
الگوی  براساسنظامی  خسرو و شیرین ۀدید در منظوم ۀزاویعنصر بررسی 

 ژرار ژنت یشناس روایت
 سرداغی محمدحسین

 (ره)خمینی امام یالملل بین دانشگاه استادیار زبان و ادبیات فارسی

 1شهرامی محمدباقر
 (ره)خمینی امام یالملل بین دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری آموختۀ دانش

 (111تا  99ص )از 

 19/18/99تاریخ پذیرش: ، 82/11/99تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
ی به عنوان علمی مستقل، در غرب جای خود را باز کررده و در  شناس روایتدهه است که  چهار نزدیک به

ی، ژرار ژنت شناس روایت پردازان برجستۀ . یکی از نظریهشود میاستفاده از آن مطالعه و بررسی متون ادبی 

 داده اسرت. آرای باب این حروزه   ین نظریات را درتر کاملبسیاری از محققان،  ۀنسوی است که به گفتفرا

تروان    که میدارد دید، چنان ظرفیتی  ۀدر مبحث زاوی ویژه به ،یشناس روایت ۀدقیق و منسجم ژنت در حوز

ای را به روی ایرن    ازههای دید ت و افقرا بررسی کرد ، متون متخلف ادبی ی اوشناس روایتلگوی با کمک ا

دیرد در   ۀرویکرد زاویر  ،این منتقد برجسته یشناس روایتالگوی با استفاده از  مقالۀ حاضر،گشود. در متون 

 شریرین و خسررو  برا  شدن کیفیت کار نظامی، اثر او  و برای مشخصبررسی شده  نظامی خسرو و شیرین

 .است شدهمقایسه  ن مقلد اوست ریتر بزرگکه به زعم بسیاری از محققان، ر دهلوی  امیرخسرو

 

 شریرین و خسررو،   ،خسررو و شریرین  ، ژنت، کانون روایت ، ژراریشناس روایتالگوی : کلیدی هاي واژه

 . نظامی، امیرخسرو
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 مقدمه .1

 و ضرورت تحقیق لهبیان مسئ. 1ر1

و دهرد    ساختار اثر ادبی را شکل می ،روایت در کنار پیرنگ و نمادها و دیگر عناصر داستان

. (82: 1928)واالس، یابرد    نمرود مری  ها  در گفتار و رفتار شخصیتست که ا آن توالی حوادثی

کامرون به کار  دستور زبانی را نخستین بار تزوتان تودورف در کتاب شناس روایتاصطالح 

مرزهرای  » لۀدر رسرا  ،منتقرد سراختارگرای فرانسروی    ،ژرار ژنت .(19: 1929)جی توالن،  برد

ین پرژوهش در  ترر  کاملکند که هنوز   مسائل مربوط به روایت را مطرح می «روایت اجمالی

ی ژنت، عناصر متعددی وجود دارند که همه با هرم  شناس روایتدر الگوی این زمینه است. 

توان متنی را بدون در نظر گرفتن این کلیت و سرازواره، از    در ارتباط و پیوند هستند و نمی

. پرژوهش(  ۀ: پیشرین 8رر 1انرد ر.::    ققان ما این کار را کررده )هرچند مح این منظر بررسی کرد

است و تمام عناصر مربروط بره    یدقیق و کامل ، الگویی ژنتشناس روایتالگوی  ازآنجاکه

لرذا   تواند بسیار یاریگر باشد؛  روایت را در خود گنجانده، مسلماً برای بررسی متون ادبی می

و برای  نظامی پرداخته خسرو و شیرین ۀمنظوم دید در ۀعنصر زاویبه بررسی مقاله این در 

 میرخسررو دش، اتررین مقلر   برزرگ با اثر مشابه را  ، اثر اومشخص شدن کیفیت کار نظامی

اصلی که دنبال یافتن پاسرخی مناسرب بررای آنهرا     های  پرسش. ایم کردهمقایسه  دهلوی،

 از این قرارند: ،هستیم

هرر دو  در  یرک  کردام ژنت،  ۀدر نظری ر(مشهو ۀنمونشش ) از میان انواع کانون روایتر 

 د؟منظومه مصداق بیشتری دار

 ؟است  تر عمل کرده از این دو شاعر موفق یک کدامی روایت، ها کانوندر استفاده از ر 

در  زاویرۀ دیرد  ، معیاری خوب و علمی برای بررسی عنصر را الگوی ژنتتوان   میآیا ر 

 ؟در نظر گرفتمتون ادبی 

 پژوهش پیشینۀ. 8ر1

در ایران  هایی ی ژنت، مقالهشناس روایتنای نظریات ببررسی متون ادبی فارسی بر مدربارۀ 

زیاد نیست. از جمله مقاالت مهمی که در این زمینه نوشرته  نوشته شده که البته تعدادشان 

در حکایرت   زاویۀ دیرد ی ویژه و سبک خاص مولوی در ها مهارت» ۀتوان به مقال  می ،شده

، ستاریپور آالشتی و  حسن) اشاره کرد« ژرار ژنت ابر نظریۀبر کنیز: بن عاشق شدن پادشاهی
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و انرد   را بررسی کردهتیپ مشهور ژنت مؤلفان فقط شش  مقالۀ مزبور،. در (989ر959: 1991

در ایرن   مزایا و معایب کار مولویبهتر بود  درضمن .اند  ق نبودهها موفّ البته در توضیح تیپ

و دیگرر عناصرر مهرم     شد و جایگاه وجه و صداهم بیان می تنظریۀ ژن براساس داستان،

اشرتباهاتی در  نیز . گاهی شد میبررسی  ،تیپ دارندشش تنگاتنگی با آن  روایت که رابطۀ

 کره  موالنرا  )حدیث نفس( ی، مانند سالیلوکویتطبیق این مصادیق با نوع مد نظر وجود دارد

 است. ر بازنمود ناهمگن بیان شده کانون بیرونی

انۀ شناسر  روایرت نقد » ۀمقالتوان به   می ،از دیگر مقاالتی که در این موضوع وجود دارد

 :1922، طاهری و سرادات ) «ژنت نظریۀ ژرار براساس برای مردن دیر است 5ساعت  مجموعۀ

زاده و   علی) «ژنت نظریۀ ژرار براساسعطار ی نامه الهیکانون روایت در » ۀو نیز مقال( 99ر88

چنانکره بیران شرد،    نیرز  اشاره کرد کره البتره در ایرن مقراالت      (191ر119: 1991، سلیمانیان

 ۀهرچند مقال است. شدهداده ی ژنت شناس روایتتوضیحاتی پراکنده از برخی عناصر الگوی 

فران بره   دهرد کره مؤلّ    و نشان میدارد هللا طاهری و لیال سادات، توضیحات بهتری ا قدرت

 اند. ردهنظریات ژنت را در: کخوبی مفاهیم 

 ژرار ژنت یشناس روایتالگوی  .8

نظریۀ ادبی است که سرعی دارد  یکی از رویکردهای مهم  ،(narratology) یشناس روایت

ساختار منسجم و دقیقی  ،ی رواییها تکنیکانواع مختلف راوی و  با مطالعۀ مفاهیم طرح و

ه داسرتان از آن  کر  اسرت  . کانون روایت به معنی بررسی نظرگاهی  از روایت به دست دهد

مطلرب جدیردی برا نرام      نوار  نو رابرت پ ر  کلینث بروکس 1999شود. در سال   روایت می

چره کسری   »پرسرش   ا طررح دو  بر  ژرار ژنرت نیز  1988و در سال نوشتند  «کانون روایت»

تمرایز میران کرانون عمرل روایرت و کرانون        ،«؟کند چه کسی مشاهده می»و « نویسد؟ می

هرای   بحرث  ی وی در ادامۀشناس روایت منظا .(112: 1928االس، و) ا بررسی کردرشخصیت 

وی  .های آنهاسرت   نظریه کنندۀ بوث و دیگران، و کامل فرمالیستی روسی و تودورف و وین

 بررسری   ین پژوهشرگران  ترر  مهرم یکی از در جایگاه  ،جازهامَجلد کتاب  سهپس از انتشار 

، موقعیت داستان برر  ژنت روایتی  ر نظریۀد .(919: 1921احمدی، ) متن شناخته شد ساختاری 

 ،کند  اینکه چه کسی و چگونه روایت می ،شود. به نظر او  بررسی میپایۀ چگونگی روایتش 

از  (focalization) شردگی  کانونی. شود میدید داستان مشخص  ۀزاویچگونگی روایت یا 
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هرگراه   ت کره ایرن اسر  وی است. منظرور   زاویۀ دیدژنت در بررسی  اتین اصطالحتر مهم

حتری اگرر خرود راوی ایرن      ،مجال ظهور دهرد  ها شخصیتبه نظرگاه یکی از  راوی واقعاً

: 1929بررتنس،  ) رود مری  سازی پیش ، روایت از طریق کانونینظرگاه را برای ما توصیف کند

 ،ترا برین انرواع روایرت    سازد  میاین امکان را برای ژنت فراهم  ،کردن مفهوم کانونی. (91

 :استنوع تیپ روایتی قائل  ششر کند. او به تمایز برقرا

راوی بره تمرام امرور و احروال و     در این نروع روایرت،   »بازنمود ناهمگن:  ر  کانون صفر .1

گرر اسرت کره     . نوعی مداخلره (19: 1999ژنت، ) «واقف است ها شخصیتی ها کنشو وا ها کنش

کند و  می وقایع بیانو  ها شخصیتدربارۀ گیرد و حتی نظرش را   حوادث تصمیم می دربارۀ

 ،نیسرت  ها شخصیت ترین زوایای روح شخصیت آگاه است، اما چون خودش جزو به مخفی

 .نامحدود است پس دانای کل  ، بازنمود ناهمگن دارد؛نسبت به داستان

 ولرری خررودش جررزو ،دانررای کررل اسررت ،همگررن: راویبررازنمود  کررانون صررفر ر   .8

 ست.ها شخصیت

برازنمود نراهمگن: ماجراهرا از    رر   )کنشگر( (internally focalized) کانون درونی .9

 .در داستان نیست() نیست ها شخصیت ، اما راوی جزوشود  درون داستان بیان می

 کل نیست و درون داستان است و جزو دانای ،همگن: راویبازنمود  ر  کانون درونی .9

کرل داسرتان    کره راوی در  حرالی شرده در  ها شخصیتیکی از  موقتاً مثالً ،ستها شخصیت

یکی از اشخاص داستان در درون حروادث   ،، راویزاویۀ دیددر این  .همان دانای کل است

فاده با اسرت  کند؛ شخص روایت می شخص یا دوم اول زاویۀ دیدو داستان را از است داستان 

ای از اعمال و گفتار داستانی   بخش عمده ،بین دو شخصیت از مکالمه و مناظره و مشاجرۀ

انداز یرک   تر دارد و رخدادها از چشم میدانی تنگ شخص، زاویۀ اول کند. می راحیخود را ط

نماتر است و برای   انگیزد و اثرگذارتر و واقع  اما همدلی بیشتری را برمی ،شود  تن روایت می

بره اقسرامی تقسریم     زاویۀ دیرد نماید. این نوع   نیرومندتر می ،برانگیختن احساس و عاطفه

معمروالً داسرتان زنردگی خرود را تعریرف      ) قهرمران من ر   : کانونشخص ولا .الف :است شده

توانرد افکرار     کانون او ثابت است و فقط میبنابراین  ؛گوید  ای است که می  کند و قهرمان قصه  می

یی از ماجرا را کره شراهد بروده بیران     ها بخش ،طرفی راوی با بی) شاهدر   من ؛(خود را بیان کند

در ) نویسرنده  دوم  مرن   ؛کنرد(  می بیرونی نگاه زاویۀ دیدی متحر: است و از کند. دیدگاه راو  می
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منی که جانشرین   روایت  از داستان حذف شده و وقایع داستان از کانون  نویسنده ظاهراً ،این حالت

شراهد   تواند دانای کل یا منی با دیدگاه محدود یرا مرن     این من می .شود  نویسنده است روایت می

گرویی   . تکشود  گویی ارائه می ی با کانون سیال به شیوۀ تکروایت ذهن غالباً) ذهنی ۀشیو ؛(باشد

: 1929میرصرادقی،  ) (ای است که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد نفره صحبت یک

یی است که در ذهن شخصیت جریان دارد و خواننده بره طرور   وگو گفت) درونی گویی ؛ تک(911

هرای    سریر اندیشره   .کنرد   افکار شخصیت داستان و احساسرات او را در: مری  غیرمستقیم جریان 

گرویی  ) نمایشی گویی تک ؛آید(  به بیان درمی ،شود  طور که در ذهنش جاری می همان ،شخصیت

زند و دلیل خاصی برای گفتن موضوع خاصی بره مخاطرب     کسی با کس دیگر بلند بلند حرف می

 حردیث نفرس   ؛(919 :همران ) (مناجرات برا خردا   مثرل  سرت  خود داسرتان ا  این مخاطب در .دارد

(soliloquy) (آورد تا خواننده از نیرات او براخبر    می افکار و احساسات خود را به زبان ،شخصیت

 ؛داستانی کمرک شرود(   عمل  برد  به پیش ،عین حال با بیان احساسات و افکار شخصیت شود و در

هرای داسرتان اسرت ر بره       یکی از شخصیت داستان ر که راوی که ی ها دیالوگ) شخص دوم ب.

 .(کند صورت خطاب برای فرد دیگری روایت می

زاویرۀ  بازنمود ناهمگن: در ایرن  ر  خنثی() (externally focalized) کانون بیرونی .5

طرفانره و بردون دخالرت داسرتان      بری  کنرد و کرامالً    راوی مثل دانای کل عمل نمی ،دید

ها  شخصیتی ها دیالوگ . نویسنده، مستقیمتان نیستی داسها شخصیت گوید، اما جزو می

نمایشی است و به همین دلیرل نویسرنده اطالعرات زیرادی بره       ،زاویۀ دیداما  گوید، میرا 

 زاویرۀ دیرد   ،به آنو شود   تعلیق حفظ میبنابراین  ؛دهد  دهد و نظری هم نمی  خواننده نمی

ژنرت،  ) دهرد   بینرد گرزارش مری     ا میه ر. نویسنده فقط آنچگویند  نمایشی و دوربینی هم می

1921 :88). 

 ،ی داستان اسرت ها شخصیت همگن: راوی که خودش جزوبازنمود انون بیرونی ر  ک .1

 کند. می طرف داستان را بیان بی همانند ناظر 

قردر محردود   چ ؟چه کسی است دید ) (perspective) منظردر بررسی روایت باید هم به 

تا چه حرد   ؟بیان کیست) (mood) حالتوجه یا جه کرد و هم به تو (؟کند  تغییر میکی  ؟است

را در  زاویرۀ دیرد  این نگررش بره    (181: 1998)خود ژنت  .(؟چقدر قابل اعتماد است ؟رساست

 .بستمارسل پروست به کار  یرفته وجوی زمان ازدست جست دربررسی 
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ین سه عنصر در زند و معتقد است که ا  ژنت مفهوم روایت را به سه عنصر دیگر گره می

: ابتدا باید گفت زمران داسرتان برا    زمان وجه یا حالت. منظر،زمان،  هر روایتی وجود دارند:

شرود و زمران     زمان داستان در قیاس با زمان واقعری فررم مری   زمان روایت تفاوت دارد. 

 دهرد؛   زمانی است که روایت یک واقعه در متن به خود اختصاص می ،روایت یا شبیه زمان

ود زمان سه زیرمجموعه دارد: نظم و تداوم و بسامد. نظم: روابط میان توالی مورد نظر خاما 

هرگونره   .(51: 1921همران،  ) اسرت  آنها در مرتن  دها در داستان و سامان واقعی عرضۀرخدا

 پریشری  ، زمران متن نسبت بره ترتیرب وقروع حروادث در داسرتان      انحراف در ترتیب ارائۀ

(anachronism) قسمتی از داستان است که زودتر یا دیرترر از   ،پریشی زمان» ؛ودش  خوانده می

 اما تداوم روابط بین گسرترۀ  .(111: 1922نیاز،   بی) «در توالی واقعه آمده استموقعیت طبیعی آن 

 .اسرت  همان حوادث یافته به ارائۀ ی حوادث و مقدار متن اختصاصروی دادن واقع ،زمانی

بسرط   ،تواند قسرمتی را حرذف کنرد     روایت چگونه میاین حرف مطرح است که  ،در تداوم

کدام رخدادها یرا کارکردهرای داسرتان را     درنگ کوتاهی ایجاد کند...؟ ،خالصه کند ،دهد

و بسامد که دفعات روایت یک واقعه در متن نسبت به  ؟توان گسترش داد یا حذف کرد می

از دیدگاه واحردی روایرت    بار و اینکه آیا رخداد تکراری هر روی دادن آن در داستان است

یک بار گفتن ) مفرد شود:  تقسیم می شده و در هر نوبت چه نقشی دارد؟ که خود به سه نوع

آنچره یرک برار اتفراق     ) و مکرر ترین نوع بسامد است( ای که یک بار اتفاق افتاده و معمول  واقعه

و فقرط  افترد    ه استمرار اتفاق میو ب ای که مرتباً واقعه) و بازگو شود(  چندین بار روایت میو افتاده 

را  زاویرۀ دیرد  بحث دیدگاه و  است که حالت یا وجه مبحث درژنت  .شود( می یک بار روایت

 کند.  مطرح می

 ارای عناصری است:ر د بیند؟  چه کسی میبه طور خالصه یعنی ر که  وجه یا حالت

گذرد   نقل رخدادها میراوی به سرعت از  اینکه :روایت با بیان راوی ۀفاصل: فاصله .الف

جزئیرات داسرتانی    ،تا مخاطب به پیام اصلی حکایت توجه کند و یا برا توضریح و تفصریل   

 : فاصرلۀ مسرتقیم  گفترار  .1 :داردعناصری  ،. فاصله(181: 1925کالر: ) کند  میرا بیان حوادث 

ان بسیار کم و نزدیک به واقع است و راوی بیشرترین دقرت را در بیر    ،روایت با بیان راوی

 :غیرمسرتقیم گفترار   .8 ؛(58: 1928ترودورف،  ) بنردد   بدون تغییر سخن و نقل قول به کار می

امرا راوی در   ،شرود   شده حفظ مری  ی است که در آن محتوای آنچه گفتهنوعی از گفتار راو
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ایجاد تغییراتی مثل خالصره کرردن و حرذف و     .برد  بیان این محتوا از کالم خود بهره می

. گفترار  9، از مشخصرات گفترار غیرمسرتقیم اسرت؛     مسرتقیم  در کرالم  تغییرات دسرتوری  

ه روش قررول مسررتقیم و غیرمسررتقیم. راوی برر حررد فاصررل میرران نقررل :غیرمسررتقیم آزاد

 .اما با حفظ سیاق کالم و لحن او ،کند  شخصیت را نقل می ، جملۀغیرمستقیم

بره میرزان   همران دیردگاه اسرت کره جایگراه راوی را نسربت        :انداز چشممنظر یا  .ب

. دیدگاه برتر: روایت بدون کرانون؛  1کند:   شخصیت دارد مشخص می ۀاطالعاتی که دربار

روایرت برا کرانون     . دیردگاه خرار :  9رو یا همسان: روایت با کانون درونی؛  هدیدگاه روب .8

 .(115: 1921)ژنت،  بیرونی

 ای نروع راوی  روایت برای بیران خرود از چره   : گوید؟(  چه کسی سخن می) لحن یا آوا . 

عدی از روایت به بُ .(818همان: ) نظر این راوی چگونه است کند و پایگاه و وجهۀ می استفاده

از سویی به نسبت  ؛در پیوند استر یعنی زمان و وجه  ر سطح دیگر   شود که با دو  گفته می

و  پردازد و از سروی دیگرر بره موقعیرت راوی      زمان روایت رویدادها با زمان وقوع آنها می

 .(898: 1929سکولز، ) جایگاهی که در نقل روایت دارد

امیرخسرو برر مبنرای    شیرین و خسرونظامی و  خسرو و شیریندر  زاویۀ دیدبررسی  .1ر8

 ژنت الگوی

 ر بازنمود ناهمگن . کانون صفر1ر1ر8

 بازنمود ناهمگن و فاصله ارتباط کانون صفر ر .1ر1ر1ر8

بازنمود ناهمگن است و نظامی  اول یعنی کانون صفر ر  ید غالب، نوعد ۀدر هر دو اثر، زاوی

در  ،ی مختلرف داسرتان  هرا  قسرمت و امیرخسرو به عنوان دانای کل نامحدود، بارهرا و در  

جاست که ژنت بین روایت مهم این نکتۀکامل دارند.  ۀکنند و بر آن احاط  روایت دخالت می

ته و برا توضریحات روشرنگر،    بازنمود ناهمگن  هنری و غیرهنری فرق گذاشکانون صفر ر  

توان گفت این نوع روایت، در نظامی   . بر این اساس میاست کردهی آن دو را بیان ها تفاوت

بازنمود نراهمگن  هنرری را    ر  ی کانون صفرها ویژگی. ژنت است شدهتر استفاده   هنرمندانه

 او ۀکند. به عقید  گونه بیان می این

قرار دهد، از جرذابیت و تعلیرق    زاویۀ دید این نوعروایتش را بر میزان اثری که بیشتر 

کنند.   تر از دیگران عمل می کاهد، لکن برخی نویسندگان در این زمینه موفق  خود می
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و دیگرر عناصرر    دید را در انسجام با پیرنگ هرر قسرمت   ۀاگر نویسنده، این نوع زاوی

 از توانرد ترا حردی     ، مری قرار دهدر پردازی و لحن    از جمله شخصیتر داستان   روایت

کارگیری ایرن نروع    اطب، به علت افراط نویسنده در بهکه برای مخبکاهد ای   دلزدگی

 .(85: 1999)ژنت، است  روایت حاصل شده

 :شود میتر  آید، بحث فوق ملموس  یی که در زیر از دو منظومه میها مثالبا 

از خسررو،  پرردازی شراعر   نظرامی، روش شخصریت   خسررو و شریرین   ۀدر آغاز منظوم

را برازنمود نراهمگن خسررو     صفر ر کانون  زاویۀ دیدیعنی از زبان خود و از  ،مستقیم است

 شخصریت اسرتفاده کررده نره طررح      (plot)جا نظامی از پیرنگ  . در همینکند توصیف می

(sketch)  طررح اسرت و    ،پرردازی   این شخصریت نخست بیت فقط پنج شخصیت. در واقع

دون اینکه ماننرد  شوند، ب  خصیت یا موقعیت یا حوادثی توصیف میدر طرح فقط ش»باقی پیرنگ. 

 .(182: 1929میرصادقی، ) «پیرنگ نقشی در تحول شخصیت یا موقعیت داشته باشند

 ی از دریرررای شررراهی گرامررری دُرّ

 حریرش دایه چرون مشرک  گرفته در 
 

 چراغررری روشرررن از نرررور الهررری    

 خشررک ۀچررو مرواریررد تررر در پنبرر  
 

 (81و  88: 1981)نظامی،  

جلروی پیرنرگ داسرتان قررار      روبره اما پس از این، پردازش شخصیت خسرو در رونرد  

طبرق  شرود و    سرالگی وارد زنردگی مری    ششر  یرا  پنجبدین ترتیب که خسرو در گیرد.  می

سالگی به  هفت. در کند را آغاز می عبرت گرفتن() ، آزمایش و تجربههای کودکانه کنجکاوی

سرالگی سرخنور    هشرت گیرنرد. در    می یم و تربیتش معلمرسد و برای تعل  کمال زیبایی می

رگ و در برز  سرالگی جنگجرویی   دهدر  شرود.   سالگی وارد میدان جنرگ مری   نهشود. در   می

را « رگ امیدبز»یابد و در همین سن معلمی دانشمند به نام  سالگی در علم کمال می چهارده

 تحول درونی خسرو است: ۀخواند که این عوم کردن معلم، نشان میبه استادی خود فرا

 چررو سررالش پررنج شررد در هررر شررگفتی 

 ستر  میسرو  چون شش بهآمد  سال چو

 سرراله تچنررین تررا شررد گرامرری هفرر   

 سرررالگی افکنرررد بنیررراد  ر دهچرررو بررر 
 

 تماشرررا کرررردی و عبررررت گرفتررری  

 جسررت  جهررت را بررازمی  رسرروم شررش

 هررا کاللرره ز مشررک افشرراند بررر گررل 

 داد بررر برراد    سررالگان مرری  یسررر سرر 
 

 (88: همان) 
در حرد امکانرات و تروان     .باید سه اصرل رعایرت شرود: الرف     ها شخصیتدر تغییر و تحول »



 118/ شناسی ژرار ژنت نظامی براساس الگوی روایت خسرو و شیرین بررسی عنصر زاویۀ دید در منظومۀ

 
 

زمران کرافی    .پ ول اوضاعی باشد که شخص در آن است؛به حد کافی معل .ب باشد؛ ها شخصیت

سالگی خسرو، تحول  شانزده. در قسمت اول تا (95: 1929میرصادقی، ) «برای این تحوالت باشد

خروبی شررح داده     بره  بازنمود نراهمگن( ر   کانون صفر) شخص دید سوم ۀشخصیت او از زاوی

 صرفر ر  دیرد کرانون    ۀشخصیت خسرو در روایت امیرخسرو نیز در ابتردا، از زاویر   شود.  می

اما برخالف نظامی، امیرخسررو بردون بررسری گذشرته و     ، شود  بازنمود ناهمگن وصف می

کند. داسرتان بالفاصرله برا مررگ       میشروع وی ناگاه از شاهی  ،کودکی و نوجوانی خسرو

محوری خسرو شروع   داری خوب و عدالت تخت نشستن خسرو و وصف مملکت هرمز و بر

 شود:  می

 خرا:  دررفت  هرمز خورشید  چون که

 کرررد جهرران را خسرررو از سررر کررار نررو

 ادد چنرران آراسررت ملررک از دانررش و 
 

 افررال: کشررید اکلیررل خسرررو سررر بررر 

 کرررردکررررم را در جهررران برررازار نرررو 

 که شرهر آسروده گشرت و کشرور آبراد     
 

 (811: 1918)امیرخسرو دهلوی، 

ین شخصیت آن اسرت، و  تر مهمخسرو یکی از دو شخصیت اصلی داستان و  ازآنجاکه

که تحوالت مهم زنردگی او  بود بهتر  ،استمحور   داستانی طوالنی و شخصیت داستان نیز

ی از خسرو در ابتدای داسرتان  پرداز شخصیتنظامی در  زاویۀ دیدشد؛ بنابراین،  میبررسی 

که نظامی با توصیف دوران کودکی و نوجوانی و پیش ، چراتر از روایت امیرخسرو است قوی

در اینجا  است؛تر و آشناتر ساخته  از رسیدن به شاهی او، شخصیت را برای خواننده ملموس

از برریم.    است، پی می« وجه»که از عناصر « فاصله»و مورد  کانون روایت() «منظر» ۀبه رابط

 )دارای جزئیرات ریرز(   یا میکروسرکوپی  )دارای جزئیات کم( تواند تلسکوپی  فاصله می ،طرفی

انتخاب تلسکوپی یا میکروسکوبی برودن،  » ،کند  تأکید می (119: 1921)البته چنانکه ژنت  باشد؛

انتخاب یکی از این دو مورد  داند در کجا، داستانش به او اجازۀبخواهی نیست و نویسنده باید ب دل

 .«دهد  را می

 بازنمود ناهمگن و عنصر لحن روایت رارتباط کانون صفر  .8ر1ر1ر8

بازنمود ناهمگن، به نظر ژنت، پیونرد   ر  یکی دیگر از کارکردهای هنری کانون صفر روایت

و است. نظامی از این منظر، نسبت به امیرخسرر  حالت() و ارتباط آن با عناصر مختلف وجه

 ،بازنمود نراهمگن  روایت ر بهتر عمل کرده و یکی از امتیازات او در استفاده از کانون صفر 
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پرس از  « آمدن شاپور پیش شریرین »نظامی در قسمت  ۀمثالً در منظومهمین مورد است. 

خسرو از زبان شاپور برای شیرین در  بیند،  اینکه شیرین برای سومین بار تمثال خسرو را می

با  )عنصر  وجه(تناسب لحن  ،شود. آنچه در این قسمت جالب توجه است  بیت وصف می 88

خیالی که به کرار بررده،    وراوصاف خسرو از زبان شاپور و زبان و صُ و اینکهموضوع است 

شراهدیم    در طول و متناسب با مضمون ابیات قبلرا  یهای  و همچنین استعارهاست مردانه 

و    ابیرات  انسرجام   ،پرردازی   نظامی در شخصریت  ،قعدر وا است. که باعث انسجام متن شده

کند و از لحنی متناسب با نروع کرانون     شخصیت را رعایت می متناسب با جنسیت  توصیف 

شرک یکری از    ن توجره نکررده و بری   سرو چندان بداکاری که امیرخ جوید؛ بهره میروایت 

 :دید، همین مورد است ۀامتیازات اصلی نظامی در پردازش زاوی

 رد گررل نارسررته شمشرراد زش گ ررهنررو

 ق در عقرراب اسررتغل رریَ هنرروزش پررر 

 هنرروزش آفترراب از ابررر پررا: اسررت  

 نهراد اسرت    رسرتم  ،بر ادهم زیرن نهرد  

 وارش چرررو درجنبرررد رکررراب قطرررب 
 

 ز سررربزه روی او چرررون سوسرررن آزاد 

 هنرروزش برررگ نیلرروفر در آب اسررت  

 ز ماه و آفتراب او را چره برا: اسرت؟    

 قبراد اسرت   می خوردن نشریند کری   به

 دزدی کنرررد بررراد از غبرررارش  نرررانع
 

  (98: 1981نظامی، ) 

از سادگی و بدون مو بودن صورت خسرو صرحبت شرده و نظرامی از     ،در سه بیت اول

از تصاویر و لحنی متناسب با موضوع که وصرف   بازنمود همگن( درونی ر کانون ) زبان شاپور

هنوز  ر که دار( تیر پیکان) قچنانکه در ابیات فوق از تصویر پر یغل ،خسرو است استفاده کرده

گیرری تیرر    ا به تیر چسپانده شود و باعث او در وجود عقاب است و از بدنش کنده نشده ت

ابرر از مروی    ۀاسرتعار  ،استفاده شده که تصویری کامالً مردانه است. در بیرت سروم   ر شود

 ای  اسرت در امترداد محتروای ابیرات فروقش اسرت و اسرتعاره        یغریبر  خسرو که اسرتعارۀ 

گیرد. در ابیات چهارم و   را استعاره از مو نمی« ابر» ،گرنه کسی در محور عرضیو ،انسجامی

 .است شدهداده پنجم هم توصیفاتی متناسب با جنسیت خسرو 

شرود و از زبران     بار در دو منظومه، صحبت از شریرین مری  نخستین یا زمانی که برای 

شود، تناسب لحن برا کرانون صرفر      یپردازی م  مستقیم شخصیتبه طور غیرشاپور، شیرین 

در روایرت امیرخسررو دیرده     ،داردبازنمود ناهمگن، که در روایرت نظرامی وجرود     رروایت  
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بیرت توصریف   سری  شود. در روایت امیرخسرو، شخصیت شریرین از زبران شراپور در     نمی

برا شخصریت شریرین، غنرایی     نداشتن اما توصیفات، به علت تناسب  ،شود  غیرمستقیم می

از  ،. در واقرع است موسیقی غنایی هم بر نامناسب بودن این توصیفات افزودهنبود  و نیست 

یعنی مهارت بسیار در شرکار و   ،بیت کامالً بیان اوصاف مردانه استشانزده بیت، سی این 

اما در روایت نظامی، زن بودن و ظریف و زیبرا برودن   کشیدن و...،  نیزه انداختن و شمشیر

 ،بیتی که از زبران شراپور   99عهدی و نظامی او نشده و نظامی در  ولی ۀشیرین فدای جنب

امیرخسرو  ،. در واقعاست بهره نبردهبه هیچ وجه از اوصاف مردانه را توصیف کرده، شیرین 

 :است شدهدر این قسمت دچار تطویل در وصف 

 سرت چرون شراهان سررافراز     داری کله

 خیررز ر چیررره کررز رخررش سرربک سرروا

 ن رازنرررا او:خرررود آمررروزد هنرررر نررر

 برره نرراو: مرروی را صررد شررا  کرررده 
 

 انررداز ان مقنررعنرره بررر رسررم عروسرر   

 فرودآیررررد درآیررررد در تررررک تیررررز

 ریاضرررت خرررود نمایرررد توسرررنان را 

 بررره نیرررزه کررروه را سرررورا  کررررده 
 

 (812  : 1918)امیرخسرو دهلوی، 

 :است سرودهحال آنکه نظامی 

 مررراهی ربگرررذا رویررری پرررری پرررری

 افررروزی چررو مهترراب جرروانی    شررب

 عقیرررق آبرررداده دو شرررکر چرررون  
 

 کالهررری بررره زیرررر مقنعررره صررراحب 

 چشرررمی چرررو آب زنررردگانی   سررریه

 داده دو گیسرررو چرررون کمنرررد تررراب 
 

 (99 و 95: 1981 نظامی،)

، وقتی کره خسررو از مرریم اجرازه     «شفاعت خسرو پیش مریم از شیرین»یا در قسمت 

 اهدیم،مرریم را شر   ۀشرد  بینی شبستان بیاورد، واکنش تند و پیش خواهد تا شیرین را به  می

شیرین به کرار   ویژه بهخود و و استعارات و کنایاتی که مریم دربارۀ در اینجا تشبیهات ولی 

 کامالً زنانه است: ،برده

 رنررج حلرروایی چنررین نرررم  و را برریترر

 اگررر حلرروای تررر شررد نررام شرریرین   

 را سرود  ترو  خرار نادیردن   ،رطرب خرور  

 سررازیحقرره  مرررا بررا جررادویی هررم  
 

 بررررنج سررررد را ترررا کنررری گررررم؟   

 ر شررد کنررون از کررام زیرررین   فروترر

 دود که برس شریرین برود حلروای بری     

 برررازی؟ کررره برسرررازد ز باب رررل حقررره
 

 (112: همان) 



 1999، پاییز و زمستان 8، شمارۀ 9سال پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت، / 111

یگانره  دانرد کره شرکارگاه،      نظامی می« دیدن خسرو، شیرین را در شکارگاه» ۀدر صحن

اتفاقی همدیگر را ببینند و بعد از آن با دعوت  خسرو و شیرینست که قرار است ا ای صحنه

کرانون  بنرابراین   ؛داستان جلرو بررود   ،بانو ین از خسرو به حضور در منزل مهینیرکردن ش

برد و مانند امیرخسرو با اطناب در توصیف تیراندازی و   روایت را به بهترین شکل به کار می

 زد:اندا  داستان را از جریان نمی ،صیدافکنی آنان

 زد ز هرر سرو    شکاری چون شرکر مری  

 خوردنرد دو صیدافکن بره یرک جرا باز   

 یکررری را سرررنبل از گرررل برکشررریده

 یکرری از طرروق خررود مرره را شکسررته 
 

  برآمررد گرررد شرریرین از دگررر سرررو     

 بررره صرررید یکررردگر پررررواز کردنرررد 

 یکرری را گرررد گررل سررنبل دمیررده    

 یکرری بررر مرره ز غبغررب طرروق بسررته 
 

 (85: 1981، نظامی)

کرانون   ای برین لحرن و    بسیار مناسب و زیباست و رابطره  ،)شکر(به   همشبّ ،در بیت اول

چرون  » از ترکیرب   اینکه بگوید مثل پلنگ و شریر،  جای است. او به صفر روایت برقرار کرده

متناسب با فضای غنایی داستان است و تلویحاً به شکار  ،استفاده کرده و این تشبیه« شکر

خسرو هم اشاره دارد. هرچند دو بیت آخر طرح هستند و در پیشبرد به دست شدن شیرین 

فضرای ذهنری    ،سرت استعارات و تشبیهاتی کره خراص غنا  نظامی با  ،دارندن پیرنگ جایی

را بره مهرارت شریرین در      حال آنکه امیرخسرو چندین بیت است،  ساختهتر  را قوی  شعرش 

 شکار اختصاص داده:

 نخجیرر  به صحرا داشت شیرین گشت

 خررورد زه بررود ز تیرررش کررز روش در
 

  گهی از غمزه کشرت آهرو گره از تیرر     

 ا برره پیشررانی گررره بررود   پلنگرران ر
 

 (881: 1918)امیرخسرو دهلوی،  

 بازنمود ناهمگن روایت رنقص در کانون صفر  .9ر1ر1ر8

 جرای داسرتان   موردی است که در جرای   های بی از نواقص هر دو روایت در این مورد، اطناب

برخری   از نظامی است و در در روایت امیرخسرو به مراتب بیشالبته این رویکرد،  وجود دارد؛

خسررو و  عروسری  »در قسرمت  مثالً  است. د نظامی مانند امیرخسرو به این ورطه نیفتادهموار

بیت به وصرف   82 دربازنمود ناهمگن،  روایت ر کانون صفر دید  ۀ، امیرخسرو از زاوی«شیرین

 اندازد:  داستان را از حرکت می ،پردازد و با توصیف ایستا  ظاهر شیرین در شب حجله می
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  جلرروه شررد بررا نازنینرران   چررو مرره در 

 حریرررر آبگرررون برررر مررراه بربسرررت 

 نرررورد پرنیررران برررر گرررل برافکنرررد 
 

  نشررینان آن خلرروتبرره خلرروت رفررت از 

 برره گیسررو چشررم بررد را راه بربسررت  

 بنرررد گشررراد از درجرررک زر آهنرررین 
 

 (988 :1918)امیرخسرو دهلوی،  

جرات  شریرین بررای ن  در آنجا کره   ،را دارد رویکرددر همین قسمت همین نیز نظامی 

پردازد   به وصف ظاهر او می ،شود  خبر وارد حجله می  مادرخوانده از دست خسرو مست و بی

 اندازد:  جلو می ت و داستان را از حرکت و روند روبهسجا هکه اطنابی ممل و ناب

 بشرنید  مادرخوانرده  چو شریرین بانرگ  

 پررررده تبررررون آمرررد ز طررررف هفررر
 

  فریررادش رسرریدن مصررلحت دیررده برر 

 هرررر هفرررت کرررردهبنرررامیزد رخررری 
 

 (899: 1981نظامی، ) 

 بازنمود ناهمگن صفر رکانون  و بازنمود همگن ر کنشگر() کانون درونیترکیب  .8ر1ر8

 و برعکس بازنمود همگن درونی ربازنمود ناهمگن به کانون ر  تغییر کانون صفر .1ر8ر1ر8

موضروع اسرت.   ن دیرد، همری   ۀبردن زاوی کار ی نظامی و امیرخسرو در بهها تفاوتیکی از 

برازنمود   صرفر ر  کارگیری نسبتاً مناسب این نوع کانون روایت، در میان کانون  نظامی با به

به خواننده و نیز در ایجراد فضرا یرا     ها شخصیتناهمگن، در القای حاالت روانی و درونی 

ه رفتن خسررو بر  »در قسمت نظامی  در منظومۀ. مثالً است کردهلحن مناسب، موفق عمل 

حالت مستی به سرمت قصرر شریرین     ، خسرو شبانگه در«جانب قصر شیرینه اسم شکار ب

برازنمود نراهمگن شرروع     صرفر ر  رود. نظامی در آغاز این قسمت، ماجرا را برا کرانون     می

شیرین را بیشتر و بهتر نشران   ۀاما پس از چند بیت، برای اینکه اضطراب و دغدغ ،کند  می

ی درونی شریرین و حردیث   وگو گفت)بازنمود همگن  درونی ر کانون روایت را به کانون  ،دهد

 دهد:  تغییر می نفس او(

  خبرررر دادنرررد شررریرین را رقیبررران   

 مسرت  را چنران    چو شیرین دید خسرو

 کرره گررر نگررذارم اکنررون در وثرراقش  

 گرررر لختررری ز تنررردی رام گرررردم  و

 بکوشرررم ترررا خطرررا پوشررریده باشرررم
 

 نقیبرران د برریکرره اینررک خسرررو آمرر  

 مسررت گیز پررای افترراد و شررد یکبررار

 نرررردارم طاقررررت برررررگ فررررراقش

 چررو ویسرره در جهرران برردنام گررردم   

 نرره مررن کوشرریده باشررم ،چررو نترروانم
 

 (181: همان) 
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مانرد و    بازنمود ناهمگن می رصفر  اما در روایت امیرخسرو، کانون روایت همان کانون 

 کند:  تغییری نمی

 دری بربسرررته دیرررد و میزبررران دور  

 ز خجلرت روی را چررون زعفرران کرررد  

 دیررده پرررآب   ،نررد بررر در زمررانی ما

 حرال  به خواری بازگشرتن خواسرت در  

 وشملررک را کامررد آن آوازش در گرر  
 

 مرره انرردر بررر  عصررمت مانررده مسررتور  

 ؟ردک توان خود چون، بی روی چنین که

 تررراب درونرررش تافتررره بیررررونش بررری

 کرره خوانرردش نررازنین ز آواز خلخررال   

 خبررر بازآمرردش هرروش  برره جرران برری 
 

 (999: 1918)امیرخسرو دهلوی، 

بررای   خسرو و شریرین ، وقتی «آزردن خسرو از شیرین»ت مقس روایت نظامی و در در

کند و   شیرین را به کام راندن و معاشقه تشویق می ،رسند، خسرو  بار به خلوتی مینخستین 

 .  دهد  ابتدا به احترام خسرو جوابی فرعی و غیرصریح می ،شیرین در پاسخ به تقاضای خسرو

نظامی با امیرخسرو در این قسمت، جالب توجره اسرت. در روایرت    دید  ۀاما تفاوت زاوی

 ترسد  اما از آبرویش می ،گوید که میل به کام راندن دارد  امیرخسرو، شیرین به صراحت می

لکرن   ،یابرد   خرتم مری   بازنمود همگن(ر کانون درونی  ) زاویۀ دیدو این قسمت با همین نوع 

برازنمود   صرفر ر  بازنمود همگن بره کرانون    ر  درونیکانون دید از  ۀنظامی با چرخش زاوی

دهرد و حالرت کشرمکش درونری شریرین را        ، میل درونی شیرین را نمرایش مری  ناهمگن

 گذارد:  همچنان باقی می

 دادشه لطررررف آوازپاسررررخ بررررشکر

 خررر خررود را چنرران چابررک نبیررنم    

 اگررر نررازی کررنم مقصررود آن اسررت   

 چنررد  چررو زیررن گرمرری برآسرراییم یررک

 داشرت   س مری بر عقیق المرا  پس وزان

 برود  سرش گرر سرکشری را رهنمرون   

 خررار رویرری تیررز چررون شررده از سررر 

 ریرش  را مکن کاین لب در خنده نمک

 قصب بر ر  که گر نوشم نهران اسرت  

 دل یافرت   خواهش گرمه را ب چو خسرو

  دادشجررروابی چرررون تبررررزد بررراز    

 نشرررینمسرررواران بر کررره برررا ترررازی

 اسرت  خوردن زیران    که در گرمی شکر

 شررراه را قنرررد ،کررررا شرررکر مبرررار:

 داشررت مرری افعرری پرراسه زمرررد را برر

 رب کره چرون برود    تقاضای دلرش یرا  

 گررل بررار  بسررا خررارا کرره آرد سررر    

 به هر لفظ مکرن در صرد بکرن بریش    

 خرررده در میرران اسررت ه بناگوشررم برر

 مررروت را در آن بررازی خجررل یافررت 
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 پشررت نمررود انرردر هزیمررت شرراه را  
 

 کشررت برره گرروگرد سررفید آتررش همرری
 

(91: 1981)نظامی،                          

یکی از امتیازات روایت نظامی بر روایت امیرخسرو، این اسرت کره او در کرانون روایرت     

ای از   های ترازه   درونی، بارها به بیان و توصیف جنبه گویی تکبازنمود همگن از نوع  درونی ر 

ه گونر  پرردازد و ایرن    ویژه شخصیت خسرو می ی اصلی منظومه خود بهها شخصیتخصایص 

، هرا  شخصریت و در کرنش و دیرالوگ    بخشرد   پرردازی مری    بره شخصریت  پویایی و تحرر:  

رفته را از بهرام  نمونه، پس از اینکه خسرو تا  و تخت  ازدستبرای  کند؛  پردازی می  شخصیت

بیرت کرانون   پنجراه   ،نشریند   بر تخت مری دوباره دهد و   گیرد و او را شکست می  گور پس می

درونی خسرو را شاهدیم کره برین عشرق و     گویی تکد همگن از نوع بازنمو درونی ر  روایت 

گیررد. نظرامی در ایرن      سر هم جانب شاهی و غرور سلطنت را مری  شاهی مردد است و آخر

 ۀپردازد و تفکر او را دربار  خسرو میپردازی   به شخصیت ،غیرمستقیم زیبا و درونی، گویی تک

جا از زبان خود به بیان ایرن اخرالق خراص    کدهد. نظامی پیش از این هیچ   عشق نشان می

 :دارد برمیپرده از این ماجرا  ،خسرو «سالیلوکویی»خسرو نپرداخته و در این قسمت با 

 اگرچررره پادشررراهی برررود و گرررنجش  

 کرررد گررویم طرررب حاصررل نمرری  نمرری

 خرواهی  دل کای دل چره ه گهی گفتی ب

 هرم راسرت   همملکت ناید بر و  که عشق

 زبرررانی کجرررا شررریرین و آن شررریرین 

 نخواهررد دل کرره تررا  و تخررت گیرررم  

 تنرردیه دگررر ره بانررگ بررر خررود زد برر 

 بخررت آرام گیرررد  ،چررو دولررت هسررت 
 

 یررراری پیررراپی برررود رنجرررش ز بررری 

 کررد   کررد لیرک از دل نمری    مری  طرب

 ؟یرررن دو عاشرررقی یرررا پادشررراهی از

 خواسرت  بایردت   دو یکی مری  هر یناز

 شررریرینی چرررو آب زنررردگانی  ه بررر

 خرواهم کره برا دل سرخت گیررم      نمی

 ا دولررت نشرراید کرررد کنرردی  کرره برر 

 برره دولررت بررا تررو جانرران جررام گیرررد 
 

 (119ر118: 1981نظامی، ) 

 شود:  شخص میمی درونی وگو گفتدر این  ،مملکت حتی ناتوانی خسرو در ادارۀ

 غرم یرک ترن مررا خرود نراتوان کررد       

 مرررا بایررد کرره صررد غمخرروار باشررد   
 

 ؟غم چندین تن اکنون چون توان خورد 

 وار باشرد دشر  ،خرورم  چو من صد غرم 
 

 (119همان: ) 

مربوط بره کشرمکش عراطفی     ،داستانگویی  تک ترین  دهنده  و تکان شک زیباترین  بی



 1999، پاییز و زمستان 8، شمارۀ 9سال پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت، / 119

زمانی که جگرش را شیرویه دریده و در حال مرگ است. خسررو کره    ،خسرو با خود است

، قصد دارد شیرین را که در کنار او خوابیده بیدار کند تا بره او آب بدهرد   ،بسیار تشنه است

 آید: ا دلش نمیام

 خواب  را ز خوش شیرین دل گفتا کهه ب

 نهفتررره ،دگرررر ره گفرررت برررا خررراطر

 چو بیند برر مرن ایرن خرواری و زاری    

 همان بره کراین سرخن ناگفتره باشرد     
 

 کرررنم بیررردار و خرررواهم شرررربتی آب 

 هرا نخفتره   که هست این مهربان شرب 

 نخسرررربد دیگررررر از فریرررراد و زاری

 چررو مررن مرررده شرروم او خفترره باشررد 
 

 (858: 1981امی، )نظ 

ای   شود و از خسرو احساسرات عاشرقانه    گیری و تعجب می خواننده دچار غافل ،در واقع

ل که تا حردی در عشرق متعرالی شرده کره تحمّر       طوری ، بهبیند که پیش از این ندیده  می

های خسررو   ها و عادت برای معشوق ندارد. نظامی بسیاری از اخالقرا ترین رنجی  کوچک

پرردازی    در شخصریت  هرای نظرامی   شرک از توانرایی    که بری  تبیین کرده گوهاو گفترا در 

، حالت اند  در متن داستان قرار گرفته ها توصیف این ازآنجاکهگونه   بدینغیرمستقیم است و 

در قالبی پرحرکت از وقوع افتری کره    ها شخصیتتوصیف »که ، چرارود  از بین می آنهاایستایی 

کند. در  جلوگیری می ،کند  به متن تحمیل می ژگی ثابت و ایستایشتوصیف یک حالت به دلیل وی

 .(18 :1928اسکات کارد، ) «ماند  اما همچنان متحر: می ،توصیف شده ،شخصیت ،این حالت

دومرین     شرود. در   به خواننده نشان داده میوگوها  گفتدر  ،حتی اخالق فرافکنی خسرو

خسررو بارهرا از شریرین     ،تمفصل آنهاسر وگوی  نخستین گفتکه  خسرو و شیرینارتباط 

شود. خسرو در انتهرای    رو می ههای شیرین روب ولی با مخالفت ،کند  بستری می تقاضای هم

دادن ترا  و   اش، ازدسرت   مفصل، پس از ناامید شدن از رسیدن به خواستهوگوی  گفتاین 

امرا چرون    ،تداند شریرین مقصرر نیسر     خسرو می .اندازد  تخت خود را به گردن شیرین می

 :کند  گونه فرافکنی می این ،حق او ندارد  های تند و به جوابی برای حرف

 مررررا عشرررق ترررو از افسرررر بررررآورد 

 بخررت بررودم مررن اول بررس همررایون 

 م تررو کررردی  هرد عررالم آوارگ رره برر
 

 را کرره عشررق از سررر برررآورد بسرا تررن  

 که هم با ترا  و هرم برا بخرت برودم     

 م تررو کررردی هروز و بیچررار  چنررین برری
 

 (98: 1981نظامی، )



 115/ شناسی ژرار ژنت نظامی براساس الگوی روایت خسرو و شیرین بررسی عنصر زاویۀ دید در منظومۀ

 
 

 بازنمود همگن درونی رنقص در کانون  .8ر8ر1ر8

بازنمود همگرن   رروایت  شاهد نقص در کانون درونی  ،در هر دو روایت، در موارد متعددی

آگهری  »در قسرمت  در روایت نظامی و  . مثالًاست شدههستیم که باعث ضعف پیرنگ هم 

 ،آورد  بر مرگ بهرام را برای خسرو مری ، پس از اینکه قاصد خ«خسرو از مرگ بهرام چوبین

سرخن  بیرت   58 ،وفایی دنیا و عاقبرت نروع بشرر     بی ۀدربار ش،اهل دربار خطاب بهخسرو 

بلکره از زبران    ،به خوبی مشخص است که این سخنان نره از زبران خسررو   لیکن  راند، می

 لبره دارد؛ ر بازنمود ناهمگن غ  دید نظامی و کانون صفر روایت ۀهم زاوی، و بازنظامی است

او و حتری همرین    یخمسره دید آشناسرت و در جاهرای دیگرر     ۀمخاطب با این زاویزیرا 

 .(119و  119: همان نک.) است از زبان خودش آورده، سخنان گونه ، از ایمنظومه هم

  شهنشرررراه از دل سررررنگین ایررررام  

 سرت ا نه ایرن بهررام اگرر بهررام گرور     

 کجرررا آن شررریر کرررز شمشررریرگیری
 

  بهررررام مثرررل زد برررر ترررن چررروبین 

 ؟!سرت ا سرانجام از جهانش بهره گرور 

 ز مسرررتی کررررد برررا مرررا شررریرگیری
 

 (115: همان) 

 نتیجه. 9

کارگیری الگروی کامرل و دقیرق ژرار ژنرت،      خالل این مقاله مالحظه شد، با بهچنانکه در 

را بررسری  امیرخسررو   شریرین و خسررو  نظرامی و   خسرو و شریرین  ۀدید دو منظوم ۀزاوی

 ،بازنمود ناهمگن اسرت  صفر ر نوع کانون کانون روایت غالب، ومه، . در این دو منظکردیم

و ارتباط این نوع کانون روایرت برا عنصرر لحرن و فاصرله،       با استناد به آرای ژرار ژنتاما 

ترر از امیرخسررو    بهترر و قروی   ،نظامی از این کانون روایت ۀاستفاد ۀمشخص شد که نحو

بازنمود همگن برا کرانون روایرت     درونی ر ت ترکیب کانون روایاست. همچنین دربارۀ  بوده

هرای   ترازو به سمت نظرامی متمایرل اسرت. از مزیرت     ۀهم کفهمگن، بازبازنمود نا صفر ر 

ترکیب مناسب این دو کانون روایت برای القای حاالت درونی روایت نظامی در این مورد، 

 ی داستانش به خواننده است.ها شخصیتو روانی 
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