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  سيمپسون در يك نگاه» ديدگاه روايي«الگوي 

     

نرگس خادمي
*

  

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  

  چكيده

شناسي انتقادي به فعاليت پرداختـه        شناسي و زبان    سيمپسون از افرادي است كه در حوزة سبك       

» ديـدگاه روايـي   « و روشمند آن را بررسـي كـرده،        اي دقيق   گونه  يكي از مباحثي كه او به     . است

ي در عمل روايت كردن اسـت و از         وااه روايي به معناي ميزان دخالت ر       ديدگ از نظر او،  . است

. شـود  شـناختي تـشكيل مـي     ديدگاه مكاني، ديدگاه زمـاني و ديـدگاه روان        : تر  سه بخش جزئي  

 -شده در مـتن توسـط نويـسنده         گرفته ارك   عناصر وجهي به   ،ساز پيوند اين سه نوع جزئي      زمينه

گانة ژنـت و همچنـين      هاي روايي چهار   پسون با طرح ديدگاه    سيم ،در ادامه . راوي روايت است  

ـ       -هاي چهارگانة روايي آسپنسكي     ديدگاه  تـر عنـصر وجهيـت در مـتن،        ق فالر و با بررسـي دقي

همچنين، از نظر سيمپسون، با بررسي سه      . كند  گانة خود را ارائه مي      هاي روايي نه  الگوي ديدگاه 

تـوان بـه تحليلـي از        يت، مي شده در متن روا    گرفته    ارك  شناختي به ديدگاه مكاني، زماني و روان    

  .نوع ديدگاه ايدئولوژيكي نويسنده نيز رسيد

سيمپـسون، ديـدگاه روايـي، ديـدگاه مكـاني، ديـدگاه زمـاني، ديـدگاه             : هاي كليـدي    واژه

  .شناختي، وجهيت روان

  

                                                 
  khademi.narges@gmail.com: نويسندة مسئول* 

  14/1/91 :تاريخ پذيرش    25/8/90: تاريخ دريافت
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  ديدگاه روايي

شناسان،  شناسان، سبك   زيادي را از سوي بسياري از زبان       تحليل ديدگاه روايي توجهات   

. به خود اختصاص داده است؛ اما مفهوم دقيق آن هنـوز مـبهم اسـت               ...گرايان و ارساخت

شناختي  پردازي است كه از ديدگاهي زبان     لين نظريه اوشايد  ) م1996 -1986( راجر فالر 

ديدگاه روايي « به نام    چارچوب جامع و مفصلي   او  . نگريسته است به روايت   
1

را مطرح  » 

در ديـدگاه زمـاني، از      . استشناختي  هاي زماني، مكاني و روان     كه شامل ديدگاه  كند   مي

هاي مختلـف  اي كلي است كه از نظريهديدگاه مكاني مقوله. شود ژنت استفاده مي  ةنظري

 اي  گانهبندي چهار هم تقسيم شناختي   در ديدگاه روان   .توان براي بسط آن استفاده كرد      مي

شـناختي بـه معنـاي      ديـدگاه روان  . شـود  يان ارائـه مـي    خيص انواع مختلف راو   براي تش 

 ,Simpson (».هاي دخالت آگـاهي و شـناخت راوي در حـوادث داسـتان اسـت     شيوه«

هـاي   ههاي زباني خاص از ميان نمون اين به معناي دخالت راوي در گزينش.)11 :1993

به ظهور   ي كه اگذارانه است؛ شيوه  چوبي جانبدارانه و ارزش   ها در چار  انبوه و چينش آن   

 كه شـامل راوي دانـاي كـل در          شود  نجر مي راويان مختلف در سطوح مختلف آگاهي م      

تـرين   هاي داسـتاني در پـايين     ي از شخصيت  باالترين سطح آگاهي تا ديدگاه محدود يك      

وقتـي  «: كنـد گونه تعريف مـي    شناختي را اين   آسپنسكي ديدگاه روان  . استسطح آگاهي   

 ديدگاه  ة صحبت دربار  فرد متكي است،   يك آگاهي منحصربه  كه ديدگاه راوي داستان بر      

  .)Ibid, 12(» .شناختي استروان

 ديدگاه روايي، الگوي    ةسيمپسون با درنظر گرفتن نظريات فالر و آسپنسكي در حوز         

ـ    ارائـه مـي    ،ه است نهايي انواع ديدگاه روايي خود را كه شامل نه ديدگا           ،از نظـر او   . دكن

را شناختي  تر ديدگاه مكاني، ديدگاه زماني و ديدگاه روان       يديدگاه روايي سه بخش جزئ    

ساز پيوند اين سه نـوع ديـدگاه         شده در متن زمينه    گرفته كار  و عناصر وجهي به    دربردارد

. دشـو    سيمپسون مي  ةگانروايي نه  -هاي وجهي  باعث پيدايش ديدگاه   ، و در نهايت   است

شـده در    گرفته كار  يدگاه روايي به  از سوي ديگر، سيمپسون معتقد است با بررسي نوع د         

  .ئولوژيكي نويسنده نيز رسيديدتوان به تحليلي از ديدگاه امتن داستان، مي
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ديدگاه مكاني
2

   

 ن از درون آن بـه     به معناي جايگاهي است كه راوي داسـتا       » ديدگاه مكاني  «،كليطور   به

كاني در اختيـار راوي  هايي كه زبان براي تشكيل ديدگاه م  ابزار). Ibid(پردازد  روايت مي 

نام مناظر، كلماتي كه معنـاي هندسـي دارنـد، صـفات انـدازه و               : ند از ا  گذارد عبارت مي

 ضـماير  منظور از كلمات اشاري،(مات اشاري    مكان و كل   هايشكل، حروف اضافه، قيد   

 كه بيانگر حركت در جهت خاصي هستند مثل آوردن،          -و صفات اشاره و افعال اشاري     

  .)است -بردن، رفتن

 تواند هـم از نـوع     شود و مي  ركز مي بر روي متن متم   » لنز دوربين «اين ديدگاه، مانند    

در روايـت داسـتاني، بـا     .  واحـد باشـد    ةگسترده و هم از نوع ديدگاه محدود يك بيننـد         

 مكان است كه خواننده متوجه      هاي   قيد  كاربرد مناسب  هاي زباني، يعني  استفاده از معادل  

هاي مختلف داستان    صحنه. شود  ها مي  خصيتن از حوادث و ش     راوي داستا  ةميزان فاصل 

هـاي متفـاوتي بـه      هاي مختلـف و از فاصـله      هاي مختلف فيلم، به شيوه    نيز مانند صحنه  

  .شود  نشان داده ميخواننده

شاخص شـامل   «. بهترين روش براي بررسي اين نوع ديدگاه، سيستم شاخص است         

 ايجـاد رابطـه بـين       ،هاان است كه كاركرد آن     زب ةشد دهي  هاي سازمان آن دسته از ويژگي   

ر، شـاخص  عبـارت ديگـ    به.)Ibid, 14(» . مطلب استةشده و ديدگاه گويند مطلب گفته

 يـا تعيـين     دهـد   را نـشان مـي     و گوينـده     يء بين ش  ة كه فاصل  مكاني شامل كلماتي است   

 يا حادثه يا شخـصيت مـورد بحـث در چـه موقعيـت          يءكند كه گوينده نسبت به ش      مي

» ايـن «و » آنجـا «و » اينجا «هايدر مورد اين نوع شاخص، قيد     . قرار گرفته است  ي  زيكفي

بيـانگر  » اين«و  » اينجا«. هاي مربوط به جهت و موقعيت هستند      ترين مثال شفاف» آن«و  

ـ    » آن«و  » آنجـا  «و  ،   و حوادث به گوينده    ءنزديكي فيزيكي اشيا   ده از  بيـانگر دوري گوين

نوعي مفهـوم فاصـله را        بر اين، برخي افعال خاص هم به       هعالو.  هستند ءحوادث و اشيا  

تر بـه مكـاني      از مكاني دور   ء    ة حركت شي  القاكنند» بياور«براي نمونه، فعل    . كنند القا مي 

  : تر استنزديك

  .آن را به اينجا بياور
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فعل از مكان مورد اشاره و  ة دوري گويندةكنندتداعي» ببر«حالي است كه فعل اين در

  : تر استزديك به مكاني دور از مكاني نءحركت شي

  .اين را به آنجا ببر

 كـه بيـانگر     شـود   را شامل مـي   هايي  عبارت  سيستم شاخص مكاني مجموعه    كلي،طور   به

نمايي مكان يا جهت و موقعيـت        به باز  ها  اين عبارت . استهاي فيزيكي   مفهوم موقعيت 

هـاي مـوقعيتي انـواع    عبـارت  .زدپـردا  در رابطه با گوينده و مخاطبـان مـي  ءافراد و اشيا 

  :هاي زير دقت كنيد براي نمونه، به مثال.مختلفي دارند

  .علي آنجاست

  .علي پشت سر شماست

  .علي كنار در است

  .علي بيرون خانه است

  .علي زير درخت است

 ديد مشترك   ء نسبت به علي، بر زاوية     بينيم، توضيح موقعيت دقيق اشيا    طور كه مي  همان

  .ثير زيادي داردأ مخاطبان تميان گوينده و

 بيـانگر   قيـدهاي «: نـد از  ا   بيـانگر نزديكـي عبـارت       شـاخص مكـانيِ    كلمات كليديِ 

اي  كلمات اشاره «و  » روندكار مي   اي كه براي اشاره به نزديك به      كلمات اشاره «،  »نزديكي

  :»روندكار مي  نزديك بهءكه در نقش صفت اشاره براي اشاره به شي

  اين كتاب خوب

 مكان بيانگر قيدهاي«: از اين قرارند كليدي شاخص مكانيِ بيانگر فاصله نيز كلمات

 متعلّق ةصفات اشار«و » روند كار مي اي كه براي اشاره به دور بهشارهكلمات ا«، »دوري

  :» دورشيءبه 

  آن كتاب خوب

  :كندگونه معرفي ميسيمپسون چهار نوع ديدگاه مكاني راوي را اين

كنـد كـه گـويي      وصيف مـي  خاذ ديدگاه ايستا، مكان را طوري ت       با ات  راوي: ديد ايستا . 1

  .حركت ايستاده و ناظر آن مكان است  ثابت و بياي ه نقطخود او در
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راوي در موقعيت متحرك قـرار دارد؛ يعنـي در حـال حركـت              ): متغير( ديد متحرّك    .2

  .اش با ديگران و محيط متغير استاست و فاصله

 هوشيار و مسلّط به صـحنه       اي كامالً  اتخاذ ديد كلي، خود را بيننده      راوي با : كلي ديد   .3

وارديد پرنده «اين ديد به    . بينددهد و با نگاهي كلي مناظر را مي        نشان مي 
3

نيز مشهور  » 

 .است

صـورت متـوالي ديـد خـود را از يـك شخـصيت بـه                 راوي بـه  ): جزئي( ديد متوالي    .4

كنـد و ايـن وظيفـه بـه           متمركـز مـي    شخصيت ديگر يا از يك صحنه به صحنة ديگـر         

 صورت تـصوير منـسجمي     مجزّا و جزئي را بههاي شود كه توصيف ل مي خواننده محو

 .)Ibid, 13-21(ببيند 

 هـاي سـرزمين مـن   راز از رمـان    يتر شدن مفهوم ديدگاه مكاني به بخش      براي روشن 

 :توجه كنيد

نگشت بود، كريدور را نگاه  دو اةانداز دو يا سه بار بلند شدم از چاك در كه فقط به

تازه خـوابم گرفتـه بـود كـه ناگهـان            ...دراز كشيدم ... آمدورفت در كار نبود   . كردم

. بلند شدم از چاك در نگاه كردم... شنوم ة كفش زنانه مياحساس كردم صداي پاشن

هايـشان  كردند و اگـر چـاكي روي در    نگاه مي  ديگران هم داشتند از چاك در        حتماً

مـسار شـادان را ديـدم و صـورت          كاله نظامي تي  . دادنددر گوش مي  نبود، از پشت    

سطح صورت او، و يا شايد يكي  همدر كنار صورت تيمسار، تقريباً... اش را  سوخته

رفـت، و   آهسته راه مـي   ... هاي بلوطي تر، صورت زني را ديدم با مو      اييندو سانتي پ  

 مثـل اينكـه     -دانـد شد صورتش را برگر   موقعي كه داشت از جلوي اتاق من رد مي        

 مـن   -احساس كرده بود پشت هر در، صورتي منتظر عبـور آرام و مغـرور اوسـت               

و . انگار به طرف در برگشته بود تا صـورتش ديـده شـود            .  ديدم ًصورتش را كامال  

ولي اين طبيعـي بـود كـه از آن دو           . طبيعي بود كه انتظار داشت چيزي را هم ببيند        

اش   اي زن برجسته بود و پيـشاني      ه گونه .انگشت چاك در، صورت من ديده نشود      

داد كـه    رفت، به مـن فرصـت مـي       نگيد، راه مي  لپاي تيمسار كه مي    بلند و چون پابه   

 تـا جـايي كـه سـينه         هـايش را ديـدم      تر از شـانه   فقط تا كمي پايين   . نمتماشايش ك 

هنـوز از آن چـاك در       ... هـا خيـز بـردارد      خواست به طرف برجـستگي پـستان       مي

پشت سـرش را نگـاه كـرد، و بعـد نگـاه             . سرش را برگرداند  . ديدمصورتش را مي  
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دانـد  بيند، و مي  را مي ها  معلوم بود همة در   . ا برانداز كرد  درشتش سراسر كريدور ر   

هنوز از آن چاك در صـورتش را  ... پاينداند و او را مي  ها ايستاده ها آدم كه پشت در  

 سربازي آمد رفت در اتاق      ...يون اين دو انگشت چاك در بودم      چقدر مد ... ديدممي

هـا   هاي آنتر از شانهگرچه من پايينو ... و بعد سربازي ديگر... سرهنگ را باز كرد  

كردم كه مثل اينكـه دارنـد چنـد تـا صـندلي تـوي اتـاق                 ديدم، احساس مي  را نمي 

... ق سـرهنگ جزايـري شـدند      اول تيمسار و بعد زن وارد اتا      ... گذارندسرهنگ مي 

ها خيلـي   صـدا ... افتددانستم چه اتفاقي مي   نمي...  به گوشم رسيد   مفهوميكلمات نا 

انگشتي در، ولـي جـز مقـداري پچپچـه      گوشم را چسباندم به چاك دو     ... كوتاه بود 

  ).390-389: 1387براهني، (... چيزي نشنيدم

و ديدگاه مكاني ايستا و بسيار محدود       شخص     اول  ديد راوي در اين بخش، از زاوية     

بـر  » دو انگـشت چـاك در     « مكـرر راوي بـه       ةپردازد و اشـار    بيند مي   مي ه آنچ به روايتِ 

 جزئيـات حـوادث و      كـردن  بازگودوري مكاني او از اصل حادثه و محدوديت او براي           

 وارد  ،دهـد به او اجـازه مـي     » چاك در «ي كه   تأكيد دارد؛ زيرا راوي فقط تاحد     اشخاص  

هـاي او     از حـدس و گمـان       حـاكي  هـا   ة جمله شود و بقي   مورد بحث مي   ةجزئيات حادث 

كـردم كـه مثـل اينكـه        احساس مي «هايي مانند     وقوع است و عبارت     اتفاق درحال  ةدربار

هايش  تر از شانه فقط تا كمي پايين«،  »گذارنددارند چند تا صندلي توي اتاق سرهنگ مي       

ـ    .حاكي از اين دوري و محدوديت مكاني است       ... و» را ديدم   ديـدگاه   ةاين بخش، نمون

 »چـاك در  «د بحث است و      اتّفاق مور  ةاطّالعي راوي دربار   محدود و دوري و كم     مكاني

كند كه فقط در زواياي محدودي قادر به حركت و ضـبط       لنز دوربيني عمل مي    در حكم 

  .رخدادهاست

ديدگاه زماني
4  

 فـالر  ةبـه عقيـد   . شـود  در ديدگاه زماني، به بررسي عنصر زمان در روايت پرداخته مي          
5

، 

» .ها درنظر خواننده است   كندي سرعت آن   تندي و  ني شامل زمان حوادث و    ديدگاه زما «

قـراردادي ضـروري   ً  براي فهـم ايـن ديـدگاه، توضـيح دو مفهـوم كـامال      ).127 :1986(

 .زمان داستان و زمان متن: نمايد مي
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افتـد بـا    اي در داسـتان اتفـاق مـي        كنيم واقعه   زمان داستان زماني است كه فرض مي      

 زماني است كه روايت يك واقعـه در          هم  زمان روايت  .ن با زمان واقعي   تشبيه و قياس آ   

بـا الهـام از     . دانـد   مـي » زمـان شبه«ژنت زمان روايت را     . دهدمتن به خود اختصاص مي    

زمـان  «و زمـان روايـت را       » زمان مـدلول  «توان  شناسي سوسور، زمان داستان را مي      زبان

توالن. دانست» دال
6

قـراردادي و    اي كـامالً  ، بـا مـسئله     معتقـد اسـت در هـر دو مـورد          

  . )14 :2001 (سروكار داريم» نمايي كالمي خطّي از زمانباز«غيرواقعي يعني 

. شـود  براي نـشان دادن زمـان در جملـه، از عناصـر دسـتوري اسـتفاده مـي                 ً  معموال

 بررسـي زمـان دسـتوري       بـا  ساختاري،   ةبر بررسي زمان روايت به شيو      سيمپسون عالوه 

را  ديدگاه زماني روايت و ميزان نزديكي يا دوري راوي از حوادث داسـتان           ها نيز، جمله

هـاي خـاص زمـاني و ميـزان     هاي خود درپي يافتن شاخصاو در بررسي  . كند  تبيين مي 

  .هاست ة راوي از آناستفاد

هـاي بازنمـايي زمـان حـوادث در روايـت، بـا             شاخص زماني عبارت است از شيوه     

شاخص زماني هم مانند سيستم شاخص مكاني، شامل        . درنظر گرفتن زمان خود روايت    

اسـت كـه بيـانگر      » ناآل «در اين مورد، گوياترين قيـد زمـان،       .  و نزديك است   انواع دور 

 منطبق با زمـان انجـام فعـل گفتـار           ًترين زمان ممكن يعني زماني دقيقا     ارجاع به نزديك  

  :است

  .خوانماآلن دارم كتاب مي

  .كنماآلن در تهران كار مي

  . نوجوان بودو قبالً يكا

  .خنديد زياد نمياو قبالً

 امـا   ؛ دارد ي مـشترك   با زمـان بيـان فعـل جملـه حـد و مـرز              »ناآل«در دو مثال اول، قيد      

هـا   ايـن مثـال   . دشومربوط مي   بازگوشده در دو مثال بعد، به زماني در گذشته         هاي  اتّفاق

دي مشابه شـاخص زمـاني      تواند داراي كاركر  كند كه زمان دستوري افعال مي     روشن مي 

  .باشد

  :ها بنگريد براي نمونه، به اين جمله

  .بارداينجا باران مياآلن 
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  .آمد اينجا داشت باران ميقبالً

 .باريده است داشته باران مياينجا قبالً

زمان با زمـان صـحبت ارجـاع           هم ًبه زماني دقيقا  » ناآل« اول، با مشاركت قيد      ةفعل جمل 

 دوم  ةاما زمان جملـ    . زماني در اين جمله از نوع نزديك است        اين شاخص ؛ بنابر دهد مي

» باريـدن « راوي از فعـل      ةدرنتيجه، فاصل .  است »باريدن«كمي دورتر از زمان وقوع فعل       

 ة سوم به زماني بازهم دورتر از ايـن جملـ          ةاما جمل .  اول است  ةهم كمي دورتر از جمل    

 در طـول هـم، از وقـوع فعـل     ةصـل دوم اشاره دارد و ديدگاه زماني در آن، داراي سه فا       

  : است» باريدن«

  زمان بيان جمله؛. 1

 دهد؛ به آن ارجاع مي» قبالً«زماني كه قيد . 2

باريده داشته مي«تر از اين دو كه همان زمان باريدن باران است و فعل زماني جلو. 3

 .دهدبه آن ارجاع مي» است

هاي زمان بيانگر  قيد:اند از طور كلي، كلمات كليدي شاخص زماني نزديك عبارت به

همين : مانند (ها متعلق به اين نوع قيد اشارةهاي تو صف...) اآلن، حاال و: مانند(نزديكي 

 )....حاال، همين اآلن و

رد شـناختي مـا را وا     اي زبـان  ، بررسي زمان و مكان روايت بـه شـيوه          ديگر از سوي 

اي از آن را به      خلق كرده و پنجره     آن را در دنيايي خيالي     كند كه راوي داستان   دنيايي مي 

  ).Simpson, 1993: 15 (روي خوانندگان گشوده است

دهندة ميزان فاصلة گوينده با موضـوع اسـت، متغيـر         عامل زمان در جمله، كه نشان     

مثالً فعـل مـضارع ارتبـاط       . رودشمار مي  گرايي متن به    ر بررسي ميزان واقع   مهمي د 

هاي مختلف گذشته نيز به همان نسبت  و ساختواسطه با واقعيت داردفوري و بي

گيرد، فاصلة گوينده از موضـوع را بيـشتر و درنتيجـه از    كه از زمان حال فاصله مي     

  .)88: 1388فتوحي، (كاهد شده مي نمايي حادثة روايت واقع

ثير آن بر تعيين ميزان دخالت أمكاني و چگونگي ت - براي روشن شدن ديدگاه زماني

  :پردازيم  ميهاي سرزمين منراز، به تحليل بخشي از رمان راوي در داستان
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گفـت كـه چطـور در بـاالي         . و بعد جريان شكار رفتن تيمسار را تعريف كـرد         ... 

 پلنـگ،   -هـا يك از اين محـل      يادش نبود كدام    دقيقاً -»چمتال«يا  » ديز دره«هاي    كوه

كـردن     يان چال و بعد از جر   . پاره كرده بوده  درست جلوي چشم او، رفيقش را تكه      

ـ  ... يمسار خيلي پكر شـده بـوده      رفيقش پاي چشمه حرف زد و اينكه ت        ي بـه   و حت

و بعد صحبت از صبح روز بعـد از         . ارتش گزارش نكرده بوده كه چه اتّفاقي افتاده       

و آورده  ... زن تيمسار او را از اتاق بيرون كشيده بـوده         ها كرد كه خواهر   حملة پلنگ 

وده و از دور با تفنگ نشانه رفته بوده، يك تير انداخته            بوده لب چشمه نگه داشته ب     

خواسته با يـك تيـر ديگـر خالصـش كنـد كـه سـتوان آمريكـايي                    بوده، و بعد مي   

پادرمياني كرده بوده، و بعد خواهرزن تيمسار از كسي صحبت كرده بوده كه كـشته               

 هـم   به هر طريق گماشته جريان را خوب نفهميده بود، و راستش مـن            ... شده بوده 

گفـت جـسد    مـي . ها كشته شـده بـوده     بعد گفت تيمسار تازگي    و. خوب نفهميدم 

اند؛ و آن وقت تيمسار را لخت لخت توي اتاقي در اصفهان يا شيراز پيدا كرده بوده       

  ).369-368 :1387 براهني،(... شايعاتي راه افتاده بوده كه نگو

قـول   فاده از نقـل   بـا اسـت   شـخص      اول بينـيم، ايـن بخـش را راوي       طور كه مـي   همان

دليـل دوري    كند كه آن شخص هـم بـه        قيم و از قول شخص ديگري روايت مي       غيرمست

يك از    يادش نبود كدام   دقيقاً« ي مانند هاي   عبارت .آورد ياد نمي  خوبي به  زماني جريان را به   

به هر طريق گماشته جريان را خوب نفهميده بود، و راسـتش مـن هـم                «يا  » ها اين محل 

، كـشيده   رفتـه بـوده   : ماننـد (هاي ماضي ابعد     گسترده از فعل   ة و استفاد  »خوب نفهميدم 

اشـاره بـه دوري زمـاني و مكـاني راوي از مركـز حادثـه و                 ...) بوده، نشانه رفته بوده و    

 راوي ايـن بخـش      ،بنـابراين .  جزئيـات حـوادث اسـت      ةدرنتيجه اطالعات كم او دربار    

دخيل در روايـت    خود نوعي راوي غير   دهد و   ننده مي كمترين ميزان اطّالعات را به خوا     

طـور   همـان  ،شده در اين بخش نيز     نمايي و موثّق بودن حوادث روايت      ميزان واقع . است

  . بينيم، بسيار كم استكه مي

شـدگي   كـانون «هاي بررسي نوع    هاي زماني و مكاني يكي از شيوه      بررسي شاخص 
7

 «

هـا،   ، آگـاهي  سـوي ديگـر  از. شـناختي مـتن اسـت    و يافتن نوع ديدگاه روان در روايت

مكـاني   شده و بر ديدگاه زماني و      تواند در روايت دخيل    راوي هم مي   هايها و نظر   تلقّي

 كنـان  -گونـه كـه ريمـون     همـان . ثير بگذارد أشناختي ت تبع آن بر ديدگاه روان     و به 
8

 ذكـر   
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ساز بـر روايـت     فاكتورهاي مشخصي از شناخت و احساسات شخصيت كانون       «كند،   مي

  (79 :1983).  ».گذاردأثير ميتشده  يسازكانون

شناختي ديدگاه روان
9  

 فـالر  .هدف از بررسي اين نوع ديـدگاه، پـرداختن بـه لحـن روايـي در روايـت اسـت                   

 او ايـن    .ه است كرد مطرح   اي از ديدگاه روايي    را زيرمجموعه  گاه اين نوع ديد   )م1966(

شناختي هم به اين    گاه روان  ديد داند؛ زيرا ژنت معادل مي  » زيساكانون«نوع ديدگاه را با     

  . روايت استهايگر رويداده چه كسي مشاهدهپردازد ك له ميئمس

شناختي، توجه به دو سطح ساختار و سطح بينافردي زبان از              روان  ديدگاه ةدر مطالع 

ـ     ةرو، دو حـوز    ازايـن . استاي برخوردار    اهميت ويژه   ة مـورد توجـه سيمپـسون در ارائ

ساختار «ةود نيز حوزالگوي انواع ديدگاه خ
10

 ,Simpson( اسـت » وجهيـت  «ةو حوز» 

1993: 30.(  

   روايي-ديدگاه وجهي

شناختي  تواند به تبيين ديدگاه روان     مي هاي روايي متن  كه در كنار ساختار    ديگري   ةمسئل

سيمپـسون وجهيـت را بـه       . شده در متن اسـت     گرفته كار  روايت بپردازد، نظام وجهي به    

 ,Ibid(كنـد   معنـا مـي  » گويده نسبت به آنچه ميخاص نويسندهاي  گيري جهت«معناي 

د وجـو  تواند باعث بـه    ها مي   نوع وجهيت غالب در روايت    همچنين، او معتقد است      .)39

 ايـن بـه آن  . )Ibid, 47(شـود  هـاي وجهـي مختلـف    نظامها با انواع آمدن انواع روايت

هـايي عينـي و خـالي از        توانـد روايـت    ة راوي از وجهيت، مي    معناست كه ميزان استفاد   

  .هاي فردي راوي بيافريندگذاريهايي حاوي ارزشگذاري يا روايتارزش

. گيرنـد   پيش مي  در   هاي متفاوتي شيوه  خود  سويي، نويسندگان براي بيان نظرهاي     از

برنـد تـا     كـار مـي      رمان و داستان كوتاه وجهيت را خيلي زيركانه به         برخي از نويسندگانِ  

هـاي درون     و در آگاهي شخـصيت     اند  ها از نگاه داناي كل بيان نشده      نشان دهند رويداد  

 از شده گرفته كار بررسي نظام وجهي به. )Thompson, 2004: 74(افتند داستان اتفاق مي

  .كندها ياري مي راوي، ما را در شناخت اين شيوهسوي
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   روايي ژنت-ديدگاه وجهي

. روش سـاختاري اسـت    ي روايـت،    شناسـ  هاي بررسي ديـدگاه روان    ر از شيوه  يكي ديگ 

هاي دستوري زبان دارد،    شناسي كه سعي در يافتن ساختار       انگرا مثل زب  بوطيقاي ساختار 

اي كه در   شايد بهترين شيوه  . كنددر بررسي ادبيات به ساختارهاي دستوري آن توجه مي        

ر گفتمـان روايـي ژرا    آميزنـد،     درميگرا و تحليل ديدگاه با هم        قالب آن بوطيقاي ساخت   

ـ      شناسي تـالش مـي     استعاري از زبان   ةژنت با استفاد  . ژنت باشد   ةكنـد درون يـك نظري

بـراي نمونـه، در     . ف بپـردازد  هاي مختل  في انواع راويان در موقعيت    دستوري به معر    شبه

زمان فعل «هاي او انواع     بررسي
11

هـاي گفتمـان روايـي      گيـري  جهـت «در بررسي   » 
12

 و  »

  رود كــار مــي بنــدي اطالعــات روايــي بــه بــراي دســتهوجهــي مــتنبررســي سيــستم 

)Genette, 1980: 168(. گرايـان ديگـر، الگـوي خـود را بـر مبنـاي        او نيز مانند ساخت

  .كندگذاري ميها پايه ها و تضاد تفاوت

داخـل  «: شـود نظر گرفتـه مـي    ژنت، دو جايگاه اصلي براي راوي درة نظريبر اساس 

روايت
13

 روايـت  خارج از «و  » 
14

ـ     در حالـت ا   . » شـخص     اول  ديـد  ةول، روايـت از زاوي

در حالت دوم، داسـتان از      . هاي داستاني است  شود و راوي يكي از شخصيت     روايت مي 

هاي دخيـل در     شود و راوي شخصي غير از شخصيت      ميروايت  شخص     سوم  ديد زاوية

شـخص     اول  افعـال  نبودويژگي اين نوع روايت، غياب راوي از داستان و          . روايت است 

توانـد دو گونـه ديـدگاه را        در مـتن مـي    شخص     اول  حضور افعال  ،ر ژنت طبق نظ  .است

  :خلق كند

  .كندراوي افعال خود را گزارش مي. 1

راوي در نقش راوي بازتابگر    . 2
15

هـاي   زارش اعمـال و افكـار يكـي از شخـصيت           به گ  

 بـين نويـسنده و شخـصيت داسـتاني           راوي شخصي  ،در اين حالت  . پردازدداستان مي 

 .)(Ibid, 244 نظر استمورد 

شـناختي مربـوط    هاي مربوط به بررسـي ديـدگاه روان       آنچه الگوي ژنت را به بحث     

اصـطالحي كـه او بـراي ارجـاع بـه ايـن بخـش از                . اسـت » وجـه «ه او به    كند، توج   مي

شدگيكانون «،بردكار مي اش به نظريه
16

 .)Simpson, 1993: 38 (است» 

  :كندگونه معرفي ميا اينشدگي راو سه نوع روايت بر اساس نوع كانون
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روايت فاقد كانون  . 1
17

راوي دانـاي كـل    «نوعي از روايت بـا نـوعي        : 
18

كـه بيـشتر از     » 

  . سنتي روايت مشهور استةاين شيوة روايت به شيو. داندها ميشخصيت

شدگي دروني كانون. 2
19

نوعي از روايت با راوي دانـاي كـل محـدود كـه از گـزارش                : 

وگـوي    كند و خواننده فقط از طريق گفت        ها دوري مي    احساسات و عواطف شخصيت   

 .ي ببرد پها تواند به درون شخصيت دروني يا گفتار غيرمستقيم آزاد، مي

نوعي از روايت كه راوي آن در خارج از روايت حـضور دارد             : شدگي خارجي كانون. 3

يي اين نوع راوي فقط آن چيزهـا      . هاي داستاني است  و اطّالعات او كمتر از شخصيت     

بنـابراين،  . كندبيند، گزارش مي  اطّالع از اصل موضوع مي    گري كم را كه در نقش نظاره    

اين نوع روايت فقط به بيان مسائل عيني       
20

گونه كه روشن   پردازد و همان    و بيروني مي   

ها در ايـن      ها و گزارش عواطف و احساسات آن      است، داخل شدن به درون شخصيت     

 ).Genette, 1980: 192( يستنوع ديدگاه مجاز ن

   فالر و روايي آسپنسكي- وجهيديدگاه

د، الگـوي   كن  شناختي پيشنهاد مي  الگوي ديگري كه سيمپسون براي بررسي ديدگاه روان       

فردي زبـان  طـور خـاص بـر نكـات بينـا       است كه بـه )1986(و فالر    )1973(آسپنسكي  

بـا  . زبـاني اسـت   هاي    فالر، تكيه بر روش    در رويكرد آسپنسكي و   . اندكردهروايت تكيه   

 ,Fowler (اسـت شناختي قابل شناسايي  چهار نوع ديدگاه روان،استفاده از اين رويكرد

گرايـان ديگـر بـه تمـايز عمـده ميـان ديـدگاه         فالر نيز مانند سـاخت  ).127-147 :1986

خارجي و ديدگاه داخلي   
21

ديدگاه داخلي شامل نوعي ديدگاه ذهني     . استقائل   
22

 دخيل  

اسـت؛ درحـالي كـه ديـدگاه خـارجي نـوعي       هاي داسـتان    شخصيتدر آگاهي يكي از     

 هركـدام   فـالر .هاي داستان استدخيل در آگاهي و روان شخصيت  ديدگاه بيروني و غير   

شـناختي  چهـار ديـدگاه روان  . كنـد تر تقسيم مـي  ين دو نوع كلي را به دو نوع جزئي  از ا 

  :ند ازا  او عبارتاز سويشده  معرفي

 راوي يكــي از ،در ايــن نــوع روايــت: شــخص ايــت اولديــدگاه داخلــي بــا رو. 1

 گـسترده از  ةهاي دخيل در روايت است و ويژگي ايـن نـوع ديـدگاه، اسـتفاد            شخصيت

كلمات احساسي «
23

و ) انـد   كلماتي كه حاكي از افكار، احساسات و ادراكات شخصي        (» 
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  وارد ذهـن و آگـاهي      راوي ايـن نـوع روايـت      . كننده اسـت    هاي ارزيابي    و صفت  هاقيد

اين نـوع   . پردازدها مي  دربارة شخصيت ها   آن ة به بيان قضاوت و عقيد     ،ها شده شخصيت

براي روشن شـدن ايـن نـوع ديـدگاه      . شده است  ترين نوع ديدگاه شناخته   اه، ذهني ديدگ

شـخص    اول ديـد كنـيم كـه از زاويـة    را بررسي مـي  رازهاي سرزمين من   بخشي از رمان  

  :دشوروايت مي)  تيمسار شادانةهمساي(

داشت، مثل مجـسمه    شد و گردنش را شق و رق نگاه مي        وقتي كه سوار اسبش مي    

گوش او  برش و چهار  سبيل خوش  ...صورتش صاف صاف بود و سرخ سرخ       ...بود

پــشت اســب الغــر و  ...آمــداش مــي فــهخيلــي بــه قيا. اي داشــتظمــت مردانــهع

ب ديگـر شـده     انگار يك اسب سوار اس    ... اندامش، مثل يك اسب ديگر بود      كشيده

راه رفـتن   . قد خودش بود   هم ًزنش تقريبا  ...افراشته صورت عمودي و گردن    منتها به 

خرامان، و كفل درشـت       آرام، موزون، خرامان  . كردمخصوص زن همه را متوجه مي     

خرامـان راه    زن زيبـا كـه خرامـان      . كـرد اش با قد بلندش خوب تطبيـق مـي        آمدهبر

دهـد، آدم ناگهـان مـضطرب       دم دسـت مـي    حالت خوش و ناخوشي به آ      ...رود مي

كنـد، و     هواي كوه و بيابـان مـي      . شود گيرد، ولي رنگش زرد مي    شود، دلش نمي   مي

: 1387براهنـي،   (... درمان بگيرد و سـرش را بزنـد بـه ديـوار            خواهد يك درد بي   مي

115-121(. 

اين بخـش از رمـان غنـي از كلمـات            شود، از نظر وجهي،    مالحظه مي طور كه   همان

دار اننش
24

» صـاف صـاف و سـرخ سـرخ        «،  »صـاف «جـاي    به» شق و رق   «:مانند( مثبت   

خرامـان   افراشته، خرامـان  ، گردن »صاف و سرخ  «جاي تركيب ساده و خالي از ارزيابي         به

اش با قد بلنـدش     آمدهكفل درشت بر   «:مانند(هاي مثبت    حاوي ارزيابي  هاي    ، جمله ...)و

. ي داشـت  اگـوش او عظمـت مردانـه      و چهار برش  سبيل خوش  «،»كرد خوب تطبيق مي  

حالت خوشـي و ناخوشـي دسـت        (  كلمات احساسي   و ...)و» آمداش مي خيلي به قيافه  

  راوي اين بخش، نـسبت بـه       .است...) دادن، مضطرب شدن، هواي كوه و بيابان كردن و        

دارد و سعي  است  خاذ كرده   ي ات كند، ديدگاه مثبت   كه روايت مي   هايي  ها و اتفاق    شخصيت

  .منتقل كندبه خواننده را هاي خود ها و ارزيابي قضاوت

 كلـي  ديد دانـاي     اين نوع روايت، از زاوية     : ديد داناي كل   ديدگاه داخلي با زاوية   . 2

 از  هـاي داسـتان اسـت و      حساسات شخصيت عي آگاهي از افكار و ا     شود كه مد  بيان مي 
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بنـابراين، ايـن    . كنـد   مـي   ارائه  گزارش كاملي  هاافكار و ادراكات و احساسات شخصيت     

  .قابل شناسايي است» كلمات احساسي «ةنوع روايت نيز، از حضور گسترد

ونـه   در اين نوع روايـت، راوي از هرگ        :شخص ديدگاه خارجي با زاوية ديد سوم     . 3

گـر   كند آنچه را مشاهده  پرهيزد و وانمود مي     ميها   توصيف افكار و احساسات شخصيت    

 تـرين زاويـة      روايت داراي غيرشخصي    اين نوع  .بينديز نمي تواند ببيند، او ن     معمولي نمي 

 و در  كنـد   دوري مـي  هـا   يندهاي روانـي شخـصيت    اديد است؛ زيرا راوي از توصيف فر      

ع ديدگاه خالي   اين نو . گيردها قرار مي  موقعيتي خارج از سير آگاهي و ادراك شخصيت       

نبود . شخصي است ري و داراي سبكي عيني، خنثي و غي        احساس از هرگونه وجه يا كلمة    

گذارانه هاي ارزش    و عبارت  ها  كلمه
25

دار  و نـشان   
26

هـاي روايـي، ايـن نـوع       و قـضاوت 

 فالر اين نوع روايـي را رئاليـسم       .كند    تبديل مي روايت را به نوعي گزارش صرف وقايع        

عيني
27

 . نامد  مي

سـرهنگ قـد    « :براي روشن شدن اين نوع ديدگاه، به اين بخش از رمان دقت كنيـد             

. روي دماغش خال درشت سياهي داشت     . هاي سياه ريزي داشت   چشم. وتاهي داشت ك

اغلـب مـوي    . زد بار مـي   ريشش را هر چهار پنج روز يك      . اشتسبيل باريك نامنظمي د   

طـور كـه     همـان . )46: 1387براهنـي،   ( » ....زبر، سياه و سـفيد، صـورتش را پوشـانده بـود           

گونـه   كنـد، هـيچ   مـي روايت شخص آن را       سوم  در اين بخش از رمان كه راوي       ،بينيم مي

 كوتـاه و    هـاي   هشود و راوي بـا جملـ       و ارزيابي منفي يا مثبت ديده نمي       احساسي   ةكلم

 به توصيف حـاالت خـارجي و فيزيكـي شخـصيت داسـتاني              فقط ساده،   ةحروف اضاف 

 .كند ورود به ذهن و روان او اجتناب ميپردازد و از  مي

. ترين نوع ديدگاه اسـت    يچيدهترين و پ  انگيز، بحث وع ديدگاه روايي فالر   آخرين ن . 4

 اما وجه   شود؛  ميشخص     سوم وشخص     اول  ديد اين نوع ديدگاه شامل هر دو نوع        زاوية

زمان با آنكه    است كه راوي اين نوع روايت، هم       نوع با سه نوع پيشين، در اين      تمايز اين   

وايت افكار و احساسات    پردازد، از ر  هاي داستان مي  با دقّت به گزارش اعمال شخصيت     

هـا موضـعي كنجكـاو و        افكـار و احـساسات شخـصيت        در برابر   و كند  دوري مي ها   آن

گونـه توضـيح    فالر اين نـوع را ايـن  . )Simpson, 1993: 42(گيرد  در پيش مياطّالع  كم

  : دهد مي
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كلمـات  «اي است كه آسپنـسكي آن را        خارجي بودن اين نوع ديدگاه ناشي از نكته       

بيگانگي
28

فكـر  «،  »رسـد كـه     نظـر مـي     بـه «،  »انگار«،  »شايد«كلماتي چون   . نامد مي »

اطّالعـي و عـدم اطمينـان راوي دربـارة افكـار و      كـه نـشان از كـم   ... و» كنم كه  مي

در اين نـوع    ها  حاالت رواني شخصيت  . بحث دارد هاي مورد   احساسات شخصيت 

د؛ يعني همـان حـاالتي      گردها تبيين مي    ديدگاه، تنها با ارجاع به حاالت فيزيكي آن       

   .)Ibid( تواند مشاهده كند اطالع مي خارجي كمكه يك بينندة

 در  فقـط و  اسـت   در اين نوع ديدگاه بسيار محـدود        » كلمات احساسي « بنابراين، كاربرد 

.. .و» كـنم فكـر مـي   « ،»ممكن اسـت  «،  »رسدنظر مي  به«مانند  صورتي كه همراه با افعالي      

 .كار روند، مجاز است به

 .به نظر مي رسدخسته او 

  . او عصباني است اآلنكنم فكر مي

ها،  يز خصوصيات فيزيكي و حركات شخصيت   آماستفاده از مقايسه و توصيف اغراق     

هـا از  هـاي شخـصيت   واكـنش در اين ديدگاه، اعمـال و  . ويژگي ديگر اين ديدگاه است    

 احساسات نهـان    ها و مانند؛ زيرا انگيزه  برانگيختن احساس همدردي خواننده محروم مي     

  ).Fowler, 1986: 142( شوددر پشت اين اعمال، بازگو نمي

ثير آن بـر تعيـين      أ كافي به وجهيت و تبيين چگونگي ت       ةانداز فالر در الگوي خود، به    

اخذ الگوي او و توضيح بيـشتر     رو، سيمپسون با     ازاين. نوع ديدگاه روايي نپرداخته است    

و افزوده و مدل نهايي انواع ديدگاه روايي خـود را           هاي وجهي، نكاتي را به اين الگ       جنبه

  .كرده استارائه 

  ديدگاه وجهي سيمپسون

؛ دهـد  هاي دستوري گوناگوني قرار مي    هاي خود، براي انواع وجه معادل     فالر در بررسي  

 كمكي وجهي، قيدهاي وجهي يا قيدهاي جملـه،         ها مي توان به جمله، افعال      ة آن جملاز

... دهنده، افعال شناختي و ادراكـي و       تعميم هاي  گذارانه، جمله  هاي ارزش و صفت ها  قيد

 نمايانـدن  منظـور  بهسيمپسون نيز، به پيروي از فالر، . )Simpson, 1993: 47(اشاره كرد 

سيمپـسون   .كنـد الگوي نهايي خود در تحليل ديدگاه، از اين عناصر وجهي استفاده مـي            
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مـري، نظـام وجهـي تمنـايي، نظـام          چهار نوع اصلي نظام وجهي زبان را نظام وجهـي ا          

و بـه تعريـف هـر     )Ibid, 53(داند  وجهي برداشتي يا شناختي و نظام وجهي ادراكي مي

  :پردازد تحليل ديدگاه مي نوع و چگونگي استفاده از آن در

وجه امري. 1
29  

رو، اين نوع وجـه      ازاين. وجه امري به آنچه بايد يا بهتر است كه انجام شود، اشاره دارد            

من به تو   (ترين شكل   شود و بين قوي    آن مي  هاي  شكل ةل وظايف و الزامات در هم     شام

در نوسـان اسـت     ) كـنم  من از شما خواهش مـي     (ترين شكل    تا ضعيف ) دهمدستور مي 

در وجه امري وظيفـه و مـسئوليت مـوردنظر اسـت و      . )14: 1387زاده و پـورابراهيم،       آقاگل(

ـ  ةنگرش گوينده را به درج     كنـد  ي مـنعكس مـي     خاصـ  رابـر انجـام كـار     د وي در ب    تعه .

  : دهد هاي معنايي وجه امري را نشان مي  نوسانهاي زير مثال

  .شما بايد برويد

 .شما الزم است برويد

 .شما بهتر است برويد

 .كنم برويدخواهش مي

هـاي مختلـف اسـتنباط      هاي گوناگون به شكل   تواند از فعل   وجه امري مي   ،همچنين

 :نظر بگيريدهاي زير در را در مثال» رفتن« مثال فعل برايشود؛ 

  .الزم است برويد

  .مرخص هستيد

  .مانع استرفتن شما بال

  .رفتن شما ممنوع است

  .مجبوريد برويد

بـر معنـاي كـنش       شناختي، عالوه ها از نظر معنا     شود، اين جمله  طور كه مالحظه مي   همان

مـانع بـودن و     ن، بال ند لزوم، ترخيص، ممنـوع بـود      ، حاوي اطالعات ديگري مان    »رفتن«

  .هستنداجبار نيز 
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وجه تمنايي. 2
30  

اين نوع به آنچه مورد درخواسـت و  . وجه امري است  شبيه به    زيادي   وجه تمنايي تاحد  

هـاي مختلـف شـدت و ضـعف در          د و بين گونـه    شو  تمنا يا خوشايند است، اطالق مي     

  : نوسان است

  .كنم برگرديآرزو مي

 .اي كاش برگردي

 . اگر برگرديشودچقدر خوب مي

 .اميدوارم برگردي

وجه برداشتي يا معرفتي. 3
31 

ترين وجه در تحليل ديـدگاه اسـت؛ زيـرا وجـه معرفتـي              ترين و پركاربرد    اين نوع، مهم  

 ميزان اطمينـان يـا عـدم اطمينـان گوينـده نـسبت بـه صـدق              ةبردارندطور مستقيم در    به

وجـه نيـز بـين درجـات      ايـن نـوع   .)Simpson, 1993: 48(شده اسـت   هاي بيان گزاره

  :مختلف شدت و ضعف در نوسان است

  .تواند حقيقت داشته باشداين موضوع مي

 .اين موضوع ممكن است حقيقت داشته باشد

 .اين موضوع حقيقت دارد

 . حقيقت داردقطعاًاين موضوع 

 .اين موضوع بايد حقيقت داشته باشد

 .تواند حقيقت نداشته باشداين موضوع نمي

هـاي زبـاني ديگـري نيـز        هاي كمكـي، در واحـد     بر فعل  رفتي، عالوه نظام وجهي مع  

 :تواند دستوري شود مي

  :در فعل

  .كنم موضوع حقيقت داردمن فكر مي

 .من معتقدم موضوع حقيقت دارد

 .دهم موضوع حقيقت داشته باشدمن احتمال مي
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 .من شك دارم موضوع حقيقت داشته باشد

 :در صفت

  .اين خبر قطعي است

 .مشكوك استاين خبر 

 .اين خبر موثق است

 :در قيد

  .خبر شايد واقعيت داشته باشد

 . واقعيت داردالًخبر احتما

 . واقعيت دارداًخبر قطع

 هـاي   ه، جملـ  )خبر واقعي است  (، از شكل خام يك جمله       شود   مشاهده مي  طور كه همان

 .تواند مشتق شودهاي متفاوت وجهي ميبسياري با انواع نظام

وجه ادراكي. 4
32  

 وجه شناختي است؛ با اين تفاوت كه اين نوع، شـامل            ةمجموعنوعي زير  وجه ادراكي به  

ويـژه   هـاي انـسان، بـه       اي با ارجاع بـه ادراك     رستي گزاره ميزان تعهد گوينده نسبت به د     

  .)Perkins, 1983: 81(هاي ديداري است ادراك

  .واضح است كه موضوع حقيقت دارد

 .حقيقت داشتن موضوع شفاف است

 .حقيقت داشتن موضوع مشهود است

 .رسد موضوع حقيقت داردبه نظر مي

توانند  خالي از وجه هستند، از نظر معنايي مياًهمچنين، برخي افعال با اينكه ظاهر

 :  وجه ادراكي قرار گيرندةزيرمجموع

  .مصاحبه را ديدم

 .مصاحبه را از راديو شنيدم
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 وجـه ادراكـي     داراي كـاركردي شـبيه بـه      » شنيدن«و  » نديد«دو فعل    در اين دو جمله،   

 ميزان و نوع ةكنند توانند تعيين بر آن اين افعال مي ؛ عالوه)Simpson, 1993: 51(هستند 

 .باشند» مصاحبه«دخالت گوينده در موضوع 

. دهـد  ي نشان م  وار  هاي آن را خالصه   هاي وجهي مختلف و كاركرد     الگوي زير، نظام  

زباني هر  هي مختلف و در سمت چپ مفاهيم غير       وجهاي   در سمت راست عناوين نظام    

  .نوع وجه آمده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي آنهاي وجهي و كاركرد نظام: 1شكل 

شده را در بررسي و       في الگوي خود، چهار نظام وجهي تبيين       معر ةسيمپسون در ادام  

  كه شامل نه ديـدگاه كلـي       - الگوي نهايي خود   معرفيهاي روايي و     تحليل انواع ديدگاه  

تـوانيم   گانـه را مـي     هاي نه رو، هركدام از اين ديدگاه      ازاين .گيردكار مي   به -روايت است 

 هـم شـامل عناصـر روايـي          بناميم؛ زيرا هريـك از ايـن انـواع         » روايي -وجهي«ديدگاه  

 و هـم شـامل عناصـر        )...شـدگي و    زمان، مكان، كـانون    :مانند(ژنت  از سوي   شده   تبيين

  .وجهي خاص است
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  روايي سيمپسون -ديدگاه وجهي

شـخص تقـسيم      سوم شخص و  در آغاز، سيمپسون ديدگاه را به دو نوع كلي ديدگاه اول          

  : دكن مي

  شخص ديدگاه اول

شخص و از قول شخصيتي دخيـل         ديد اول  ها با زاوية     انواع روايت  ةاين نوع، دربرگيرند  

اه ديـدگ «اسـت كـه ژنـت آن را         بـر نـوعي از ديـدگاه         اين نوع منطبق  . در روايت است  

كنـد   نامد؛ يعني نوعي از ديدگاه كه راوي آن، خود در داستاني كه روايت مي           مي» داخلي

شخص  تر ديدگاه اول    به سه نوع جزئي    ، اين نوع كلي   هاي وجهي از نظر نظام  . نقش دارد 

  .شود شخص خنثي تقسيم مي شخص منفي و ديدگاه اول مثبت، ديدگاه اول

  شخص ديدگاه سوم

وسـيلة راوي     بـه شـخص اسـت و        ديد سوم  هايي با زاوية   روايت ديدگاه، شامل اين نوع   

شود و منطبق بر نوعي از ديدگاه است كه ژنـت             روايت مي  پنهان و غيردخيل در داستان    

 بر اساس اينكه حـوادث داسـتان تـا چـه            كلي اين نوع    .نامدمي» ديدگاه خارجي «آن را   

يت خـاص داسـتان اتفـاق       ميزان در درون يا بيرون از روان و آگاهي يك يا چند شخص            

شـخص روايتگـري و ديـدگاه        ديدگاه سـوم  : شودتر تقسيم مي   به دو نوع جزئي    افتد،مي

  .شخص بازتابگر سوم

روايتگريشخص   سومديدگاه
33 

گيـرد و بـه تعبيـر       راوي در اين نوع ديدگاه، در مـوقعيتي خـارج از روايـت قـرار مـي                

جواز دانايي كل  « داراي   ،سيمپسون
34

، تنها لحن  همچنين. است» 
35

شـده در    گرفتـه  كار   به 

  .اين نوع ديدگاه، لحن راوي است

  گرشخص بازتاب ديدگاه سوم

 هـاي داسـتان   شخص گاهي با جواز دانايي كل، وارد ذهن يكي از شخـصيت            راوي سوم 

در اين صورت، شخـصيت مـورد       . پردازدو به روايت افكار و احساسات او مي       شود    مي

تبـديل  » بازتـابگر «گيرد و ديـدگاه روايـت بـه ديـدگاه           مينظر نقش بازتابگر داستان را      

  ).Simpson, 1993: 55(شود  مي
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ي شخصيت كـارتوني كـه      د به شخصيت داستاني، حيوان يا حت      توان ة بازتابگر مي  واژ

ـ   . شـود، ارجـاع داشـته باشـد       شناختي او در متن بازنمايي مـي       ة ديد روان  زاوي وع ايـن ن

شدگي دروني   كانون«ژنت آن را    . دشو  يدود روايت م   مح ديدگاه، از زاوية ديد داناي كل     

  ديدگاه بازتـابگر اهميـت  ة ديگري كه دربارةنكت. )Genette, 1980: 189(نامد مي» ثابت

، در  هـاي مكـاني   ، اين است كه راوي بازتابگر ايـن نـوع ديـدگاه از نظـر شـاخص                دارد

ي ديد مكـاني مختلـف   هاگيرد و خود او زاويه     ديد مكاني قرار مي    جايگاه مركزي زاوية  

  .آفريند را مي

جريـان سـيال    « تكنيك   مانندهايي  ر اثر استفاده از شيوه    ب در اين نوع گاهي      ،همچنين

شـود و راوي ناگهـان       مي محو شخص شخص و راوي اول     بين راوي سوم   ة فاصل ،»ذهن

 هركدام از دو نـوع ديـدگاه   ).Simpson, 1993: 71(شود  شخصيت ميوارد سير آگاهي 

 به سه نوع مثبت، منفي و خنثـي         ،ص روايتگر و بازتابگر نيز از نظر نظام وجهي        شخ سوم

  .شوند تقسيم مي

  :دهد روايي را نشان مي-الگوي زير انواع ديدگاه وجهي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   روايي-انواع ديدگاه وجهي: 2شكل 
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  شخص مثبت ديدگاه اول

وجـه تمـايز ايـن      . ص است شخ اين نوع ديدگاه مشابه ديدگاه داخلي فالر با روايت اول         

 و  هاقيـد  «و» كلمـات احـساسي    «ماننـد  وجـود عناصـري      ،نوع از انواع ديگـر ديـدگاه      

نظام وجهي اين نوع ديدگاه مثبت است؛ زيرا راوي بـه           . است» گذارانه هاي ارزش   صفت

شـده    موضوعات ارائـه   ةگونه ابهام و سردرگمي دربار    گويد مطمئن است و هيچ    آنچه مي 

 مفاهيم الزامات، وظـايف،     ةدارند، دو نظام وجهي امري و تمنايي كه دربر        رو  ازاين. اردند

اي  ر اين نوع ديـدگاه كـاربرد گـسترده   عقايد، آرزوها و تمايالت راوي داستان هستند، د  

  . دارند

كـي بـر آگـاهي محـدود راوي      متشده در اين نـوع ديـدگاه    العات ارائه همچنين، اط 

 بيروني حـوادث باشـند،      هايكي بر نشانه  ه فقط مت   بنابراين، اطالعاتي ك   .اطالع نيست  كم

 هـاي    قيـد  ةي كـه دربردارنـد    هـاي   تاز سويي، عبـار   . برد محدودي دارند   كار در اين نوع  

، »انگار «:مانند( ادراكي   هايو قيد ...) و» احتماالً«،  »شايد«،  »ممكن است  «:مانند(شناختي  

 كـاربرد   ر ايـن نـوع ديـدگاه      باشـند، د  » گانگيكلمات بي  «كليطور   و به ...) و» وضوح به«

  .محدودي دارند

، و گـاهي بـا او       راحتـي احـساس راوي را درك       تواند به  اين نوع روايت مي    ةخوانند

 است كه   هايي   عبارت ةويژگي ديگر اين نوع ديدگاه، كاربرد گسترد      . پنداري كند  ذات  هم

هـاي  نـشانه «هـايي كـه بـا       دارد؛ البته در قالب گـزاره     اشاره  به افكار و احساسات راوي      

شناختي
36

  ).Ibid, 57(ها كم نشده است  و احتمال وقوع آن، تعديل»

 منفيشخص   اولديدگاه

 وجه شناختي و    ةشخص مثبت، حضور گسترد    وجه تمايز اين نوع ديدگاه از ديدگاه اول       

 :ماننـد ( ادراكـي    هـاي   هـاي كمكـي، قيـد     اين نـوع وجـه در قالـب فعـل         . ادراكي است 

تـصور  «،  »كنم  گمان مي «،  »كنم فكر مي  «:مانند(افعال وجهي   ،  ...)و» آشكارا«،  »روشني  به«

 ؛نظام وجهي اين نوع ديدگاه، منفـي اسـت  . )Ibid, 58(شود  نمايان مي...و...) و» كنممي

گويد اطمينان ندارد و اين عـدم اطمينـان را بـه خواننـده              زيرا راوي به درستي آنچه مي     

فـالر اسـت؛ البتـه در ايـن نـوع      هارمين ديـدگاه  ه چاين نوع ديدگاه، مشاب .كندمنتقل مي 
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خاص، سردرگمي و بيگانگي نسبت بـه موضـوع، از ميـان ذهـن شخـصيت دخيـل در                   

  ).Ibid, 59(گيرد داستان شكل مي

  شخص خنثي ديدگاه اول

عبـارت ديگـر     وجه تمايز اين نوع از دو نوع ديگر، غياب كامل وجه روايـي اسـت؛ بـه                

پـردازد و از ابـراز عقيـده و       روايـت عينـي داسـتان مـي         بـه  فقطراوي اين نوع ديدگاه،     

 بنـابراين، ايـن نـوع روايـت       . كنـد ميها خودداري    حوادث يا شخصيت   ةقضاوت دربار 

 خالي از هرگونـه  هاي   و در قالب عبارت    استگذارانه   ارزش هاي  ت خالي از عبار   كلي  به

 توصـيف    بـه  فقـط در ايـن نـوع ديـدگاه، راوي         . دشـو    مـي  بيـان وجه مثبـت يـا منفـي        

د و به توصـيف فراينـدهاي روانـي         پردازها مي  خصوصيات فيزيكي و ظاهري شخصيت    

اين نوع ديدگاه گزارشگر    شخص     اول راويهمچنين، از آنجايي كه     . گرايشي ندارد ها   آن

 ويژگـي   ،بنابراين. كند    اي نمي    اشاره  به خود و افكار و احساساتش      طرف وقايع است،    بي

ارجاع به خود« افعال ديگر اين ديدگاه، محدوديت
37

ايـن   ).Nash, 1990: 133(اسـت  » 

» رئاليسم عينـي «نوع ديدگاه، مشابه چهارمين نوع ديدگاه فالر است؛ نوعي كه فالر آن را        

 .نامدمي

  ديدگاه روايتگري مثبت

در اين نـوع،    . شخص شباهت زيادي دارد    اين نوع به ديدگاه وجهي مثبت با روايت اول        

 دهنـده  هاي تعميم هگذارانه و جمل ارزشهاي  و صفت ها  ايي، قيد ننظام وجهي امري و تم    

طور كه روشن است، وجه تمايز اين نوع ديـدگاه از            همان ،البته. اي دارد كاربرد گسترده 

ديدگاه متعلّق بـه راوي پنهـان و         شخص مثبت در اين است كه در اين نوع،         ديدگاه اول 

 اين است كه    شخص  ي مهم ديدگاه سوم   در روايت است؛ زيرا يكي از معيارها      غيردخيل  

هاي داسـتان    قعيتي خارج از آگاهي و ذهن شخصيت      تمام يا بخشي از داستان بايد از مو       

راوي اين نوع روايت نيز مانند لنز دوربين، از موقعيتي خارجي به ضبط و              . روايت شود 

  ).Simpson, 1993: 62(پردازد  ع داستان ميبازنمايي وقاي
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  نفيديدگاه روايتگري م

 جزئيـات مربـوط بـه      نكردن و ذكر » كلمات بيگانگي «اين نوع ديدگاه، از نظر دارا بودن        

از سـوي   . ها، شباهت زيادي با آخـرين ديـدگاه فـالر دارد           افكار و احساسات شخصيت   

 عـدم اطمينـان،     ة كـه القاكننـد    - دارا بودن نظام وجهي شناختي و ادراكـي        دليل  هديگر، ب 

شـخص منفـي      ديدگاه اول   شبيه به  -ت به داستان است   سردرگمي و بيگانگي راوي نسب    

  ).Ibid, 65(است 

  ديدگاه روايتگري خنثي

شـدگي خـارجي ژنـت و        اين نوع ديـدگاه، مـشابه سـومين نـوع ديـدگاه فـالر، كـانون               

شدگي عيني كانون«
38

در الگـوي   ).Rimmon-kenan, 1983: 80(كنان اسـت   - ريمون» 

تن زباني غيروجهي و عدم توصيف مستقيم افكار        سيمپسون، اين نوع ديدگاه از نظر داش      

همچنـين، ايـن    . شخص خنثي نيـز اسـت        ديدگاه اول  ها، شبيه به    و احساسات شخصيت  

بنابراين، ويژگي زباني ايـن   ).Simpson, 1993: 67(ترين ديدگاه است  نوع، غيرشخصي

افكـار و    بازنمـايي    گذارانه و عـدم    هاي ارزش    و صفت  هانوع ديدگاه، خالي بودن از قيد     

نمـايي و رويكـرد       از نظر حقيقت    هم  سبك اين نوع ديدگاه    .هاست احساسات شخصيت 

ها، قابل مقايسه با سبك ژورناليستي      گرايانه به حوادث و شخصيت     عيني
39

الً معمو.  است 

مسائل موضعي خنثي دارد و داراي نظام وجهي مثبت يـا منفـي          در برابر   اين نوع سبك،    

رئاليسم فلوبري«وند اين نوع سبك را ازرا پا .)Ibid, 68(نيست 
40

نامد؛ سبكي كه از مي» 

 و  هـا   تو لغـ  » طـور كـه هـست نـشان دهـد           هر چيز را همان   «كند  نظر زباني تالش مي   

 را ءهـا باشـد و اشـيا    منطبق بر آنالًكار ببرد كه كام   به ء را براي بازنمايي اشيا    هايي  هجمل

ساختن«جاي  به
41

نمايش» «
42

  ).Pound, 1960: 74 (دهد »

  ديدگاه بازتابگر مثبت

بـا ايـن    گري مثبـت اسـت؛ البتـه        مشابه ديدگاه روايت   كامالً   اين نوع از نظر نظام وجهي،     

 افكار و احساسات شخصيت بازتابگر      شخص اين نوع ديدگاه     تفاوت مهم كه راوي سوم    
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دهد و شخصيت مورد نظر در اين ديدگاه، مركز آگاهي          مي نشانمورد نظر را    
43

 داسـتان   

  :پردازيم يدگاه، به تحليل بخشي از رمان ميبراي روشن شدن اين نوع د. ستا

هـا از   اي اسـت كـه تـازگي      دانست كه گروهبان پاركر عاشق سـرجوخه      حسين مي 

ولـي ماجراهـاي گروهبـان پـاركر بـرايش مبتـذل و              ...آمريكا به تبريـز آمـده بـود       

 آمريكـايي   ةسـرخورد عنوان يك روشـنفكر      از سروان دوگالس به   . پاافتاده بود  پيش

 شخصيت شيطاني و روان متنـاقض       ةانداز آمد، ولي حتي شخصيت او به     ش نمي بد

عنـوان يـك خـداي       سـروان كرازلـي بـه     . ازلي جالـب نبـود    و سرگردان سروان كر   

آمريكايي قدم به ايران گذاشته بود و حاال دو تصوير يكسره متناقض بـا يكـديگر،                

ير خدايي كه مورد تجـاوز مخلوقـات        تصوير خداي فخرفروش به خاكيان، و تصو      

حـسين احـساس    ...  برخاسـته بودنـد    زميني قرار گرفته بود، در وجود او به جـدال         

كرد كه بين چيزهاي صاف و پاك و روي زميني كه در نور آفتاب ظاهر خود را                  مي

گذاشتند، و آن نيروهاي دروني و زيرزميني كه در ظلمت كمين كرده            به نمايش مي  

و بـر چهـرة زيبـاي بيرونـي پنجـول           خاسـتند    گاه از اعماق برمـي    هودند و فقط گ   ب

ناپذير نشان دادن آن ظـاهر روشـن و          كشيدند، جدال، ابدي است و براي خدشه       مي

چيز ديگـري از ايـن نـوع، سـروان آمريكـايي را             طبيعت، تاريخ، زمان يا هر    صاف،  

در آنجـا   سروان ناگهان به درون احشاء ظلمت مكيده شـده بـود و             . برگزيده است 

  .)100-99: 1387  براهني،(... احساس الوهيت او براي هميشه از او سلب شده بود

بينـيم، راوي در ايـن بخـش در قالـب ديـدگاه بازتـابگر مثبـت،                 طور كـه مـي    همان

 )ميرزا حسين(گر روايت   يا همان كانوني  ها و افكار و ادراكات شخصيت بازتابگر         ارزيابي

كلمـات احـساسي و كلمـات و    ين بخش، از نظـر دارا بـودن   راين ا؛ بنابكند را بازگو مي 

ـ .  غني است  الً حاوي ارزيابي كام   هاي  هجمل   گزارشـگرِ   نمونـه، كلمـات احـساسيِ      رايب

  :دست نمود يافته است  از اينهايي هافكار و ادراكات، در جمل

ها از آمريكـا    اي است كه تازگي    پاركر عاشق سرجوخه    كه گروهبان  دانست مي حسين -

  .بريز آمده بودبه ت

 كـه   كـرد  فكـر مـي   (افتـاده بـود     پاهبان پاركر برايش مبتذل و پيش     هاي گرو ولي ماجرا  -

  ).ماجراهاي گروهبان پاركر مبتذل است

  .آمد بدش نمي آمريكايي ةعنوان يك روشنفكر سرخورد از سروان دوگالس به -
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دان سروان   شخصيت شيطاني و روان متناقض و سرگر       ةانداز  ولي حتي شخصيت او به     -

  .جالب نبودكرازلي 

دو تصوير يكسره متناقض با يكديگر، تصوير خداي فخرفروش به خاكيان، و تصوير              -

در وجـود او بـه جـدال        خدايي كه مورد تجاوز مخلوقـات زمينـي قـرار گرفتـه بـود،               

  .برخاسته بودند

  كه بين چيزهاي صاف و پاك و روي زميني كه در نور آفتاب             كرد  احساس مي  حسين   -

گذاشتند، و آن نيروهاي دروني و زيرزميني كـه در ظلمـت    ظاهر خود را به نمايش مي 

خاسـتند و بـر چهـرة زيبـاي بيرونـي            گاه از اعماق برمـي     كمين كرده بودند و فقط گه     

  . كشيدند، جدال، ابدي استپنجول مي

  :اند از هاي حاوي ارزيابي نيز عبارت جمله

  . بودافتادهپاتذل و پيشمبهاي گروهبان پاركر برايش  ماجرا-

  . آمد بدش نمي يك روشنفكر سرخوردة آمريكاييعنوان  از سروان دوگالس به-

  .به ايران گذاشته بود قدم يك خداي آمريكاييعنوان  سروان كرازلي به -

 الوهيـت او    جا احساس  و در آن   به درون احشاء ظلمت مكيده شده بود       سروان ناگهان    -

  .ه بودبراي هميشه از او سلب شد

مبتـذل، روشـنفكر،    «ماننـد   داري    از كلمات نـشان    بارهابينيم، راوي   طور كه مي  همان

  . دهدبودن سوق مي  كند و وجه غالب روايت را به سمت مثبتاستفاده مي» ...الوهيت و

  ديدگاه بازتابگر منفي

ي، و نظام وجهي ادراكـي و شـناخت       » كلمات بيگانگي « از نظر دارا بودن      وع ديدگاه اين ن 

شخص منفي و ديدگاه روايتگري منفي است و تفاوت آن بـا ديـدگاه               مشابه ديدگاه اول  

روايتگري منفي در اين است كه وجهيت در اين نوع ديدگاه، از درون ذهـن شخـصيت                 

  .گيرد نه از سوي راوي خارجي  مي مايهبازتابگر

  ديدگاه بازتابگر خنثي

ع ديگر است؛ زيرا در ايـن نـوع، حـوادث           تر از دو نو    اين نوع ديدگاه بازتابگري پيچيده    

بايد از درون ذهن و آگاهي شخصيت بازتابگر روايت شـوند؛ امـا سـبك روايـت بايـد                   
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گرا عيني  كامالً خالي از وجه و   
44

اي است كه تشخيص    گرايي مسئله   عيني ، بنابراين . باشد 

ه تـشخيص  اي كـ  تنها نكته . دكن  اين نوع ديدگاه را از ديدگاه روايتگري خنثي مشكل مي         

هـايي در مـتن     د، وجود نشانه  كن  از ديدگاه روايتگري خنثي ممكن مي     اين نوع ديدگاه را     

 خـاص   ي ديد و جايگاه مكاني شخـصيت      ةدهد حوادث از زاوي   روايت است كه نشان مي    

  .  ديد راوي خارجيةشوند نه از زاوي روايت مي

  گيري نتيجه

 الگويي شـامل تقـسيمي      ،نگرانهزئياي دقيق و ج   طور كه ديديم، سيمپسون با شيوه      همان

كار  اين الگو با تمركز دقيق بر عناصر وجهي به        . كند  ميدقيق از انواع ديدگاه روايي ارائه       

هـاي زبـاني خاصـي باشـد كـه در            تواند ابزار مناسبي براي تحليل     شده در متن مي     گرفته

هـاي   در تحليـل  همچنين، اين الگو    . شود  منجر مي نهايت به تحليل ايدئولوژيكي از متن       

  .آوردهاي ساختاري روايت را نيز فراهم مي تحليلةمحور زمين متن

  ها نوشت پي

1. point of view 
2. spatial point of view 
3. bird's eye 
4. temporal point of view 
5. Fowler 
6. Toolan 

هـاي  هـا و صـفت    قبيل ضـماير مـن و تـو، نـوع افعـال، قيـد             هايي از در هر گفتار، حضور مشخصه    «. 7

شـود و  يابد، تفسير مـي قوام ميبالد و گونه كه مي  بدين معناست كه آن گفتار همان      ...متمايزكننده و 

يند نقـل روايـت كـه داراي مختـصات          در فرا . ص در زمان و مكان خاص است      اي خا آن گوينده از

گاه مناسـب  عنوان نظر بايست يك پرسپكتيو را بهاست، مي  گريزناپذير و مفصل زمان و مكان        تقريباً

)vantage point ( مكاني معين داسـتان  لحاظ زماني و هاي بهگاهي كه رويدادآورد؛ نظردر شمار 

 پرسپكتيوي محدود در روايت را يعني ديـدگاهي         ناپذيرژنت اين نوع اتخاذ گريز    . دهد را انتقال مي  

مـراد  . نامـد  مي) focalization( شدگيشوند، كانون ديده، احساس، ادراك و سنجيده ميءكه اشيا

  .)68: 1383توالن، (» .شوند از آن زاويه ديده ميءاي است كه اشياشدگي زاويهاز كانون

8. Rimmon- kenan 
9. psychological point of view 
10. structure 
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11. tense 
12. stance of narrative discourse 
13. homodiegetic 
14. heterodiegetic 
15. reflector 
16. focalization 
17. zero focalization 
18. omniscient narrator 
19. internal focalization 
20. objective 
21. external point of view-internal point of view 
22. subjective 
23. verba sentiendi 
24. marked words 
25. evaluative assertions 

برخـي از   . هاسـت يرنـدة ارزيـابي   گاً بيان حقـايق نيـست؛ بلكـه دربر        فتار ما صرف  ي از گ  بخش مهم . 26

، »مـرد   دولـت «و  » بـاز سياسـت «هـايي نظيـر     هاي عـاطفي موجـود ميـان واژه         شناسان به تفاوت   معنا

بـت و   اند كه مفـاهيم مث    و نظاير آن اشاره كرده    » مقتصد«و  » خسيس«،  »خواهيآزادي«و  » ليبراليسم«

نـشان  دار و كلمات بعدي بي     در هر جفت، كلماتي كه اول آمده نشان       . ابت هستند  ث منفي يك پديدة  

ايـن  . گذاري اسـت   هايي در زبان، تأثيرگذاري بر نگرش مخاطبان و ارزش        نقش چنين واژه  . هستند

هـا،  ماندة معناي آن  ي عاطفي يا سنجش معنايي، از يكديگر متمايزند و باقي         ا از نظر معن   ها فقط واژه

 . )69: 1381پالمر، (شان يكسان است  »شناختي«ي ايعني معن

27. objective realism 
28. word of estrangement 
29. deontic  
30. boulomaic 
31. epistemic 
32. perception 
33. narrative 
34. license of omniscience 
35. voice 
36. epistemic markers 
37. self- referential 
38. objective focalization 
39. journalistic style 
40. flaubertian realism 
41. making 
42. presenting 
43. center of consciousness 
44. objective 
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