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منظور از کانونی سازی ،کانون دیدی است که در روایت شکل گرفته است و از آن منظر کهه
ممکن است زمانی ،مکانی ،روانشناختی یا ایدئولوژیک باشد ،افراد و وقایع داستانی مورد مشاهده
و ارزیابی قرار میگیرند .در دل دلدادگی نیز در میان عناصر سازندة روایت ،کهانونیسهازی حهائز
اهمیّت است .مندنیپور به عنوان یک نویسندة رئالیست و مدرن به جهای تهکصهدایی ،صهدای
شخصیّتهای مختلف داستان را به گوش خواننده میرساند .در این رمان ،راوی دانهای کلهل بهه
سیالن ذهنهای شخصیّتهای اصلی داستان رو میکند و با کانونیسهازی درونهی و بیرونهی بهه
بیان احساسات و عقاید و توصیف زمان و مکانهای مختلف داستان میپردازد .کهانونیسهازی از
دیدگاه ژنت با جریان سیّال ذهن شخصیّتها در این رمان ارتباط مستقیمی دارد .این مقالهه بهه
بررسی کانون روایت در رمان دل دلدادگی بر اساس نظریة ژنت و رابطة آن با جریان سیّال ذهن
میپردازد.

متنژپوهی ادبی

چکیده
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مقدّمه
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در این مقاله دیدگاه ژنت دربارة روایتگری و کانونیسازی بیان میشود و کهانون روایهت در
رمان دل دلدادگی شهریار مندنیپور و رابطة آن با جریان سیّال ذههن شخصهیّتههای داسهتان
مورد بررسی قرار میگیرد .در این راستا ،چگونگی تغییر زاویة دید راوی از سو شهخص بهه اوّل
شخص و برعکس در این رمهان بهازنموده شهده و تبیهین گردیهده اسهت کهه چگونهه نویسهنده
(مندنی پور) با به کارگیری روش جریان سیّال ذهن ،از چشمانداز شخصیّتها ،داستان را روایهت
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جا دارد که آثار ادبی ،داستان ،نمایشهنامه و در یهک سهخن نظها هها در سهطیی کلیهی بهه
شکلهای بیان ادبی بررسی شوند که یکی از این سطوح کلیی ،روایت اسهت (ر.؛؛ ژنهت:1388 ،
 .)151روایت ( )Narrationبا تاریخ نوع بشر آغاز میشود و همة انسانها با طبقات اجتمهاعی
و خهود را دارنهد .در واقهع ،روایهت
و فرهنگی مختلف در اعصار گوناگون  ،ههر یهک روایهت خها ّ
پدیدهای است بینالمللی ،فراتاریخی و فرهنگی .روایت مثل خود زندگی به سهادگی وجهود دارد
(ر.؛؛ بارت .)179 :1388 ،گرچه توجّه به مطالعة روایهت و شناسهایی عناصهر سهاختاری آن ،از
مباحثی که ارسطو در بوطیقای خود راجع به روایت در تراژدی مطرح کرده آغاز شده است ،امّها
روایتشناسی دانشی نسبتاً جدید است که از عمر آن بیش از چند دهه نمیگهررد .روالن بهارت
معتقد است که «روایت مجموعة شگفتانگیزی از ژانرهاست  ...زبان ملفوظ ،شفاهی یا مکتهو،،
تصاویر ثابت یا متیری؛ ،ایما و اشارات ،و آمیزة نظمیافتهای از همة این مواد میتوانند روایهت را
با خود حمل کنند» (همان .)129 :در واقع ،روایت ،بهازگویی قصّهه در بُرهههای از زمهان توسّه
راوی یا روایتگر است .راوی در بعضی از متون مانند قصّه و داستان روشن و قابل تشخیص است
و در بعضی متون دیگر مانند نمایشنامه ،ضمنی و ناپیدا است .ژرار ژنهت نظریّههپهرداز فرانسهوی
دربارة روایتگری و کانون دید سخن میگوید ،وی در مبیث کانونی سازی دو پرسش مرتب امّها
متفاوت را مطرح میکند« :چه کسی میبیند؟» در مقابلِ «چه کسی میگویهد؟» .آشهکار اسهت
که یک فرد یا یک عامل روایی ،هم میتواند صیبت کند و هم ببیند و نیز حتیی میتواند این دو
کار را همزمان اجرا کند .این وضعیّت ،زمینة مناسبی بهرای خله شهدن ایهن دو عمهل فهراهم
میکند .حرف زدن بیآنکه دیدگاهی فردی را آشکار کند ،تقریباً ناممکن اسهت .کهارگزار روایهی
قادر است دربارة آنچه فرد دیگری میبیند یا دیده است نیز حرف بزند .از این رو ،ممکهن اسهت
گفتن یا دیدن ،روایتگری وکانونیسهازی از آن یهک عامهل باشهد (ر.؛؛ ریمهون کنهان:1387 ،
 .)199در حقیقت ،کانونی سازی ژنت اشاره به دیدگاه یا دیدگاههایی دارد که راوی از طریه آن
رویدادها و فضای روایت ،افکار ،احساسهات و نگهرشههای شخصهیّتهها را بهه خواننهده منتقهل
میکند.
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میکند و از این طری به ارائة داستانهای فرعی مختلف و گرشتة شخصیّتههای اصهلی رمهان
میپردازد.

پیشینة تحقیق

کانونیسازی ( )Focalizationاز دیدگاه ژنت

 ،شمارة  ،59سال ،18بهار 1393

ژرار ژنت ساختارگرا و نظریّهپرداز بنا فرانسهوی کهه یکهی از اثرگهرارترین پژوهشهگران در
عرصة نظریة روایت میسو ،میشود ،در کتا ،گفتمان روایی به دستهبنهدی و شهرح تفضهیلی
عناصر اصلی روایت میپردازد .وی که از سوی برخی از منتقدان «پدر علم روایهت» نها گرفتهه
است ،دربارة دیدگاه روایی و زاویة دیهد سهخن بسهیار دارد .یکهی از دسهتاوردهای ژنهت دربهارة
روایت ،فرآیند کانونیسازی است .او این اصطالح را برای تشریح رابطة بهین راوی و جههانی کهه
روایت میشود ،به کار میگیرد .ژنت این اصطالح را از اصیا ،نقد نو وا گرفته است و پهیش از
او کلینث بروکز و آستین وارن ،اصطالح کانون روایت را به کار بهرده بودنهد .تهوالن مهینویسهد:
«کانونی سازی اصطالحی است که ژرار ژنت برای انتخا ،اجتنا،ناپریر و منظهری (میهدود) در
روایت برگزید .این منظر زاویة دیدی است که چیزها به طهور غیهر صهریح از رهگهرر آن دیهده،
احساس کرده ،فهمیده و ارزیابی میشوند» (توالن .)198 :1382 ،در اینجا دیهدن نهه فقه بهه
معنای ادرا؛ بصری ،بلکه به معنای وسیع کلمه ،منظرشناختی احساس و ایدئولوژیک را نیهز در
بر میگیرد  .مواردی وجود دارد که در آن راوی گفتن آنچه را که فرد دیگری میبینهد یها دیهده
است ،بر عهده میگیرد .اگر راوی واقعاً به نظرگاه یکی از شخصیّتها مجال ظهور دهد یها حتیهی
اگر خودش این نظرگاه را توصیف کند ،در این حالت ،روایت از طریه یهک کهانونیسهاز پهیش
میرود و شخصیّتی که نظرش توصیف شده ،کانون روایت است ( ر.؛؛ برتنس .)91 :1383 ،بهه
بیان دیگر« ،کانونیساز عاملی است که حوادث متن از منظر او دیده میشود و مانند یک لنز یها
صافی عمل میکند که خواننده از طری آن بر روی رویدادها و شخصیّتها متمرکهز مهیشهود»
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تاکنون پژوهشها و نقدهایی در مورد آثار مندنیپور انجا شده است؛ مانند «نقهد مجموعهة
شرق بنفشه» و «نقد و بررسی داستان دل دلدادگی» توسّ میمّهد حنیهف« ،نهوگرایی در آثهار
شهریار مندنیپور» توسّ هلن اولیانی نیا و  ...امّا تاکنون رمان دل دلدادگی مندنیپور از دیدگاه
روایتشناسی و کانون روایت ،مورد بررسی قرار نگرفته است .این مقالهه گها دیگهری اسهت در
جهت شناخت روایت داستانها و رشد کیفی ادبیّات داستانی بهه عنهوان یکهی از مباحهث مههمّ
ادبی.
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(حسنی راد)56 :1389 ،؛ «دو مفهو بنیادی در بررسی کانون روایت ،عبارتنهد از عامهل کهانون
(مشههاهدهگههر) و مههورد کههانون (مههورد مشههاهده)» (مههارتین .)119 :1386 ،بنههابراین در هههر
کانونیسازی دو قطب وجهود دارد1 :هه راوی کهانونیگر (مشهاهدهگهر)6 .هه کهانونیشهده (مهورد
مشاهده) ،که با عنوان دو نوع بیرونی و درونی تقسیم میشوند.

انواع کانونیسازی
1ـ کانونیسازی بیرونی ()External Focalization

این نوع کانونیسازی درون زمینهة وقهایع اتیفهاق مهیافتهد و همیشهه مسهتلز وجهود یهک
شخصیّت به منزلة کانونیساز است ،گرچه امکان دارد یک موقعیّت غیر شخصی برای ایهن نهوع
انتخا ،شود .کانونیسازی درونی میدود به دیدگاه کانونیساز درونی به لیهاظ زمهانی و مکهانی
است؛ بدین معنی که خواننده تنها به زمان و مکانی که کانونیساز درونی در آن سهیر مهیکنهد،
میدود است .برای مثال ،هرگاه کانونیساز در زمان حال به سر میبرد ،خواننهده بها او در زمهان
حال است و هرگاه وی در خاطرات و گرشتة خود سِیر میکند ،خواننده نیز بها وی بهه گرشهته
میرود.
هماننهد دو نهوع کهانونیسهازی ،دو نهوع کههانونشهونده نیهز وجهود دارد کهه در آنهها عامههل
تمایزدهنده ،دیدن از بیرون یا از درون است .در کانونشونده بیرونی فق پدیدهههای بیرونهی و
واقعاً قابل رؤیت گزارش میشوند .در کانونشوندة درونی واقعیّتهایی دربارة احساسات ،افکهار و
واکنشهای یک یا چند شخصیّت گزارش میشهود (ر.؛؛ تهوالن111 :1382 ،هه .)111یکهی از
معیارهایی که برای بیهث دربهارة انهواع کهانونیسهازی از آن اسهتفاده مهیشهود ،میهزان تهداو
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2ـ کانونیسازی درونی ()Internal Focalization
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این نوع کانونیسازی در جایی اتیفاق میافتد که جهتگیری آن بیرون داستان اتیفهاق افتهاده
باشد و وابسته به هیچ یک از شخصیّتهای درون متن نیست« :کانونیگر بیرونی مهیتوانهد البهژه
(انسان یا شیء) را هم از خارج بنگرد ،هم از داخل .در حالت اوّل ،فق نمود خهارجی انسهان یها
شیء نمایش داده میشود و در حالت دو  ،کانونیگر بیرونی (راوی ه کانونیگر) کهانونیشهده را از
داخل نمایش داده و به کلنه احساسات و افکار او وارد میشود» (ریمون کنهان .)195 :1387 ،در
کانونیسازی بیرونی راوی ه کانونیگر تنها گزارشگر رویدادهاست.
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کانونی سازی است که به واسطة وجه ادراکی ،وجه روانشناختی و وجه ایدئولوژیک بروز و ظهور
مییابد.

وجه ادراکی

ژنت اعتراف میکند که روایهتشناسه ی در برخهی از مهوارد آزاردهنهده اسهت ،چهرا کهه بهه
فنگرایی بیروح و گاهی بیهوده میپردازد ،امّا ادعا میکند که متن روایی را میتهوان از زوایهای
دیگر (چون زوایای مضمونی ،ایهدئولوژیک ،روانشهناختی و  )...بررسهی کهرد ( Genette, 2000:
 .)128در وجههه روانشههناختی بههه ذهههن و عواطههف پرداختههه مهیشههود .ریمههون کنههان در وجههه
روانشههناختی دو مؤلیف هة شههناختی و احساسههی را از هههم منفههک مهیکنههد .در مؤلیفهههشههناختی،
کانونیشدگی بیرونی نامیدود و کانونیشدگی درونی میدود است .کانونیگر بیرونهی (یها راوی ه
کانونیگر) همه چیز را دربارة جهان بازنمودی میداند و میتواند به اقتضای نیاز داسهتان ،شهعاع
اطیالعات خود را میدود کند .از سوی دیگر ،اطیالعات کانونیگر درونی میدود است .او کهه خهود
جزو جهان باز نموده است ،چیزی دربارة آن نمیداند .در مولیفة عاطفی ،وقتی که کانونیشهده از
خارج مورد مشاهده قرار میگیرد ،تما مشاهدات به پدیدهای خارجی میدود شهده اسهت و در
این مواقع الز است عواطف را از بطن این پدیهدههها تشهخیص دههیم .امّها وقتهی از داخهل بهه
کانونیشده نظر میافکنیم ،زندگی درونی کانونیشده برمال میشود ،چه او خهود کهانونیگر خهود
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وجه روانشناختی
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ادرا؛ با گسترة حسی سر و کهار دارد (بینهایی ،شهنیداری ،بویهایی و غیهره) و از طریه دو
مختصّة اصلی زمان و مکان تعیین میشود« :هر ادراکی حامل اطیالعاتی اسهت کهه مها را ههم از
آنچه ادرا؛ شده ،آگاه میکند و هم از آن کس که ادرا؛ کرده است» (تهودوروف.)25 :1386 ،
گونة نخست اطیالع را کانونیشده (مورد مشاهده) و گونة دو را راوی ه کهانونیگر (مشهاهدهگهر)
میخوانیم .در مختصّة مکانی ،راوی ه کانونیگر بیرونی در جایی فراتر از اشهیای زیهر نظهر خهود
میایستد و از باال ،با دیدی از بیرون ،به روایهت آنچهه در مکهانههای مختلهف اتیفهاق مهیافتهد،
میپهردازد  .راوی ه کهانونیگر درونهی نیهز از پهایین و از درون بهه روایهت رویهدادها مهیپهردازد.
کانونیشدگی مکانمند (آنچه که کانون روایت است و راوی آن را روایت میکند) ممکن اسهت از
راوی ه کانونیگر بیرونی به راوی ه کانونیگر درونی و بهرعکس در آمهد و شهد باشهد .در مختصّهة
زمانی نیز کانونیگر بیرونی به تما وجوه زمانی (گرشته ،حال و آینده) دسترسی دارد ،حال آنکه
کانونیگر درونی به حضور اشخاو میدود است.
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باشد (مانند حدیث نَفس شخصیّتهای داستان) ،چه کانونیگر بیرونی (راوی ه کانونیگر) با رخنه
به درون افکارش حاالت او را از نزدیک مشاهده کند (ر.؛؛ تودوروف 199 :1386 ،ه.)116

وجه ایدئولوژیک
در این وجه دیدگاه غالب یعنی دیدگاه راوی ـ کانونیگر ،هنجارهای متن را ارائه میدهد و به
عبارت دیگر ،ایدئولوژی یا جهانبینی راوی ه کانونیگر است که حرف اوّل را در مهتن مهیزنهد و
ایدئولوژی هر کدا از شخصیّتها از این معیار غالب تبعیّت میکند.

ادراکی

روانشناختی

ایدئولوژیک

جریان سیّال ذهن
جریان سیّال ذهن یکی از شیوههای روایت است که با بهکارگیری آن میتوان وقایع ذهنهی
شخصیّتهای داستان را در مدّت زمان کوتاهی بیان کرد .در این روش ،شخصیّتههای داسهتان
به طور مستقیم رشتة سخن را به دست میگیرند و راوی همة اتیفاقات و مسائل را از زاویة دیهد
آن شخصیّتها بازگو میکند .در جریان سیّالن ذهن و تهکگهویی «عمه جریهان ذهنهی یهک
شخصیّت که آفریدهای است از ادراکات حسّی و افکار آگهاه و نهیمآگهاه ،خهاطرات ،احساسهات و
تداعیهای تصادفی به همان صورت بیان میشود .این شیوه از روایت بر اساس مفاهیمی اسهتوار
است که ایجاد تداعی میکنند» (داد.)99 :1378 ،
جریان سیّال ذهن در رمان «باعث ایجاد ابها و بینظمی در حوادث و زمان و مکان و قواعد
دستور زبان میشود .ذهنیّات شخصیّتها بدون اینکه به قصد گفتهار مهنظیم شهده باشهند ،ارائهه
میشوند .در واقع ،صینهها با هم بیارتباط هستند و عبارات نظم گفتاری ندارند» (میمهودی و
پورخالقی چترودی92 :1386 ،ه .)95یکهی از کاربردههای جریهان سهیّال ذههن ایهن اسهت کهه
تأثیرگرارترین وقایع زندگی شخصیّت بر ذهن او بدون دخالت راوی آشکار مهیشهود و در واقهع،
«شخصیّتها میتوانند صداهای خود را بدون آنکه جزئی از صدای واحد نویسهنده شهوند ،بیهان
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رمان دل دلدادگی
دل دلدادگی اثر شهریار مندنیپور از داستاننویسان نسهل سهو اسهت کهه مدرنیسهم را در
حیطة ادبیّات داستانی در بیشتر آثار خود به نمایش گراشته اسهت و شهکلههای غیهر خطیهی و
زمانهای به هم ریختة داستاننویسی مدرن را در رمانها و چند داستان کوتاه رئالیستی به کهار
برده است .داستانهای مندنیپور به لیاظ فر  ،زبان و میتوا از اهمیّت قابل توجّههای برخهوردار
است .او مخاطب را نه تنها به صورت عقلی ،بلکه به صورت حسّهی ه شههودی بها داسهتان آشهنا

متنژپوهی ادبی

در واقع ،میتوان گفت که روش جریان سیّال ذهن ،کانونیسازی درونی و وجه روانشهناختی
(میدود به دیدگاه کانونیساز درونی) هر سه یک معنی دارند و به بیث عواطف و قلیانات حسّی
و عاطفی شخصیّتها به طور مستقیم ،از زبان خود آنها میپردازند .همانگونه که ژنهت در ایهن
زمینه میگوید« :کانونیشدگی درونی فق در پرتو روایت حدیث نَفس یا تکگهویی درونهی بهه
تمامی فهمیده میشود» (.)Genette,1980:193
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کنند» (مکاریک )135 :1383 ،و علل شکلگیری کشمکش ها و عملکردهای آنها نیهز بهه طهور
مستقیم آشکار میشوند .نویسندگان جریان سهیّال ذههن بهرای انعکهاس دقیه ذههن انسهان و
چگونگی تطاب آن بها زمهان در کهانونههای دیهد مختلهف بهه انهواع شهگردها روی آوردهانهد و
«بازگشت ناگهانی به گرشته ،تغییر مداو روایت بهین حهال و گرشهته و آینهده ،روایهت مهدّتی
طوالنی از گرشته از دریچة لیظاتی میدود از حال ،جابجایی مداو کانون روایت داستان میهان
الیههای مختلف ذهن شخصیّت و در نتیجه ،بین زمان بیرونی و زمان درونی یا زمهان سهاعت و
زمان ذهن ،بهرهگیری از تداعیهای مکهریر کهه گرشهته و حهال را در ههم مهیآمیزنهد ،کهاربرد
نامتعارف زمانهای افعال و  ...همگی شیوههایی هستند که به کار گرفته میشوند تا تلقیهیههای
متفاوت اذهان مختلهف از مفههو زمهان را بنمایاننهد» (بیهات )7 :1383 ،و وقهایع را از زوایها و
کانونهای دید مختلف به نمایش بگرارند .روش جریان سیّال ذهن با نظریّة روایت ژنت در بیث
کانونیسازی ارتباط مستقیمی دارد .نویسندگانی که این شهیوه را بهه کهار مهیبرنهد ،گهاهی بها
کانونیسازی درونی به بیان احساسات و عواطهف شخصهیّتهها یها قهرمهان داسهتان از ذههنش
میپردازند و وقایع را از زاویة دید اوّل شخص بیان میکننهد .چهون راوی اوّل شهخص در بطهن
داستان است ،این موضوع ،داستان را بهرای مخاطهب پهریرفتنیتهر مهیکنهد .عهالوه بهر آن ،در
لیظاتی که نمیتوانیم ادراکی را به راوی منتسب بدانیم ،نویسنده با شیوة جریان سیّال ذههن و
کانون روایت قرار دادن شخصیّتها ،مخاطب را یاری میکند تا عاملی را که به روایهت سهمت و
سوی خاو میدهد ،بشناسد.
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میکند .جنگ و زلزلهزدگان از بسترهای مهمّ داستانهای مندنیپور اسهت و دل دلهدادگی نیهز
یکی از آنهاست.

رمان دل دلدادگی از زاویة راوی دانای کلل روایت میشود .در این رمان ،راوی در بسیاری از
قسمتها از چشمانداز شخصیّتها ،داستان را روایت میکند و بهرای ارائهة داسهتانههای فرعهی
مختلف و بازگشت به گرشتة شخصیّتهای اصلی رمان که شامل کتا،های دو  ،سو  ،چهار و

متنژپوهی ادبی

کانونیسازی در دل دلدادگی
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رمان  968صفیهای دل دلدادگی ،داستانی است عشقی در گیر و دار جنگ تیمیلی ،زلزلهة
رودبار و مصیبتهای دیگر ایران که دغدغة مرگ و زندگی را به نمایش میگرارد .رمان به لیاظ
قصّه دارای طرح سادهای است و اثری رئالیستی و مدرن میسو ،میشود .داستان دربارة عشه
سه مرد به نامها ی کاکایی ،داوود و یییی به یک زن به نا روجاست .روجا بر خالف میل پدرش
با داوود ازدواج میکند .زندگی سخت و ساده با مشکالت اقتصادی باعث ایجهاد کشهمکشههایی
بین آن دو میشود .در حادثة زلزله دخترشان گلنار زیر آوار مهیمانهد و مهیمیهرد و آنهها تنهها
میتوانند دختر کوچکترشان زیتون را نجات بدهند .داوود در این حادثه خود را مقصّر میداند و
بعد به طرز مشکوکی کشته میشود .رمان از شب زلزله در سال  29آغاز میشود .در کتها ،دو
به دوران گرشته و به سال  29برمیگردد و شامل سالهای جنگ ،زندگی روجا در خانهة پهدری
وگرشتة شخصیّتهای دیگر داستان میشود و باز در کتا ،ششم و هفتم ،حوادث بعهد از زلزلهة
سال  29روایت میشود .روجا دخترش گلنار را به خها؛ مهیسهاارد ،از مهرگ داوود و مهادرش
مطیلع میشود و با پدرش مندا.آ ،دختر دیگهرش زیتهون و نهوة دایهیاَش ،تهیتهیپهری ،زنهدگی
جدیدی را آغاز میکند« .در پیشدرآمد رمان ،با عنوان «چهار مادران هجران» به چهار فرشهته
(الگوهای سامی :جبرئیل ،میکائیل ،اسرافیل و عزرائیل) اشاره میشود که در بین آنها ،چهارمین
به توفیقی دست مییابد و علیرغم میل خا؛ به انسان تبهدیلش مهیکنهد( ».تسهلیمی:1388 ،
 .)658در واقع ،این قسمت نوعی براعت استهالل است کهه مخاطهب را بها فضهای حهزنآلهود و
اندیشة اصلی رمان آشنا میکند .دل دلدادگی به هفت کتا( ،بخش) با سیالن ذهن اشهخاو از
زاویة دانای کلل و تکگوییها میپردازد .مندنیپور پس از بیهان چههار عنصهر بهاد ،خها؛ ،آ ،و
آتش در چهار بخش آغازین کتا ،سه بخش دیگر نیز به آن میافزاید .ایهن رمهان شهامل هفهت
بخش با عنوان کتا ،است کهه عبارتنهد از :کتها ،اوّل «بهاد و خاکسهتر و زیتهون» ،کتها ،دو
«خا؛ شیدای سراندیب» ،کتا ،سو «خنیای آ ،»،کتا ،چهار «دوزخآشها و آتهشآشها »،
کتا ،پنجم «دانایی و دانة افرا» ،کتا ،ششم «دُرناهای نقرهای» و کتا ،هفتم «دریای بهشت».
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در این قسمتها ،روجا (شخصیّت اصلی داستان) کانون داستان قرار مهیگیهرد و داسهتان از
طری کانونیسازی درونی روایت میشود .در بیشتر قسمتها کانون روایت ،از کانونیساز بیرونی
به کانونیساز درونی و برعکس در نوسان اسهت .کهانونیسهازی بیرونهی یها «نظرگهاه بیرونهی را
میتوان با راوی سو شخص مرتب دانسهت کهه رخهدادها را مهیبینهد ،امّها در آنهها مشهارکت
نمیکند  .این به آن معنا نیست که نظرگاه بیرونی الزاماً در سراسر متن ثابت خواهد بود .نظرگاه
ممکن است متغیّر باشد» (لوته .)57 :1388 ،برای مثال در کتا ،دو وقتی که کاکایی در خانة
مندا.آ نشسته و حرکات روجا را در ایوان میپاید ،داستان از طریه راوی سهو شهخص روایهت
میشود و در این میان ،راوی با گریزی مستقیم به ذهن کاکایی ،بهه بیهان احساسهات درونهی او
میپردازد و دوباره داستان توسّ کانونیساز بیرونی روایت مهیشهود .کاکهایی دو زانهو نشسهت،
چشم به درگاه پُر نور اتاق دوخت« :اگر بیاید تو ،اگر توی اتاق کمهی دسهتدسهت کنهد ،یعنهی
میخواهد بگویم؛ یعنی .»...چشمهای کاکایی دیگر چیزی نمیدیدند جز دری باز شده به نهوری
کورکننده .صدای پای روجا را میشنید که در ایوانسر میگردد و بعد صدای قلب خودش را که
د بهد شدیدتر میشد .با گوشهای شکارگرش میتوانست حدس بزند که دختر کجهای ایهوان
است( »...مندنیپور.)163 :1377 ،
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پنجم میشود ،از روش کانونیسازی به کریات استفاده میکند .راوی در این رمان از کانونیسازی
درونی بهره گرفته است و روایت را از دیدگاه شخصیّتهای متعدّد کهانونیسهاز بها بههکهارگیری
شیوة جریان سیّال ذهن در اختیار خواننده قرار داده است و وقایع را از زاویة دید شخصیّتهها و
میدود به آنها نقل کرده است .به عنوان مثال ،در کتا ،اوّل (باد و خاکستر و زیتون) داسهتان از
سال  1329آغاز میشود .زلزلهای سخت رودبار را میلرزاند .در این قسهمت ،ابتهدا توسّه راوی
دانای کلل ،شب بعد از زلزله روایت میشود کهه روجها زیتهون را نجهات مهیدههد ،امّها گلنهار را
نمیتواند و از سویی ،داوود ناپدید میشود .سهاس راوی بها گریهزی مسهتقیم بهه ذههن روجها و
سیالن ذهن ،با آشفتگیهای زبانی و دستوری ،مطالبی پراکنده و مختصر از قبیل کودکی گلنار،
مدرسه رفتن او و قسمتهایی از زندگی گرشهتهاش بها داوود را بیهان مهیکنهد« :چهون سهیر و
مطمئن آرا خوابیده بچها همین وقت که لهبههایش از ههم کمهی بازنهد و حتیهی دنهدان کهه
درمیآورد ،دو تا سفید مرواریدی توی نسترن کوهی با عطر ...با مقنعة سُرمهای کوچک ،کوچک
خانم که یک دفعه انگار بزرگ شده بود ،توی مقنعه که بود ،مثل یک زن بزرگ که فرسهتادمش
تو هنوز کوچک بود  ...و هی دنبال بهانه بگردی که باها حرف بزنی ،شهده اگهر حتیهی بها دعهوا
حرف بزنی که آشتی کنی و بروی بلند شوی و بروی کنار پنجره شهبی بیهرون را نگهاه کنهی»...
(مندنیپور33 :1377 ،ه.)36
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در جایی دیگر نیز ماجرای کاکایی در جبهه و توصهیف فضهای اطهراف ،توسّه کهانونیسهاز
بیرونی اینگونه روایت میشود« :کاکایی سالحش را مسلیح کرد و ضامنش را رها ،پیهر مهرد ههم.
کمی بعد قواره جیپ جلو غباری که برمیانگیخت ،پیدا شد .تند مهیآمهد .انگشهت کاکهایی بهه
تلواسة فشردن ماشه میلرزید .گلولة آر پی جی دَه متری جلو جیپ به زمین خورد و کمانه کرد
بیرون از جادّه» (همان.)359:

گاهی روایت از دیدگاه شخصیّت کانونی ساز بهه دیهدگاه راوی کهانونیسهاز کهه میهدود بهه
چشمانداز بیرونی است ،منتقل میشود .در واقع ،در کانونیسازی بیرونی و درونی اسهت کهه بهه
وجوه مختلف ادراکی و روانشناختی رمان پرداخته میشود .در وجه ادراکی راوی ه کهانونیگر بها
گسترة حسّی و با چشمی از بیرون ماجرا را روایت میکند .کانونیشدگی مکانمند ممکهن اسهت

متنژپوهی ادبی

در قسمتهایی از رمان راوی در حدیث نَفْسها و سیالن ذهنهای داوود ،حوادث شب زلزله
را که داوود به چشم خود دیده است ،روایت میکند« :نه ...صهدای گلنهار نهزدها  .وقهتش نبهود.
نمیدانم توی راهرو بود که به فکر رسید زلزله است .بچّهها را هم باید بیرون آورد یا بیهرون
بود  .خود زمین را که یاد هست و بعد روجا رد شد اَزَ که یکی بغلش بود و خلب همان وقت
هم میشد فهمید که قاعدتاً زیتون است و اصالً صهدای جهیغش را ههم شهنید و روجها گفهت
گلنار  ...یاد آمد .روجا گفت گلنار ...از اوّل که فکر کرد  ،از اوّل که گفتم روجها باهر بیهرون»...
(همان.)783 :
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هنگامی که کانونیسازی درونی است« ،نقطة جهتیابی اصوالً با یکی از شخصیّتها مهرتب
است .در این حالت ،خواننده هیچ راهی ندارد ،جز اینکه رخدادهای داستان را از دریچهة چشهم
این شخصیّت ببیند و از همین رهگرر است که اصهوالً بیهنش و نگهرش ایهن شخصهیّت را ههم
آسانتر خواهد پریرفت» (لوته .)59 :1388 ،در دل دلدادگی ،راوی در بیشتر قسمتها از کهانون
دید شخصیّتها به روایت میپردازد و با این روش ،حدیث نَفْسها و سیالن ذهنهها یها گرشهتة
آنها و حاالت ،احساسات و افکار درونی آنهها را بیهان مهیکنهد .شهیوة جریهان سهیّال ذههن کهه
کانونی سازی درونی میسو ،میشود ،تفکیرات شخصیّت ها را بهه زمهان حهال و بهه صهورت اوّل
شخص باز نمایی میکند .برای مثال ،وقتی که داوود در شب بعد از زلزله ناپدید میشهود ،راوی
افکار و احساسات روجا را از طری سیالن ذهن او بیان میکند« :توی آن تاریکی از کجا میدانم
که دوید طرف خانه .رفت حتماً؛ آها حتماً رفت کمک بیاورد .دکتر ...نرفهت کهه بهرود زیهر آوار.
نرفت که فرار کند .رفت کمک بیاورد .میآید حاال ...بیا داوود؛ خون بچّها میرود( »...مندنیپور،
 .)69 :1377در کانونیسازی درونی «راوی اوّل شخص تنها به بیان مکنونهات ضهمیر خهویش و
نیز گزارش آن چیز خویش را متعهّد میکند که ناظر آن بوده است» (قاسمی.)16 :1381 ،
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از چشمانداز هوایی به مشاهدهگر میدود و برعکس تغییر یابد .به عنوان مثال ،در کتا ،یکهم از
رمان دل دلدادگی ،در جایی از داستان که داوود گلنار را از زیر آوار بدون پا پیدا کهرده اسهت و
میخواهد او را به کمک روجا به بیمارستان ببرد ،کانونیسازی بیرونهی و درونهی در داسهتان در
نوسان است و کانونیشدگی توأمان صورت میگیرد« :داوود ایستاد .روجها پهایش را دراز کهرد و
جلوتر بر زمین مالید .هیچ سطح صافی نیافت .همه جا کلوخ و آجر پخش شده بود .دسهت دراز
کرد تا گلنار را توی بغل داوود لمس کند.

در کتا ،دو از دل دلدادگی ،وقتی که کاکایی از آبشار آوشیان ،آ ،چشهمه ،بهوی نسهترن
کوهی ،روجا و غیره حرف میزند ،کانونیسازی درونی است و روایهت فقه میهدود بهه دیهدگاه
کاکایی است« :قبالً همین که از دورْ نزدیک میشوی به آبشار ،بوی خوش خنکی میآید طهرف
آد  ،مثل روجا که میآید توی اتاق حاال و گلهای دامنش خِشخِش ،انگار که باد میآیهد تهوی
گلهای نسترن کوهی بغل چشمه که فق خود و خود جایش را بَلَد توی کوه ...آ ،چشهمه
بوی نسترن کوهی میدهد ،آد بوی نسترن میگیرد( »...مندنیپور.)99 :1377،
در دل دلدادگی راوی از تکنیهک کهانونیسهازی درونهی و وجهه روانشهناختی کهه بهه بیهان
احساسات و عواطف شخصیّتها میپردازد ،فراوان بهره میبرد و بیشتر از طریه جریهان سهیّال
ذهن آنها عم ابعاد مختلف شخصیّت آنان را بیان میکنهد .از ایهن طریه  ،راوی داسهتانههای
فرعی مختلفی را از دیدگاه شخصیّتهای مختلف به خواننده عرضه میکند .در این رمان ،روجها
(شخصیّت اصلی) ،داوود (شوهر روجا) ،کاکایی (پسهرخاله و خواسهتگار روجها) ،یییهی (دوسهت

متنژپوهی ادبی

هنگامی که «کانونیشدگی از آنِ یک شخصیّت یا از آنِ موقعیّهت غیهر جانهداری اسهت کهه
نسبت به داستان درونی است ،چشمانداز فراخپیکر یا توأمان امهری نهاممکن مهیشهود .در ایهن
موارد ،اگر شخصیّت ه کانونیگر در داخل اتاق دربسته باشد ،فق قادر است خود اتاق را توصیف
کند ،امّا نمیتواند خیابان را ببیند ،مگر اینکه از درون پنجرهای به بیرون بنگرد» (ریمون کنهان،
.)197 :1387
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خدا! مهربان باش .خدا! خوا ،کن.
ه هیچش نیست بچّهاَ  .نترس .هیچش نیست بچّها .
روی کلوخهها راه افتاد.
زیتون :هِ هِ زنان به گردنش چسبیده بود.
سر و صدای چند مرد از جایی میآمد .دعوا میکردنهد یها کمهک مهیطلبیدنهد یها چیزههایی را
گومَگلوکنان پس میزدند» (مندنیپور.)69 :1377 ،
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داوود و عالقمند به روجا) و شماری دیگر از شخصیّتههای داسهتانی نقهش کهانونیسهاز را ایفها
میکنند و خواننده تأثیر رویدادهای روایی بر هر کدا از آنها را در قسمتی از داستان نظهارهگهر
است« :زار زار نمیزنم که بچّهاَ بمی ...مرده باشد ...جیغ بزنم که زود بَختک و زار نمیزنم و زار
نمیزنم ،بلند شو گلنار روی پاهات ،اگر زار نزنم ...خدا! یا بکلشم یا دلم را سنگ کن که بعد حاال
بلند میشو که برو برای داوود و بعد جایی حتماً که هست که میشود رفت تا خهونش بنهد...
چون که خوابیده بچّهاَ و داوود رفت ( »...همان.)31 :
در این مثال ،شاهد اوج کانونیسازی احساس و اندیشة روجا نسبت به واقعهای تلخ هسهتیم
و بدینگونه وجه عاطفی روانشناختی ،مخاطب را بیش از پیش با خود همراه میکند.

متنژپوهی ادبی

در دل دلدادگی ،جنبههای روانشناختی و ایدئولوژیک ماننهد عواطهف ،خهاطرات ،توهّمهات،
ادرا؛ها و عقاید و باورهای کانونیساز یا کانونیسازها نقشی ویژه در جهتدهی به مهتن روایهی
دارند .در بسیاری از قسمتهای داستان ،شخصیّتهایی مختلف را میبینیم که در حهالیکهه بها
یکدیگر گفتگو میکنند ،در ذهن خود به گرشته میروند و بهه مهرور خهاطرات و احساساتشهان
میپردازند .در این رمان ،گاهی یک واژه یا یک شیء میتواند وسیلهای باشهد بهرای سهوق دادن
یک یا چند شخصیّت به سوی مرور خاطرات گرشته .برای مثال ،هنگامی که داوود با یییهی در
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مندنیپور در رمان دل دلدادگی از «سبک مستقیم آزاد» کهه خهود رسهانهای بسهیار خهو،
برای به تصویر کشیدن «جریان سیّال ذهن» است ،به طور گسترده بهره میبهرد .شهیوة جریهان
سیّال ذهن «همانند تفکیرات مستقیم آزاد ،تفکیرات شخصیّت مبدأ را به زمان حال و بهه صهورت
اوّل شخص بازنمایی میکند ،امّا معموالً دروننگرتر است و نظم و عا بهودن دسهتوری کمتهری
دارد .این شیوه بیشتر متیکی بر رب ها و تداعیههای اسهتنباط شهده و بیهان نشهده اسهت و بهه
عبارتی ،نسبت به تفکیهر مسهتقیم کمتهر سانسهور شهده اسهت» (تهوالن .)669 :1382 ،یکهی از
برجستهترین تأثیرات استفاده از کانونیسازی درونی و جریان سیّال ذهن در این رمان ،بازگشت
به گرشتة شخصیّتهای اصلی و ارائة اطیالعات پیشزمینهای در مهورد آنهها بهه خواننهده اسهت.
برای مثال در قسمتهایی از رمان که داوود به تهران میرود و به یهاد روزههای قبهل از انقهال،
میافتد ،در سیالن ذهنش دانشکده و احساساتش به دختر آبیپوش روایت میشود« :آمد؛ میهو
و آرا  ،و رفت دختری که همیشه آبی مهیپوشهید  .مثهل همیشهه دامهن بلنهد بهه پها داشهت و
کتا،هایش را دخترمدرسهوار با یک دست روی سینه گرفته بود .همو بود شاید جفت مهن کهه
گمش کرد  .هیچ وقت به فکر هم نرسید که همین است .خیره به روبهرو میرفت و عطرش بها
عطر دخترهای رنگارنگ دانشکده فرق داشت .در آرا رفتنش هیچ نشانهای از توفانهها و زلزلهة
انقال ،و روزهای بعد از انقال ،نبود( »...مندنیپور.)319 :1377 ،
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بررسی کانون روایت در دل دلدادگی نشان میدهد ،انتخها ،نهوع و تعهداد کهانونیسهازها از
سوی راوی در هر بخش کارکرد خاوّ خود را دارد .بدین معنی که راوی برای انتخا ،اطیالعهات
روایی جهت انتقال پیا مورد نظر خود به خواننده ،از کانونیسهازهای مختلهف و متفهاوت بههره
میبرد .در این رمان ،توصیف فضاها و بیان خصوصیّات شخصیّتها از خارج توسّ کانونیسهازی
بیرونی و توصیف حاالت و احساسات و افکار درونی شخصیّتها و سهیالن ذههنهها ،مکهثهها و
بازگشت به زمهان گرشهته توسّه کهانونی سهازی درونهی صهورت گرفتهه اسهت .برتهرین وجهه
کانونیسازی این رمان ،سویة عاطفی و روانشناختی آن است که بیشتر به وسیلة جریان سهیّال
ذهن و سبک مستقیم آزاد بیان میشود .وجه ادراکی در زمان و مکانهای مختلهف و همچنهین
ایدئولوژی و باورها و جهانبینی شخصیّتها نیز که در اصل نشأت گرفته از باورها و جهانبینهی
راوی است ،بسیار دیده میشود.
در دل دلدادگی ذهنیّت شخصیّتهای فرعی و حاشیهای نیز در کنار شخصیّتهای اصلی در
شب زلزله نشان داده شده است و با این روش به خواننده فرصت داده میشود که از زاویهة دیهد
رهگررانی که بیشتر از یک یا چند پاراگراف در داستان حضور ندارند ،دنیای داستان را نظارهگهر
باشد و با احساسات و افکار و فضای هولنا؛ و غمانگیز رمان مأنوس شود .امواج اندیشهها و گهاه
درهمتنیدگی آنها با بهکارگیری جریهان سهیّال ذههن ،شخصهیّتپهردازی و بهال و پَهر دادن بهه
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نتیجهگیری

متنژپوهی ادبی

مورد مسائل روز و عقایدشان بیث میکند ،به یاد روزهای دانشکده در زمان انقال ،میافتد و یا
وقتیکه یییی شبانه از خانة روجا و داوود به خانهاش برمیگردد ،در طیّ مسیر به یاد روزههایی
میافتد که روجا را در خانة پدریاَش میدید .در دل دلدادگی با کهانونی شهدن شخصهیّتهها و
بیان عقاید و احساساتشان ،طرز تفکیر و باورههای آنهها در سهیالن ذههنهها و گفتگوهایشهان بها
یکدیگر به خوبی نمایان میشود که در اصل از ایدئولوژی راوی ه کانونیگر سرچشمه مهیگیهرد.
در این رمان ،بیشتر باورها و عقاید سیاسی ،اجتمهاعی و مهرهبی دیهده مهیشهود کهه گهاهی از
جنبههای سیاسی و اجتماعی با سیالن ذهن و اشارههای زودگرر یاد میکند و یا باورههایی کهه
مرد از قدیم به آنها معتقد بودند در مورد فصلها ،حیوانات ،رنگینکمان و غیره .برای مثال ،در
فصل سو از کتا ،دو  ،کاکایی در مورد رنگینکمان با این باور صیبت میکند« :رنگهینکمهان
که قرمزش زیاد باشد ،یعنی جنگ و خونریزی میشهود ،سهفیدش زیهاد باشهد ،ابریشهم خهو،،
سبزش زیاد باشد ،زیتون خو ،و آفتا( »...،همان.)131 :
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گفتگوها و در پس آن تغییر زاویة دید ،در نتیجه ،تنوّع گفتگوها در روایت داستان از ویژگیهای
سبکی مندنیپور در این رمان است.
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در پایان یادآوری میشود که کانونیشدگی از آنجا که با زاویة دید ارتبهاط نزدیکهی دارد ،بها
سیالن ذهن پیوند مییابد؛ زیرا ذهن نیز گونهای از زاویة دید اسهت (گهاهی در زاویهة دیهد اوّل
شخص و گاه سو شخص خودنمایی میکند که این داسهتان از ههر دو زاویهة دیهد بههره بهرده
است) .باید گفت که زاویة دیدهای سیالن ذهن از نیرومندترین جنبههای کهانونیشهدگی را بهه
میان میکشد  .همچنین اگر بخواهیم زاویة دید و شخصیّت را به درستی نشان دهیم ،نتیجه آن
است که اثری چندصدایی خواهیم داشت .هنگامی کانون دید کاکایی با کانون دیهد داوود و نیهز
دیگران هر چه بیشتر تفاوت مییابد که هر کدا به جنبههای روانشناختی و سیّالیت ذهن خود
به روایت باردازند و در این صورت است کهه اثهر چندصهدایی بیشهتر خهود را نشهان مهیدههد.
بنابراین ،میان کانونیشدگی ،سیالن ذهن و اثر چندصدایی رابطة تنگاتنگ برقرار است.
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