکان جهشبیرونی است، نگاه استثماری او به

سازی محدودِ زمانی، محدود به حضور کانونی دهد وهای داستان قرار میشخصیت

زمان با وقوع یک رخداد یا دیدن یک صحنه، سازی است که همکانونی ـ شخصیت

 روایت، حجم کوتاهی دلیلهای آسوکه بهواقع در داستاندرگیرد. او نیز شکل می ادراک

 زمان گذشت و ثابت هاروایت زمینة چون است و نیز کوتاه حوادث و رویداد زمان

 ها ادراک زمانی های مرتبط با ادراک شخصیتاست، در اغلب بخش کم بسیار

 محدود است.

 

 وجه عقیدتی. 3ـ1ـ8ـ8

اس نظام نگرشی اعتقادی است که رخدادها و اشخاص داستان بر آن اس وجه عقیدتی

بینی و نگرش کلی اساس وجه عقیدتی، جهانشوند. برارزیابی و سنجیده می

کند. در نوع نخست، هنجارها از طریق سازها در متن به دو طریق جلوه میکانونی

د. در این نوع، شونساز ارائه میکانونیـ  یعنی نگرش راوی اندازی غالب،چشم

های دیگر را بینیساز دارای موقعیتی برتر است که جهانکانونیـ  بینی راویجهان

 (. 89 )همان، دشوها تابع عقاید او مینگرش نهایت همةکند و درارزیابی می
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اندازی غالب برای بیان عقاید راوی که با چشم اندبستری شده هااغلب آسوکه 

راوی « یک دانه انار و زن آبستن ویاردار»مثال در روایت  یشود. برانمایش داده می

ای پر از پسر دنیا آمده و بسیار عزیز کند که در خانوادهداستان دختری را روایت می

 اش را با استدالل بر مخاطب تحمیل کند:است. در این روایت، راوی سعی دارد عقیده
یک زبان آورک آتیش به  [...] دزبچة آدمیزاده که نبود، تیکة طال بود. برق می» 
دختر پس از هفت  بابا! کم شخصی نیست که،گرفتة زبر و زرنگی شده که نپرس. جان

 (. 921 همان،« )پسر است
ی با ارزیابی اوضاع اشخاص داستان راو« ساده و پیاده»این، در آسوکة  برعالوه

علت حضور  با قانع کردن مخاطب از طریق پرسش و پاسخ فرضی دربارة کوشدمی
 . به این جمالت بنگرید:کند عقیدهخانوادة داماد، مخاطب خویش را با خود هم

آخر دیدن پدر و مادر شود. مگر بشود؟ هرگز! مجلس از مجلس قطع نمی» 
 (.791 )همان،« شود؟آیند. نیایند؟ عجب! پس احترام عروسشان چه میعروسشان می

سازها را در بینی و نگرش کلی کانونیوجه عقیدتی، طریقة دیگری که جهانپایة بر
راه را برای جوالن  سازی است که خودانداز کانونیدهد، مربوط به چشممتن نشان می

 آوردفراهم میو خوانش چندگانة متن را  کندهای موافق و مخالف مختلف باز میعقیده
(Rimmon-Kenan, 2002: 83.)  متکثری  ها دارای صداهایتعداد محدودی از آسوکه

آسوکة  مثال دررای ب ست.ا های متن وارد تعاملی پویا شدهاست که با سایر نگرش
ماندن مورد دربین شاه و دخترش  گویو، راوی از طریق بیان گفت«دختر شهر زاهدان»

تلف مربوط به های مخراه را برای جوالن عقیده ،هنگام غلبة دشمنیا فرار از شهر به
کند و خوانش چندگانة متن را با مردم در کشورداری باز می سیاست و طریقة رفتار

  (.767 / 9: 9917 )عمرانی، آوردفراهم می
 

 نتیجه. 3

دست شد، این نتایج به های آسوکه گفتهروایتسازی در چه دربارة کانونیاز مجموع آن

ز شخص و اهای آسوکه از منظر سومانی روایتهای سطح فراداستتمام داستان آمد که
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سازان راویان و کانونی ها،در برخی از این داستانشود. طریق دانای کل روایت می

این، در  برعالوه .پردازندسازی میگری و کانونیدر دو سطح روایی به روایت متفاوت

هم شدة مرزها در سطوح داستانی درارچوب تثبیتهای آسوکه چبطن بسیاری از داستان

داستانی، نوعی آمیختگی و تداخل ت راوی دانای کل برونزمان با روایریزد و هممی

مطلب است.  های راوی در بیان شود که برگرفته از مرزشکنیسطوح روایت دیده می

داستانی راوی برون شود کهها به این دلیل ایجاد میاین تداخل سطوح روایت در آسوکه

ارة نزدیک برای قیود زمان و با تغییر پیاپی زاویة دید و استفاده از ضمایر و صفات اش

های بسیار دور است، در روایت شکست ایجاد مکان داستانی که مربوط به گذشته

ها پیش از رود و با اشخاص داستانی که قرنکند و گاهی به درون سطح داستان میمی

واکنش  ،هاستبه عملکرد و سرنوشتی که در انتظار آنگوید و زیستند، سخن میو میا

 دهد. نشان می

های آسوکه، سازی راوی، در اغلب روایتاز منظر موقعیت کانونی سو از دیگر

 سازیکدیگرند؛ به این ترتیب که شخصیت ـ کانونیسازی و عمل روایت جدا از کانونی

یکی از قهرمانان داستان  است که با ادراک و باورهای مربوط به وضعیت خویش برخی 

ساز اصلی دانای کلی است که با کانونیـ  و راوی کندبیند و درک میز وقایع را میا

به توصیف کلیِ  کند و در بسیاری از مواردسازی میچیز را کانونیوار همهدیدی پرنده

 یشخصیت از صورت متوالی دید خود رابهپردازد و زمان میولی هم هایِ متمایز،صحنه

 . در اغلب اینکندکز میدیگر متمر ایبه صحنه ایصحنه دیگر یا ازشخصیت به 

 زمانی است و این نگاهِراوی دانای کل، ادراک او همه دلیل فرازمانی بودنها بهروایت

ای داستان قرار هاختیار شخصیتهای زمانی را درندرت امکان جهشکل به راوی دانای

ها خطی و مستقیم و بدون های آسوکهسیر زمان در اغلب بخش دهد؛ بنابراینمی

 پریشی است.زمان
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های دست آمد که در بسیاری از روایتهسازی این نتیجه باز منظر وجه کانونی

قادر است کردار و گفتار و پندار و اهداف و  دانای کلآسوکه، دانش نامحدود راوی 

که  دریافت شد سازینمایش بگذارد. از منظر میزان تداوم کانونیدیگران را نیز بهعقاید 

ها واحد است سازی ثابت برخوردار است و راوی آنوکه از کانونیهای آساغلب روایت

 کند. و تا پایان روایت تغییر نمی
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 باره ر.ک: برای اطالع بیشتر در این .2

Bal, Mieke  (1981). "Notes on Narrative Embedding". Poetics Today. 2.2. 

pp. 41-59. 

 Narratology: Introduction to the Theory of . (1994) ـــــــــــــــــــــــ 

Narrative. London: University of Toronto Press. pp. 43-75. 

8. extradiegetic narrator 

9. second-degree  

10. intradiegetic narrator 

11. third-degree 

12. hypodiegetic narrator 

13. fourth-degree 

14. hypo-hypodiegetic narrator  

91. metalepsis :داستانی شنوی برونمعنای هر نوع دخالت راوی یا روایتتداخل سطوح روایی به

ای یا های سطح داستانی در دنیای روایت درونهدر سطح داستانی یا هر نوع دخالت شخصیت

یگر هر ؛ به عبارت دای در سطح داستانی استهای داستان درونهبرعکس هر نوع دخالت شخصیت

مراتبی در یک سطح زبرین یا زیرین، جایی که ها یا راوی از هر سطح سلسلهنوع حرکت شخصیت

 (.1ـ4الف: 9919 )بامشکی،امکان آن اصالً وجود ندارد، تداخل سطوح روایی است 
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و پرند؛ به این صورت که جریان روایت را قطع راویان این آثار دائماً از این شاخه به آن شاخه می». 96

قبیل دور آورند. در گذشته اینکنند که انسجام روایی به وجود نمیموضوعات جدیدی را مطرح می

گسیختگی راوی یا انعکاسی از فقدان انسجام در ها از موضوع اصلی روایت نشانة روانشدن

شد. اما همین تمهید در رمان پسامدرن برای لذت بردن از پیچیدگی مفرط زندگی محسوب می

 (. 771: 9928)الج، « رودگویی به کار میداستان

17. focalization 

18. focalized 

19. internal focalization 

20. external focalization 

21. character-focalizer 

22. narrator-focalizer 

23. unrestricted 

24. restricted 

25. neutral uninvolved 

26. coloured, involved 

27. anachronies 

28. analepsis 

29. prolepsis 
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Abstract  
Asookeh is a type of folk narrative in Sistan in which the narrator 

plays a significant role. This study aims to analyze the narrator in 

Sistan's Asookehs. The descriptive-analytic method of analysis tries to 

investigate the types of narrator, layers of narrative, and the 

focalization of the narrator. The findings indicate that the narratives 

have different layers and most of them are interwoven with the 

omniscient narrator. In most of the Asookehs, the narrator is an 

omniscient focalizer through which all the events are focalized from 

above. This limits the possibility of time shift or the character's 

personal thought expression. So far as the continuity of the 

focalization is concerned, it was found that most of the narratives in 

Asookehs have a fixed focalization and the narrator is the same until 

the end of the narration. 

 
Keywords: Narrator; Asookeh; Sistan; story; interwoven narrative 
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