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 چکيده
 یکوهفتادواو صد وانیدنیما یوشیج یکی از شاعران معاصر است که در میان اشعار 

است. هدف اصلی این پردازي روایت به طور کامل بهره بردهشعر از تکنیک کانونی
ساز سازي در این اشعار بر اساس موقعیّت کانونیپژوهش، کشف و شناخت انواع کانونی

منظور، اشعار روایی نیما یوشیج با روش توصیفی سازي است. بدینتداوم کانونیو میزان 
ساز تحلیلی بررسی شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از منظر موقعیّت کانونی -

ي امور را نما، همهاندازي تمامساز با چشمدر اغلب شعرهاي روایی نیما، کانونی
ساز بیرونی است. در کانونی-ي راويحت سیطرهکند. اغلب اشعار تسازي میکانونی

سازِ بیرونی، کردار و گفتار و پندار کانونی-تر این اشعار، دانش نامحدودِ راويبیش
رانه ي عاطفی جانبداتر اشعار روایی نیما داراي مولفهگذارد. بیشدیگران را به نمایش می

د، براي بیان عقاید راوي که با اننگر است. اغلب اشعار روایی نیما، بستري شدهو درون
سازي در این اشعار، شود. از منظر میزان تداوم کانونیاندازي غالب نمایش داده میچشم

ستند سازي ثابت برخوردار هتر اشعار روایی نیما از کانونیاین نتیجه حاصل شد که بیش
 کند. ها واحد است و تا پایان روایت تغییر نمیو راوي آن

 .جیشوی ماین ،یدرون يسازیکانون ،یرونیب يسازیکانون ،ییروا اشعار: کليدیهای واژه
 

 مقدمه. 1
 ي آن از جهات بسیار قابلها و سبک خاص شاعرانهاشعار نیما یوشیج به دلیل نوپردازي

روایی براي شعر نو است که به تصریح در  -بررسی است. او معتقد به الگویی وصفی
-445( و صادق هدایت )همان: 442-438: 1376)نیما یوشیج،  زادههایش به صنعتینامه
 ر از ــتي موضوعات مرتبط با روایت، گستردهجا که دایرهاست. از آن( تشریح شده458
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ها، هاي تاریخی، رمانها، کتاباي است که اخبار روزنامهداستان است و شامل مجموعه
بسیاري ( Rimmon–Kenan, 2002: 1.)دگیرمیکاوي و... را دربرها، جلسات روانفیلم

وگو، از کردن توالی خطی زمان، شخصّیت، حادثه و گفتاز اشعار نیما، به دلیل برجسته
حقیقی سو و فقدان تاست. وجود این ویژگی از یکپردازي روایت بهره بردهتکنیک کانونی
و  که به بررسیي این موضوع از سوي دیگر، نگارندگان را بر آن داشت بنیادین درباره

بپردازند؛ بنابراین، هدف در این پژوهش، تشخیص  سازي در این اشعارتبیین انواع کانونی
روش انجام این پژوهش بر اساس  سازي در اشعار روایی نیما است.و تعیین  انواع کانونی

د این شوي حاضر مطرح میاصلی که در مقاله پرسش اي است.برداري کتابخانهیادداشت
م ساز ومیزان تداوسازي در اشعار روایی نیما بر اساس موقعیّت کانونیکه کانونی است

ي این فرضیه شکل گرفت که از منظر موقعّیت پژوهش بر پایهسازي، چگونه است؟ کانونی
ساز بیرونی است. اغلب این اشعار کانونی-ي راويساز اغلب روایی نیما، سیطرهکانونی

اندازي غالب نمایش ن عقاید و دانش نامحدود راوي که با چشماند، براي بیابستري شده
سازي و بیان انواع آن در روایت به بررسی اشعار شود. در ادامه با تعریف کانونیمی داده

 پردازیم.روایی نیما از این منظر می
 

 . پيشينه تحقيق1. 1
د و )بیا« سازي در روایتکانون»سازي مقاالتی با عنوان از منظر بنیاد نظري در مورد کانون

است. از دیگرسو، ( انجام شده1384)صرفی، « يمثنوکانون روایت در »( و 1384نعمت، 
به معرفی چهل مورد از اشعار روایی « ساخت روایت در شعر نیما»ي تیغ در مقالهخلیلی جهان
تیغ، هانلیلی جاست )خسازي در شعر نیما نداشتهاي به کانونیاست و هیچ اشارهنیما پرداخته

ي آماري و موضوع پژوهش، با آن متفاوت (؛ از این رو پژوهش حاضر از منظر جامعه1382
 توان ادعا کرد که پژوهش حاضر از این منظر فاقد پیشینه است.است و به درستی می

 

 بحث و بررسی. 2
ما هنگام خواندن و یا شنیدن روایت، دیدگاهی  يهاي مهم و اغلب ناآگاهانهیکی از تجربه

شود. در بسیاري از متون روایی ها و... به ما ارائه میاست که از طریق آن وقایع، شخصیّت
جا که در متون روایی، شود. از آناگر دیدگاه تغییر کند، روایت از بنیان دگرگون می

چند نوع دیدگاه را ارائه  شخصّیت و راوي همیشه حاضرند، هر کدام ممکن است یک یا
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که  شوددیگري مطرح میمهم  ينکتهجا در این (Chatman, 1978:152-153) .کنند
 بیند و یا به متننیست که داستان را میفردي  همان گاه (،voice)داستان  گويسخن

ي کلماتِ جریانِ ؟ منبع و مرجع همهگویدچه کسی می)تمایز میان . دهدجهت می روایی،
هاي متن از منظر کیست؟( که گیريجهت ؟بیندچه کسی می)و  کیست؟( سخن
« ازيسکانونی»است، به« کانون شخصّیت»و « روایتکانون عملِ »ي تمایزِ میان دهندهنشان

(focalization )شود.در روایت مربوط می(Toolan, 2001: 64 ) این نکته براي نیما
ه کنم: چدر شناختن هر شعر این فکر را می من»گوید: یوشیج به قدري مهم است که می

  (432: 1368یوشیج، نیما « )کند؟طور بیان میمشاهده کرد؟ و چه

براي انتخاب ( Gerard Genette)« ژرار ژنت»سازي اصطالحی است که کانونی
منظري در روایت برگزید که از طریق آن، همه چیز، دیده، احساس، درک و ارزیابی 

که  برگزید به جاي اصطالح دیدگاه را  سازيیکانونبه این دلیل اصطالح  ژنت،شود. می
  تر از ادراک بصري دارد.  سازي مفهومی گستردهدر اصطالح کانونی« شدندیده»

(Toolan: 60 )سازي را در  اشعار روایی نیما، بر اساس دو معیارِ ،  انواع کانونیدر ادامه
 ایم:سازي، تحلیل و بررسی کردهمیزان تداوم کانونی ساز در داستان وموقعیّت کانونی

 
 از سموقعيّت کانونیبر اساس  در اشعار روایی نيما سازیانواع کانونی .1. 2

ساز، کارگزاري است که ادراکش هم فاعل دارد و هم مفعول. فاعل یا کانونی سازيکانونی
او  سازچیزي است که کانونیشده، دهد و مفعول یا کانونیبه داستان، سویه و جهت می

ساز در داستان، به دو بخش سازي بر اساس موقعیّت کانونیکند. کانونیرا مشاهده می
( از %91/23)معادل  در چهل و یک شعر شود.سازي درونی و بیرونی تقسیم میکانونی

سازي و عمل ساز، یک شخص است؛ ولی کانونیاشعار روایی نیما، راوي و کانونی
ساز، همان راوي )در کانونی-ها، شخصّیتدر این روایت دیگرند.جدا از یک روایت،

ي آن دوران جوانی( است که با ادراک و باورهاي مربوط به گروه سنّی خویش، همه
ساز )همان شخص در دوران کانونی-است و راويوقایع را دیده، درک کرده و فهمیده

 است و ممکنگذشته دیده، درک و باور کرده کند که درسالی(، رخدادهایی را نقل میکهن
؛ ها و اعتقادها نیز شده باشداست که گذر زمان، سبب تغییر و تحّول بسیاري از آن ادراک

، راوي از مکانی که در آن متولد شده و تجاربی کسب «یادگاري»براي مثال، در شعر 
 کند:است، چنین یاد میکرده
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 جاست که من به ره فتادماین

 مـــش چشـر و گل و کوه پیـــاب

 وشــآغا همـــها برهـــودم بـــب 

 وشـــه در گـــگ گلــي زنآوازه

  1گـــا هماهنــــهي آبهـــبا نال                          

 (.89: 1383یوشیج،نیما )
ي درونی در بطن رخدادهاي سازیکانون، «ي سریویلیخانه»از دیگرسو، در شعر 

 «سازکانونی -تشخصیّ»ي شیطان، در جایگاه به وسیلهقراردارد و در متن  شده بازنمایی
(character-focalizer )يساز، فاعل داستانیِ همهکانونی-شود. این شخصیتمی ارائه 

گونه روایت ها را اینادراکاتِ مربوط به خویشتن و دنیاي خارج از خویش است و آن
ه زا/ کگونه طوفانبه سوي تو / روي آوردم/ در شبی اینهم از این رو بود/ که »کند: می

ها/ هم از این رو بود/ که به امید تو/ من سره رگجهان را شد ز هم بگسسته گویی یک
/ تا سوي تو آمدم، در سر/ فزودمي خود میامید زنده هر دم برهبدمبه دل امید بودم/ 

 (367)همان: .« مر ام بیفکرها پرورده

 سازیسطوح کانونی .1. 1. 2
در دوازده شعر از اشعار ( Story Within Story)با توجّه به شگرد داستان در داستان 

سازي و در نتیجه، چند سطح کانونی ها داراي چند سطح رواییروایی نیما، این روایت
در سطوح روایی متعدّدي  ،گوناگونسازان بیرونی و درونی هستند. این راویان و کانونی

 پردازند. سازي میوایتگري و کانونیبه ر
، از سه سطح روایتگري برخوردار است: سطح اول راوي «ي سریویلیخانه»روایت 

ساز درونی دارد و سریویلی و شیطان را فراداستان، نیما است که نقش راوي کانونی
داستانی است که کند. راوي دیگر این روایت، سریویلی، راوي درونسازي میکانونی

ساز و هم نقش راوي کانونیزمانی دارد و هم نقش شخصیتمکانی و همهیدي همهد
ي خود گر است که از تجارب گذشتهاست. سریویلی، فاعلی تجربهساز را پذیرفتهکانونی

 / خواب آشفته جَستم که ز/ مادرم یک شب مرا دید"سریویلی گفت: »گوید: چنین می
او شریک /  این پسر بیرون شد از دستم"/ :گفت با خودآه برزد / من بیازید دست چون بر

من  .../دیگرم از او نخواهد گشت اجاق تیره روشن/ با مردمی دیگر شود آخر نفسو هم
آن کسان را کز رسن باال شده بر / ستمهاي بد و نیک همه خامان این ره را شنیدهسخن

هر کوران در درون ش/ ستمیدهپس چنان دانند کز آن بر فلک باال برفتستند، د/ سوي بامی
 (365-363)همان: « ".بینایی دردها دارم ز
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همچنین راوي درجه سوم در این منظومه شیطان است. شیطان نیز همانند سریویلی 
ند: کساز دارد و چنین حکایت میکانونیساز و هم نقش شخصیتهم نقش راوي کانونی

/ پدرانم را ستوده/ ها، جز تنی چندهمه آن/ شاعران را دوست بودم /وقت کودکی من ز»
به  /رویان شورانگیز و رعنابا پري /بوده از ایشان شکوهی هر کجایی که بساط بزم بوده

ا ب/ هاي میگرد ایشان ساقیان استاده بر کف جام/ چه دالرا!/ نشاط و رقص برجسته
 (369-836 :)همان 2.«هاي زراندود و قباها تنگ از اطلسرکم

 سازی در اشعار روایی نيماوجوه کانونی .2. 1. 2
ي نان یکی از محقّقانی است که حوزه شد، ریمونچه پیش از این نیز گفتهبر اساس آن

سازي را گسترش داد تا عالوه بر وجه دیداري و تصویري، وجوه ادراکی، معنایی کانونی
 یک از منظر شناسی و ایدئولوژیکی را نیز دربربگیرد. این وجوه مختلف، گاهروان

ازان سدیگر همخوانی  دارند و گاه نیز از منظر کانونیشوند و با یکساز ارائه میکانونی
در این ( Rimmon–Kenan, 2002: 83) شوند.مختلف و حتّی متعارض پدیدار می

دیقشان ها، با بیان مصابخش از پژوهش به توضیح و تفسیر این وجوه و کاربردي کردن آن
  ایم:ی نیما پرداختهدر اشعار روای

 وجه ادراکی. 1. 2. 1. 2
ي طور مستقیم با حواس پنجگانهشود، مفاهیمی است که بهجا مطرح میچه در اینآن

 ودشي اصلیِ زمان و مکان تعیین میساز در ارتباط است و از طریق دو مختصّهکانونی

  (.78)همان: 
  ی مکانالف( مؤّلفه
کند و از آن خاذ میبراي خود اتّ  سازکانونیتی است که مکانی، موقعیّ وجهمنظور از 

در  د.کنبیند و ارزیابی میهاي روایت خود را میتموقعیت و جایگاه، مناظر و شخصیّ
ود کنیم تا تعیین شساز را بررسی میسازي مکانی، موضع دیداري کانونیبررسی کانون

است. این زاویه بین ادراک داستان نشستهاي به تماشاي دنیاي ساز از چه زاویهکه کانونی
از شعرهاي  (%95معادل) شصت و چهار شعرو  صد نامحدود و محدود، در نوسان است.

ها در جایی فراتر از قهرمان ساز آناست که کانونیاي روایت شدهروایی نیما، به شیوه
کند. در شعر روایِی می سازيي امور را کانونینما، همهاندازي تماماست و با چشمایستاده

مزمان هايِ متمایز، ولی ه،  نیما براي توصیف شب، به توصیف کلّیِ صحنه«ي شبکینه»
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 وپردازد مربوط به اوضاع گل و گیاه، درختان، ساحل، کوه و جنگل و آسمان در شب می
 منسجم يتصویر شکلا را به توصیفات مجزّاین شود که ل میاین وظیفه به خواننده محوّ 

ه چیز است به غم بنشسته/ سر فروبرده بشب به ساحل چو نشیند پی کین/ همه» دریابد:
بگسسته./ کاج « بَقَم»بر ره جنگل و کوه از ره دور/ تکه گویی ز «/ کراد»جیب است 

نشیند به بر او ساحل/ ابري از آن ره کوهان برخاست/ ست غمین باال راست/ میکرده
 (501: 1383)یوشیج، 3«شود بر سر هرچه حائل.می

ساز مربوط است، نیما در جایی فراتر از اشیاي کانونی –در این نوع ادراک که به راوي
ي تحت ادراک نما، محّوطهاندازي تمامو چشم وارمورد ادراک خود ایستاده و با دید پرنده

زد و داپرهايِ متمایز میاست و همزمان به توصیف کلّیِ صحنهسازي کردهخود را کانونی
  .کنددیگر متمرکز می اياز یک صحنه به صحنه دید خود را ،به صورت متوالی سازکانونی

سازي درونی مربوط است، ساز در کانونیکانونی –در ادراک محدود که به شخصّیت
ساز درون کانونی –و ادراک، محدود است. در این موارد، اگر شخصیّت ي مشاهدهحیطه

واند از تر باشد، فقط قادر است که آن اتاق را توصیف کند و نمیمحصو اياتاق دربسته
اي به بیرون بنگرد. حال اگر که از درون پنجرهباشد؛ مگر اینخیابان تصوّري داشته

پا به خیابان بگذارد، خواننده نیز ممکن است همگام با او، خیابان  سازکانونی –شخصیت
انداز نامحدود به تواند در یک روایت، از چشممحور میسازي مکانرا درک کند. کانونی

انداز نامحدود، تغییر وضعیّت گر محدود به ادراک چشمادراک محدود و از دیدگاه مشاهده
 (Rimmon–Kenan: 79)بدهد. 

شود؛ براي از اشعار روایی نیما، این وضعیّت مشاهده می (%5/4 معادل) در هفت شعر 
(، راوي داراي دیدگاه محدود 460: 1383)یوشیج،« سرگشتهبازگردان تن »مثال در شعر 

کند و مکانی است. راوي که در شهري غریب است، با اطراف خود، احساس غربت می
شناسد. در این صورت، ادراک راوي در سرزمینی غیر از وطن او هاي مختلف را نمیراه

اوي شود. رکانی او میگیرد و این ناآشنایی با محیط، سبب محدود شدن ادراک مشکل می
دور از شهر و دیار خود شدم با تیرگان همخانه، آه از » دهد:ابتدا غربت خود را شرح می

در ادامه راوي به دلیل « گدازد باقی عمر مرا هردم!...این بدانگیزي!/ داغ حسرت می
 کند:اي که در آن قرار دارد، چنین شکایت میهاي مکان ناشناختهشدن در راهگم

ر زمان اندیشم از من در جهان چیزي نماند غیر آهی/ هم به همچند سري مو، راه ه»
!/ از نواییي راهی./ اي رفیق روز رنج بیجستن/ در بساط خشک خارستان نیابم نقشه
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کدامین راه بر سوي فضاي تیرگان این راه را دادي درازي؟/ از همان ره به گلگشت دیاران 
 (461)همان:  4.«ا... ات ربازگردان این تن سرگشته

 ی زمانب( مؤلّفه
ي وجه ادراکی زمان نیز وجود دارد. از منظر تضاد میان ادراک محدود و نامحدود درباره

 ساز استکانونی -سازي محدودِ زمانی، محدود به حضور شخصیّتادراک زمانی، کانونی
گیرد. که همزمان با وقوع یک رخداد یا دیدن یک صحنه، ادراک او نیز شکل می

(Rimmon–Kenan, 2002:79 )سازيِ نامحدودِ زمانی در صد و بیست و هفت کانونی
شخص، سوم ( از اشعار نیما حضور دارد. در این اشعار با روایت%5/74 معادل) شعر

ساز بیرونی( با ادراکِ نامحدودِ زمانی خویش، ساز )کانونیکانونی-اغلب اوقات، راوي
ي امکانات زمانی ممکن را از گذشته گرفته تا حال و گاهی آینده، در اختیار دارد و همه

کند. نگري استفاده مینگري و آیندهانی خود از گذشتهسازي زمهمین دلیل، در کانونیبه
 (98: 1384)بیاد و نعمتی، 

، راوي نفس اماره را به مرغی به نام هیبره تشبیه کرده که در وجود «هیبره»در شعر  
در هر زمان از نوک »کند: آدمی قرار دارد و زشت و بدبو است و از خون آدمی تغذیه می

/ ما ز روي بیم جان داریم سوي او نیاز/.../ لیک وقت واپسین گدازاو بانگی برآید جان
 (418یوشیج: )« دارد دهان گند وا.گشاید بال و میشود از ما جدا/ میکه او می

، به «هرزمان»ي زمانی است. با آوردن کلمهدر این شعر، راوي داراي دیدگاه همه
گري نواقف است و بعد، آیندهکند که از گذشته، حال و آینده روشنی و صراحت بیان می

 معادل) چهار شعرواز دیگرسو، در چهل دهد.کند و آخرین لحظات حیات را شرح میمی
از اشعار روایی نیما، راوي داراي ادراک زمانی محدود است؛ براي مثال، در شعر  (26%

خشک »د: کناطالعی میي آینده، اظهار بیگوید و  درباره، راوي از زمان حال می«داروگ»
رسد آمد کشتگاه من/ در جوار کشت همسایه/.../ قاصد روزان ابري، داروگ!/ کی می

، راوي تنها از وقایعی مطلع است که در زمان «شب است»در شعر ؛ (760)همان:  5«باران؟
اطالعی گونه اظهار بیاطالع است. او از صبح روز بعد، اینداده و از آینده بیحال، رخ

اندیشه ولیکن، که چه خواهد بود با ما صبح؟/ چو صبح از کوه سر برکرد، چه »کند: می
 (740)همان: ...« پوشد از این طوفان رخ آیا صبح؟ می

 شناسیوجه روان .2. 2. 1. 2
 هاي انتقال وقایع روایی پردازد. شیوهساز میشناسی، به ذهن و عواطف کانونیوجه روان
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شود. شونده به دو بخش شناختی و عاطفی تقسیم میکانونیساز به از طریق ذهنیّت کانونی
(Rimmon–Kenan: 80)  

 ی شناختیالف( مولّفه

میزان شناخت آدمی از جهان پیرامونش مفاهیمی مرتبط با  ،هاانش، گمان، باورها و خاطرهد
ایز ي بیرونی و درونی را به تمسازاست. بررسی و تحلیل این مفاهیم، تمایز میان کانونی

 کند.تبدیل می ،(restricted)و محدود ( unrestricted)میان دانش نامحدود 

ي ساز(، داناي کلّی است که دانشی نامحدود دربارهکانونی –ساز نامحدود )راويکانونی
ساز، گاهی نیز به اقتضاي نیاز داستان و جهان داستان و اشخاص آن دارد. این نوع کانونی

ي زودهنگام برخی از اطّالعات براي ایجاد تعلیق و هیجان، آگاهانه و تعمّدي از ارائه
 (. 80کند. )همان: نامحدود خویش، خودداري می

-نیما، دانش نامحدود راوي( از اشعار روایی %5/84 معادل) صد و چهل و چهار شعر
راي گذارد؛ بساِز بیرونی، کردار و گفتار و پندار و اهداف دیگران را به نمایش میکانونی

کند که مدتی ، راوي، داستان شهري را روایت می«سوي شهر خاموش»مثال، در روایت 
شود که او از خواب شهر، آگاهی در خواب است. نامحدود بودن دانش راوي سبب می

او  ست/ منجمد با تنبیند )خوابش شیرین(/ که بر او بگذشتهخواب می»باشد: شته دا
 (695: 1383)یوشیج،  6«مانده، شبان سنگین.

سازي است که دانش ساز(، کانونیکانونی –ساز محدود )شخصیّتکانونی از دیگرسو،
جهان بازنموده ي جهان داستان و اشخاص آن دارد؛ زیرا او نیز بخشی از محدودي درباره

از اشعار  (%16 معادل) در بیست و هفت شعر( Rimmon–Kenan, 2002: 81 )است.
، «راري»ساز وجود دارد. در نقل قول زیر از شعر روایی نیما، محدودیّت دانش کانونی

ساز درونی( آشکار است؛ زیرا راوي ساز )کانونیکانونی-محدودیّت دانش شخصّیت
 شود:محدودیت دانش او سبب تردید در شناسایی این صدا میشنود و صدایی را می

ربایی من/ خواند.../ اما صداي آدمی این نیست./ با نظم هوشگویا کسی است که می»
 (763: 1383)یوشیج،  7«ام.آوازهاي آدمیان را شنیده

 ی عاطفی ( مولّفهب

ي عینی ازـسیـی، کانونـه عاطفـی در وجـی و درونـازي بیرونـستقابل کانونی
 «جانبدار»ي ذهنی سازرا در برابر کانونی (neutral, uninvolved) «طرفبی»
(coloured, involved )توانیم ي عاطفی و احساسی میدهد. از طریق مولّفهقرار می
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سازي و میزان دخیل شدن عواطف شخصی میزان عینی بودن و ذهنی بودن کانونی
ال تواند در قبساز میگونه که عامل کانونیکنیم. همان سازها را در روایت بررسیکانونی

هاي شده، موضعی بیرونی یا درونی اّتخاذ کند، در مورد وقایع و شخصّیترخدادهاي ارائه
بنگرد.  «از برون»یا « از درون»ها را د آنـتواناب دارد و میـق انتخـز حـداستان نی

(Toolan, 2001: 61) ن ساز از ذهشود، کانونیسازي میکانون شده از برونوقتی کانونی
آورد و احساسات و شده سخن به میان نمیو احساس و نیّت و اغراض درونی کانونی

-سازِ بیرونی )راويماند. در حالت دوم، کانونیاي از ابهام پنهان میافکار او در هاله
ي احساسات و افکار دهد و به دنیاشده را از درون، نمایش میساز( احوال کانونیکانونی

. کندشود و تصویر کاملی از فضاي ذهنی و احساسی او را عرضه میاو وارد می
(Rimmon–Kenan, 2002: 77) 

ست او تأکید کرده گرایی را مورد تمجید قرار دادههاي خویش، عینّیتنیما در نوشته
ولی در اشعار روایی (؛ 86: 1368)یوشیج، « بینید، بنویسیدطور که میسعی کنید، همان»که 

از شعرهاي  (%92 معادل) تر است؛ زیرا صد و پنجاه و هفت شعرگرایی برجستهاو، ذهنیت
نگر است. اگر به منظور بازنمایی ي عاطفی جانبدارانه و درونروایی نیما، داراي مولفه

ن به ابیات تواي عاطفی در پی بیان مصداقی از اشعار روایی نیما باشیم، میتر مؤّلفهدقیق
چه شب "آلوده، به چشمان خسته/ هر دمی با خود گوید راز/ خواب»زیر اشاره کرد: 

 يهایم/ نیست در کلبهاست زنم/ گرسنه مانده دوتایی بچهو گرمی و دراز/ تازه مردهموذي 
 (412: 1383)یوشیج،  8«"ما مشت برنج/ بکنم با چه زبانشان آرام؟

پاي ي نهانی شبحدود دارد و از زمزمهساز دید نامکانونی-در این روایت شعري، راوي
سرخوردگی برآمده از فقر را از طریق نمایش نجواي فقیر با خود، آگاه است. او یأس و 

سازي کانونی« از درون»دهد. در این حالت، راوي دنیاي داستان را درونی قهرمان نشان می
ی کند که به توصیفکند و تصویري سوگرایانه از دنیاي داستان و رخدادهاي آن ارائه میمی

ي دیگر از شعر انجامد. نمونهشده میونیدقیق از فرایندهاي ذهنی و احساسات و ادراکات کان
یکا ال» هاي درونی قهرمان روایت است:ي واگویهدهندهنیز به خوبی نشان« در پی دارو چوپان»

جا/ در دل این شب تاریک چو دوزخ بر پا/ که در آن زنده چو مرده است به"با خود گفت: 
جوید؟/ ... نکند باشد ن میگوید؟/ جاي درمانش بر زخم که هست/ چه ز مچه به من می

 (124-123)همان: « ".گونه و شیرین به زباناین زن از گروه پریان/ گرم از این
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طرف قرار از اشعار روایی نیما، راوي در جایگاهی بی (%8 معادل) در چهارده شعر
از »ها نیست و دنیاي داستانی را دارد و قادر به نفوذ در افکار و احساسات شخصیّت

هاي قابل رؤیت از جمله اعمال و حرکات بیند. در این اشعار، نیما فقط به پدیدهمی« برون
کند، ها را گزارش میرسی دارد و هنگامی که اعمال شخصیّتها، دستظاهري شخصیّت

هاي درونی کند که در اغلب، حالتشده ارائه میطرف از کانونیتصویري محدود و بی
ید رسنمایی چون )انگار، گویی، ظاهرًا، احتماالً، به نظر میهاي وجهشده با عبارتکانونی

وي وگ، راوي گفت«ي نوجامه»شود؛ براي مثال، در روایتی تحت عنوان میو...( نشان داده 
 کند:بین خیاط و مشتري را بدون هیچ طرفداري و اظهار نظري روایت می

 یکــی جامــه آن مــرد خیــاط دوخــت

 چــو شــد اوســـتا جانــب مسـکنـــش

ـــاد ـــه از نهـ ـــن سـوخـت ـــد ت  بنـالی

 دمـی چنـد بـر وي مالمــت گرفـت

ـــه ــود جام ــه خوشب ــهام گرچ  دوخت

 مــن ـاریـبسـ ـبیـع يــهیما شـود

 

                                سـوخت جامـه صـاحب تن را قضا 
 |تنـــش بــر دوخـتـــه آن بپـوشـــاند

 !اوسـتاد یدوختـ بـد چـه جامـه کـه

 شـگفت يجـا نـه»: اسـتا گفـت بدو

 سـوخـتـــه تـــن در کنـــد خشــونت

  9مـن کــار اگــر باشــد تـو بیع ز
 (118 )همان:                        

 وجه عقيدتی .3. 2. 1. 2
وجه عقیدتی، نظام نگرشی اعتقادي است که رخدادها و اشخاص داستان بر آن اساس، 

سازها نگرش کلّی کانونیبینی و شوند. بر اساس وجه عقیدتی، جهانارزیابی و سنجیده می
اندازي غالب، کند. در نوع نخست، هنجارها از طریق چشمدر متن به دو طریق جلوه می

ساز کانونی-بینی راويشوند. در این نوع، جهانساز، ارائه میکانونی–یعنی نگرش راوي
ي مههکند و در نهایت، هاي دیگر را ارزیابی میبینیداراي موقعیّتی برتر است که جهان

 (Rimmon–Kenan, 2002: 83)شوند. ها تابع عقایدِ او مینگرش
اند، براي بیان از اشعار روایی نیما، بستري شده (%87 معادل)صد و چهل و نه شعر  

شود؛ براي مثال، در روایت اندازي غالب، نمایش داده میعقاید راوي که با چشم
کند که براي زودتر رسیدن به مقصد، ، راوي داستان فردي ابله را روایت می«انگاسی»

ي راوي دهد. در این روایت تمثیلی، عقیدهشود و جان خود را از دست میسوار ابر می
شود: گیري تمثیل نمایش داده میبه مثابه اعتقاد غالب، با این موخره در استنتاج و نتیجه
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د نزدیک که نابین/ آناست است/ فکر ابله، سبب بدبختیسان سختی ابلهی را هم از این»
 (203: 1383)یوشیج، « به خویش/ نتواند که بود دوراندیش.

 کند که بهاي را روایت می، نیما داستان چشمه«ي کوچکچشمه»در روایت تمثیلی 
رود. در پایان ي فخر چشمه از بین میخود مغرور است؛ اما با دیدن جویباري بزرگ، همه

القی ي استداللی تمثیل با پیام اخاز طریق آراستن شبکه ي غالب راوياین شعر نیز عقیده
 : شودمورد نظر او، با ابیات زیر نشان داده می

 انــدجوشــنده يچشــمه همــان خلــق

 آموختـه لـب بـه حرفـی سـه دو یک

 

ــده  ــویش در بیه ــنده خ ــدخروش  ان

ــاطر ــس خ ــانبی ب ــوخته گنه  10س

 (88: همان)                       

ازها را سبینی و نگرش کلّی کانونیي دیگري که جهانعقیدتی، طریقهبر اساس وجه 
سازي مربوط است که خود، راه را براي جوالن انداز کانونیدهد، به چشمدر متن نشان می

ند. کمتن را میسّر می يکند و خوانش چندگانههاي موافق و مخالف مختلف بازمیعقیده
(Rimmon–Kenan, 2002: 83 )ي شعر و هایش دربارهمجموعه یادداشت نیما در

انسان به آثار هنري یا »کند که دهد و تصریح میشاعري، به این شیوه تمایل نشان می
دهد که جهاتی از آن، مبهم و تاریک و قابل شرح و مندي نشان میتر عالقهاشعاري بیش

 (167: 1368)یوشیج، « تأویل متعدد باشد.
از اشعار روایی نیما، داراي صداهاي متکّثري است که  (%13معادل)بیست و دو شعر  

، راوي «زیبایی»است؛ براي مثال، در شعر هاي متن، وارد تعاملی پویا شدهبا سایر نگرش
ی، کردن و آشکارنمودن زیبایوگوي بین گل و باد صبا در مورد پنهاناز طریق بیان گفت

کند و خوانش حجاب زیبارویان بازمیهاي مختلف مربوط به راه را براي جوالن عقیده
 (360: 1383کند. )یوشیج، متن را میّسر می يچندگانه

 : کندیم دفاعدر این شعر، باد صبا که معتقد به حجاب است، از اعتقاد خویش چنین 

 دراز بـرگ ایـن زیبـاتري همـه از چون

 برســد گزنــدت کــه مبــادا خلــق از

 

ــاز رخ بپوشــد تــا کــه ســتآورده   ب

 برسـد نوشـخندت طریـق به رنجی

 (360: همان)                       

اما گل که معتقد است زیبایی نباید پنهان بماند، دیدگاه مخالف خویش را در این باره 
 :کندیمچنین ابراز 
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 جهــان گــوش مــن يآوازه از پرگشــت

 

  11نهـان بـه نمانـد نیکویی و زیبایی 

 (360: همان)                     

 در اشعار روایی نيما سازیفراوانی وجوه کانونی
 عقیدتی شناختیروان ادراکی

 عاطفی شناختی زمانی مکانی
 تک

 صدایی
 چند

 صدایی

 22 149 بیرونی درونی بیرونی درونی نامحدود محدود نامحدود محدود
7 164 44 127 144 27 157 14 

 

 سازیکانونیميزان تداوم بر اساس  سازیانواع کانونی .2 .2
ارائه شود  سازنگاه یک کانونی يتواند ثابت باشد و فقط از دریچهسازي میکانونی

(Herman & Vervaeck, 2005: 74) ( از اشعار روایی %93 معادل)؛ صد و پنجاه و نه شعر
ها واحد است و تا پایان روایت تغییر سازي ثابت برخوردار هستند و راوي آننیما از کانونی

د ها یا بین چنسازي بین راوي و یکی از شخصیّتگاهی نیز ممکن است کانونی 12کند.نمی
من »مانند شعر  .سازي از نوع متغیّر استشخصیّت در نوسان باشد که در آن حالت، کانونی

 برد؛ ابتدا راوي اول یعنی، دو راوي وجود دارند و هریک قسمتی از داستان را پیش می«لبخند
کند و از بیت چهارم به را معرفی می« راز پرداز نهان»بیت، راوي دوم یعنی ، در سه «نیما»

ي از درون پنجره»نیما:  کند:بعد، رازپرداز نهان شروع به نقل روایت خود و دیگران می
ست/ کس دیري اي من/ از کجا یا از چهي خانهي من، یا ز ناپیداي دیوار شکستههمسایه

 (439: 1383)یوشیج، .« گونه در حرف است... ایناي رازپرداز نهان لبخنده
جایم نشسته./ از دل چرکین دم سرد هواي تیره با زهر من در این»رازپرداز نهان: 

 (439)همان: 13.«اي خاموش بسته... هاتان رمیده/ دل به طرف گوشهنفس

 سان از منظرسازي چندگانه است؛ یعنی یک رخداد یا موضوع یکگاهی نیز کانونی
این نوع از ( Rimmon–Kenan, 2002: 95)سازهاي مختلف، گزارش شود.کانونی
قدر متفاوت سان را چههاي گوناگون، حقایق یکشخصیّت»دهد که سازي نشان میکانونی

، افراد مختلف گنبدي بزرگ «گنبد»در روایت شعري به نام ( Bal, 1997: 148)«کنند.درک می
ف ي دیگري مخالهریک برداشت خود را که با برداشت و عقیده شناسند وبینند و نمیرا می

 :دیربنگ را تیرواهاي این ي شخصیتسازي چندگانهکند. قسمتی از کانونیاست، بیان می
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 برین چرخ انگشت ز :گفت یکی

 تــهس ســابلی دانــدن: گفت یکی

 زمین؟ بر نگین باشد نیفتاده 

 تـــاس دهــافکن راه در هــندانست

 است یمانیسل مــخ تــگف یــکی                              

 (242: 1383یوشیج، )                                                          
 .است چندگانه يسازیکانون يدارا زین( 49: همان) «افسانه» شعر 

 ااشعار روایی نيم سازی درميزان تداوم کانونیبر اساس  سازیفراوانی انواع کانونی
 چندگانه متغییر واحد
159 10 2 

 

 یريگنتيجه .3
 شد، این نتایج به دستسازي در اشعار روایی نیما گفتهي کانونیچه دربارهاز مجموع آن

آمد که اغلب اشعار روایی نیما از یک سطح داستانی برخوردارند و فقط دوازده شعر 
و در نتیجه  داستان در داستان، از چند سطح روایی يروایی او به دلیل استفاده از شیوه

تی موقعیّاین اشعار  ترسازي بیرونی و درونی برخوردار است. در بیشچند سطح کانونی
هاي روایت تو از آن موقعیت و جایگاه، مناظر و شخصیّ کردهخاذ براي خود اتّ  نیماکه 

ادراک قهرمان است. او با دید  د، فراتر از اشیاي موردکنبیند و ارزیابی میخود را می
کند. در سازي میي تحت ادراک خود را کانونینما، محّوطهاندازي تمامو چشم وارپرنده

ورت به صپردازد و هايِ متمایز؛ ولی همزمان میبسیاري از موارد، به توصیف کّلیِ صحنه
 ايهصحن دیگر یا از یک صحنه بهشخصیّت به ، تاز یک شخصیّ دید خود را ،متوالی
را  اتوصیفات مجزّاین شود که ل میکند و این وظیفه به خواننده محوّمتمرکز می ،دیگر

  .دریابد منسجم يتصویر شکلبه 
دلیل فرازمانی بودنِ نیما در جایگاه راوي داناي کل، ادراکش ها، بهدر اغلب این روایت

امکانات زمانی ممکن را  يزمانی  است و او با ادراکِ نامحدودِ زمانی خویش، همههمه
سازي همین دلیل، در کانونیاز گذشته گرفته تا حال و گاهی آینده، در اختیار دارد و به 

جا که در این اشعار روایی، کند. از آننگري استفاده مینگري و آیندهزمانی خود از گذشته
، نگاه رونی استساز بیکانونی-ي نیما در جایگاه راويتحت سیطره ي روایتاغلب پیکره

هاي داستان قرار هاي زمانی را در اختیار شخصیتاستثماري او به ندرت امکان جهش
 پریشی است.دهد و سیر زمان در این بخش از اشعار خطی و مستقیم و بدون زمانمی
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اي هکه نیما در نوشتهسازي به این نتیجه رسیدیم که با وجود آناز منظر وجه کانونی
است، در اشعار روایی او گرایی را مورد تمجید قرار دادهشعر، عینّیت يخویش درباره

ي عاطفی جانبدارانه و تر است؛ زیرا اغلب این اشعار داراي مولفهگرایی برجستهذهنیت
سازِ بیرونی، کانونی-نگر است. در بسیاري از اشعار روایی نیما، دانش نامحدود راويدرون

ي ندار و اهداف دیگران را نیز به نمایش بگذارد. در بررسی مولّفهقادر است کردار و گفتار و پ
ي که با اند، براي بیان عقاید راوتر اشعار روایی نیما، بستري شدهعقیدتی دریافتیم که بیش

شود. در این میان، تعداد اندکی از اشعار روایی نیما، داراي اندازي غالب، نمایش داده میچشم
یزان است. از منظر مهاي متن، وارد تعاملی پویا شدهه با سایر نگرشصداهاي متکّثري است ک

ثابت  سازيسازي در این اشعار، دریافتیم که اغلب اشعار روایی نیما از کانونیتداوم کانونی
 کند. ها واحد است و تا پایان روایت، تغییر نمیبرخوردار هستند و راوي آن

 اهیادداشت
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« او به رویایش»(؛ 611)همان: « پاکار شب»(؛ 677)همان: « اجاق سرد»تر: هاي بیشمثال. 6

پره ساحل شب»(؛ 702)همان: « بر فراز دودهایی»(؛ 687)همان: « بر فراز دشت»(؛ 666)همان: 
(؛ 507)همان: « ناقوس»(؛ 458)همان: « نیما»(؛ 445)همان: « هاآي آدم»(؛ 774)همان: « نزدیک

 ( و... .739)همان: « مرغ شباویز»
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 (.173)همان: « پسر»( و 223)همان: « و بوقلمون
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