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با اینكه کنش روایتگری از دیرباز مورد توجه بوده است از اواخر قزرن بیسزتم ،مباحزث دقیقزی
درباره آن مطرح شد .یكی از این مباحث ،کانونیشدگی است که به جایگاه راوی در روایزت و
رابطة بین «دیدن» و «گفتن» در روایت کردن میپردازد .از برجستهترین نظریزهپزردازان در ایزن
زمینه ژرار ژنت فرانسوی است.
از سویی ،بخشهایی از قرآن ،بیان روایتهای داستانی آن هم با اسلوبی هنری و منحصزر بزه فزرد
است که ظرفیت گسزترده روایزی -ادبزی بزرای پژوهشزهای روایزتشناسزی دارد؛ لزذا در ایزن
پژوهش ،روایت یوسف در قرآن بر اساس نظریة کانونیشزدگی ژنزت تحلیزل و بررسزی شزده
است .نتیجه اینكه اگرچه این روایت با اهداف تعلیمی و هدایتی در قزرآن آمزده اسزت ،تمزامی
عوامل مدنظر ژنت مانند تنوع در شیوههای کانونیسزازی ،تنزوع در بیزان و بازنمزایی کنشزها و
استفاده از کانونیسازهای مختلف در روایت و غیره را دارد.
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مقدمه
دانش روایت شناسی گویای این است که «روایت در قالبهزای تقریبزاً بزیانتهزا در تمزام
ادوار در همه جا و در تمام جوامع یافت میشود .حضور روایت بینالمللی ،فراتزاریخی
و فرافرهنگی است؛ همچون زندگی» (برگر :9332 ،ص .)25از این دیدگاه ،با اینكزه قزرآن
کتابی برای هدایت و سعادت بشر است ،ضمن اولویت دادن به اهداف تربیتی و هدایتی
در موارد بسیاری ،این مفاهیم را در قالب حزوادث تزاریخی و روایتهزای داسزتانی احیزا
کرده است که ساختار روایی و اسلوب بیانی منحصر به فرد و عناصر هنزری و داسزتانی
دارند؛ همین امر بستر مناسبی را برای سنجیده شدن آنها با محكهزا و معیارهزای جدیزد
نقد ادبی و روایتشناسی ،فراهم می آورد .یكی از مباحث مهم در روایتشناسی ،بحزث
راوی و روایتگری و جایگاه و چگونگی آن در هر روایت است؛ زیزرا هزر مزتن روایزی
نیازمند واسطهای است که آن را نقل کند .یكی از کاملترین نظریهها در این زمینه ،نظریه
ژرار ژنت است که آن را تحت عنوان کانونیسازی مطرح کرده است.
با اینكه پژوهشهای بسیاری در مزورد اعجزاز قصز قزرآن صزورت گرفتزه اسزت،
استفاده از دانش روایت شناسی به منظور استنباط کیفیت عناصر روایی و قواعزد داخلزی
حاکم بر روایتها و ساختارهای آنها و تأثیر این قواعد در زیبزایی روایتهزای قزرآن کمتزر
مورد توجه قرار گرفته است؛ همین امر نویسندگان را بر آن داشت تا با بررسزی جایگزاه
راوی در ساختار روایی روایت یوسف در قرآن بر اساس نظریزه ژنزت ،میززان ظرفیزت
ادبی و هنری این روایت را ،که خداوند آن را احسنالقصز نامیزده اسزت ،ارزیزابی و
بازنمایی کنند .بر این اساس ،مهترین سؤاالت این پزژوهش بزدین ترتیزب اسزت .9 :در
روایت یوسف در قرآن از چه شكلهایی از کانونیشدگی استفاده شزده اسزت؟ .0شزكل
قالب کانونیشدگی در این روایت کدام است؟ .3کاربردهای مختلزف از عنصزر راوی و
کانونیگر تا چه میزان در زیبایی این روایت دخیل بوده است؟
 .1اهميت راوي و كانونيسازي نزد ژنت
در تكوین نظریه های نوین روایت ،شش چهره بسیار مزؤثر بزودهانزد :والدیمیزر پزراپ،
روالن بارت ،تزودان تودوروف ،ژرار ژنت ،آلژیرداس گریماس و کلزود برمزون (انوشزه،
 :9304ص .)414در این بین ،چون نظریة ساختار روایی ژنزت تقریبزاً تمزامی ابعزاد یزك
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چرا که ما در ادبیات هیچ گاه با رخدادها یا پدیدههای خام سروکار نداریم؛ بلكه بزا
رخدادهایی روبهرو هستیم که به شزیوهای خزاص و بزا دیزدی مشزخ بازنمزایی
شده اند به طوری که دو دید متفاوت نسبت به پدیدهای واحد ،دو پدیدة متفاوت را
به وجود میآورد ...روای به عنوان میانجی با انتخاب زاویة دید دلخزواه ،داسزتان را
از چشمانداز مورد نظر خود برای مخاطب بازمینمایاند (تودوروف :9330 ،ص.)43
به عبارتی ،مطالعه کانونیسازی این امكان را برابر ما میگذارد که با مطالعه متن بزه
بازشناسی دریچه ای بپردازیم که داستان از طریق آن دیده میشزود؛ اینكزه وقزایع و
موجودات داستان از چه دیدگاه ادراکی -احساسی مشاده ،ادراب و ارزیابی شزده و
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روایت را دربرمی گیرد ،بیش از سایر نظریات مورد استقبال روایتشناسزان قزرار گرفتزه
است (صالحینیا :9330،ص .)35او در کتاب گفتمان روایی ،سه عامل داسزتان ،9گززارش0و
روایت 3را از هم متمایز میکند کزه در تمزایز آنهزا جایگزاه راوی نقشزی اساسزی دارد.
گزارش ،نظم رخدادها در متن ،و معادل طرح نزد شكلگرایان است کزه در آن راوی در
طرح ،دخل و تصرفهایی را انجام میدهد و زمانبندی را تنظزیم مزیکنزد .داسزتان ،نظزم
رخدادها در جهان خارج از متن است .روایت ،کنش عرضه گزارش و گونهای گززینش
عناصر و ایجاد نظم همنشینی در طرح است؛ بدین سان ،منطق روایت شزیوه گززینش و
عرضه عناصر داستان است (اخوت :9309،ص 05و احمدی :9303 ،ص.)395
ژنت پنچ عامل را برای تحلیل ساختمان هر روایت عرضه میکند کزه سزه عامزل آن
یعنی نظم ،2تداوم 5و بسامد ،4به زمان 0مربوط ،و دو عامل دیگر وجه 3و لحن 1است که
به راوی ،دیدگاه او و کانونسازی مربوط است (ایگلتون 925 :9341 ،و )924؛ بدین ترتیزب،
ژنت در مقولههایی که مطرح می کند ،همه ابعاد روایت از قبیل بعد ارجزاعی و ارتبزاطی
را به کار میگیرد (صالحینیا :9330،ص .)35او در بعد ارجاعی ،روایت را از نظزر حزوادث
طرح یعنی عملكردها و کنشگرها و در بعد ارتباطی از نظر جایگاه راوی و روایزتشزنو
مورد توجه قرار میدهد (اخزوت 901 :9309،و  .)932در واقع با اینكه بعد ارجاعی روایزت
به بررسی حوادث طرح مزیپزردازد از آنجزا کزه راوی شخصزیتی اسزت کزه نویسزنده،
حوادث داستان را از زبان او نقل می کند و مسئولیت کنش روایزت بزر دوش اوسزت از
این دیدگاه ،هویتی مستقل از نویسنده دارد؛ از این رو ،میتوان گفت که در نظریة ژنت،
تمایز بین گزارش و داستان سبب شده است که راوی و کانون روایت ،نقشی محوری و
بنیادی در ساختار هر روایت یابد؛

اطالعات داستانی به چه شیوهای در متن بزه خواننزده منتقزل شزدهانزد ( Toolan,
.)2001: 60

 .2نظرية كانونيسازي 10در تفكر ژنت
چنانكه آمد ،روایتشناسی ژنت بر سه حزوزة زمزان ،وجزه و صزدا (لحزن) مبتنزی
است .زمان به نظم و نسق عرضه زمزانی رخزدادها مزیپزردازد؛ صزدا بزه راویزان،
روایتهای درونهای و انتخاب فرد دسزتور زبزانی نظزر دارد؛ وجزه تنظزیم اطالعزات
روایی را تحلیل میکند و دو زیرشاخه دارد :وجوه بازنمایی کنش سزخن و اندیشزه
و وجززوه انتخززاب و محدودسززازی .ژنززت وجززوه انتخززاب و محدودسززازی را
"کانونیشدگی" مینامد (جان:9331 ،ص.)02
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بدین ترتیب «کانون روایت به معنی بررسی نظرگاهی است که داستان از آن روایزت
میشود» (تودوروف :9330 ،ص .)43تا قبل از ژنت در عمل روایت کردن ،صزحبت از ایزن
بود که «چه کسی سخن میگوید؟» اما ژنت با طرح پرسش «چه کسی مزیبینزد؟» میزان
کانونیشدگی و زاویه دید و روایت کردن ،تمایز قائل شد؛ چرا که معموالً کسزی کزه در
داستان صحبت می کند ،لزوماً همان کسی نیست که داستان را میبیند (جزان :9331 ،ص03
و مكاریك :9332 ،ص .)950بنابراین ،ژنت در مقولة لحن یا «چه کسزی رخزداد را روایزت
میکند؟» به رابطة فاعل با فعل و کنش میپردازد حال اینكزه در مبحزث وجزه یزا «چزه
کسی میبیند؟» ،بیشتر فاصله و دیدگاه (چشمانداز) را مالب میداند تا رخداد .بزه گفتزة
مارتین نیز ،زاویة دید اصطالح کلیتری است که همة جنبههای رابطة راوی و داسزتان را
دربرمیگیرد و شامل سه مورد فاصله ،کانون و لحن است (مارتین :9334 ،ص.)19
 2-1وجه

همان گونه که گفته شد ،ژنت در مبحث وجه بزه فاصزله و دیزدگاه (چشزمانزداز) راوی
نسبت به روایت میپردازد:
 2-1-1فاصله :11منظور از فاصله ،وجوه بازنمایی کنش ،سخن و اندیشه است و به ایزن
میپردازد که روایت به روش تلسكوپ کانونی شده و راوی بسرعت از نقل آن گذشزته
و یا به روش میكروسكوپ کانونی شده است و راوی نقل خود را با شرح جزئیات بیان
میکند (کالر :9330 ،ص 909و جان  :9331ص .)03فاصله دارای سه سزطح اسزت .9 :گفتزار
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مستقیم : 90که در آن راوی بدون تغییری سخن را بیان میکند و فاصزله روایزت بزا بیزان
راوی به واقع بسیار نزدیك است.0 .گفتار غیرمستقیم :93راوی محتوای کنش واقع شزده
در روایت را با کالم خودش بیان ،و تغییراتی چزون خالصزه و حزذف کزردن را در آن
ایجاد می کند .در این شیوه ،فاصلة بیشزتری میزان روایزت و بیزان راوی وجزود دارد .3
گفتار غیرمستقیم آزاد : 92حد فاصل بیزان مسزتقیم و غیرمسزتقیم اسزت کزه در آن راوی
محتوای کنش واقع شده را با کالم خود کنشگر بیان میکند و بیان اندیشههای شخصیت
به زبزان خزودش اسزت (تزودوروف :9330 ،ص 53و مزارتین :9334 ،ص 925و اخزوت:9309 ،
ص.)029

كانونيشدگي (روایت با کانون صفر :)94که در آن راوی از شخصیت بیشتر مزیدانزد و

بیشتر می گوید و چون از باال به وقایع مینگرد ،راوی دانای کل است .0 .كانونيشدگي

دروني :11راوی فقط چیزی را میگوید که شخصیت میداند؛ یعنی دانستههای راوی بزا
شخصیت برابر است .این کانونیشدگی به سه نوع تقسیم میشود :الف) ثابت که در آن
حقایق و ردخدادهای روایی از نقطة دید ثابت یك کزانونیگزر صزورت مزیگیزرد .ب)
متغیر که در آن اپیزودهای مختلف داستان از میان دیزدگاه کزانونیگزران متعزدد عرضزه
میشود .ج) چندگونه که در آن یك اپیزود هزر بزار از میزان دیزدگان یزك کزانونیگزر
(درونی) متفاوت دیده میشزود .3 .كانونيشدگي بيرونیي :11شخصزیت از آنچزه راوی
می گوید بیشتر می داند .در این دیدگاه راوی شاهد ماجرا ،و اطالعاتش از شخصزیتهزا
محدودتر است (ایگلتون :9332 ،ص 924و اخوت :9309 ،ص 13و جان :9331 ،ص)03؛ بر ایزن
اساس ،کانونیشدگی صزفر ،درجزة همزهدانزی راوی اسزت کزه در معزری هزیچ نزوع
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 2-1-2ديدگاه :11دیدگاه یا چشمانداز ،وجوه انتخاب و محدودسازی اطالعات روایی از
زاویة دید کارگزار کانونیساز است که دیدگاهش به مزتن روایزی جهزت مزیدهزد« .در
واقع گفتهپرداز میتواند جزئیات کمتر یا بیشتری را به شیوهای مستقیم یا غیرمستقیم بزه
خواننده منتقل کند» (شعیری :9331 ،ص .)04دیدگاهی کزه نویسزنده انتخزاب مزیکنزد بزر
عناصر دیگر داستان مانند شخصیت پردازی ،تكوین پیرنگ و شزیوه و سزبك نگزارش و
غیره تأثیر می گذارد .با توجه به این امر ،او بر اساس درجزههزای محزدودیت در انتقزال
اطالعات روایی به خواننده ،سه نوع کانونی سازی را بیزان مزیکنزد .9 :روايیت بیدون

محدودیتی قرار ندارد و کانونیشدگی درونی و بیرونزی انزدازههزای محزدود در زمینزه
گزینش اطالعات هستند.
 2-2لحن  /صدا
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لحن بیانگر شخ دستور زبانی راوی است و پایگاه و وجهة نظر او را در روایت بیزان
میکند (اخوت :9309 ،ص 00و جان :9331 ،ص .)02مكان و جایگاه راوی ممكزن اسزت در
درون یا بیرون روایت باشد و بر این اساس ،کانون روایت به دو شكل اسزت .9 :کزانون
روایت دورنی که در آن راوی یكی از اشخاص روایت است و رخدادها را از زاویه دید
اول شخ یا دوم شخ بیان میکند .در صورتی که راوی اول شخ باشزد ،کزانون
روایت به صورتهای من -قهرمان ،مزن -نزاظر ،مزن -راوی (دانزای کزل) ،مزن -ذهنزی
(حدیث نفس) میآید .0 .کانون روایت بیرونی که در آن راوی همان نویسنده است کزه
رخدادها را به صورت راوی سوم شخ (دانای کل) از بیرون داستان روایزت مزیکنزد
(اخوت924 :9309 ،تا  921و میرصادقی  :9342ص)292؛ همچنین مقولة لحن ،زمزان بزازگویی
وقایع توسط راوی را نیز در بردارد؛ بدین ترتیب که راوی ممكن است وقایع را قبزل از
وقوع آنها ،بعد از وقوع آنها یا همزمان با وقوع آنها در روایت ،بازگو کند (ایگلتون:9332 ،
ص.)942

 .3كانون روايت در روايت يوسف در قرآن
در بررسی مباحث کانونی شدگی نیاز است که عین عبارات بیان شود تزا مخاطزب بهتزر
بتواند تفاوتها و تغییر زاویة دید راوی و کانونیسزازان کنشزها را دریابزد؛ امزا بزه علزت
محدودیت در حجم مطالب به ناگزیر ،روایت یوسزف در قزرآن را بزر اسزاس کنشزهای
اساسی به هشت اپیزود اصزلی تقسزیم کزردهایزم و در اپیززود اول تمزام آیزات را و در
ایپزودهای دیگر تنها آیاتی را آوردهایم که ویژگیهای کانونیسازی خاصی داشته است.
 3-1اپيزود اول آيات ( : 3-1خواب ديدن يوسف و تعبير آن)

م ا نیكوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کزردیم بزر تزو حكایزت
مىکنیم و تو قطعاً پیش از آن از بىخبران بودى ( .)3زمانى که یوسف به پزدرش گفزت
اى پدر ،من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم .دیزدم [آنهزا] بزراى مزن

تحليل كانون روايت در روايت يوسف در قرآن براساس نظريه ژنت
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سجده مىکنند ([ .)2یعقوب] گفت اى پسرب من ،خوابت را بزراى برادرانزت حكایزت
مكن که براى تو نیرنگى مىاندیشند؛ زیرا شیطان براى آدمى دشمنى آشكار اسزت ( )5و
این چنین پروردگارت تو را برمىگزیند و از تعبیر خوابها به تو مىآموزد و نعمتش را بر
تو و بر خاندان یعقوب تمام مىکند؛ همان گونه که قبالً بر پدران تو ابزراهیم و اسزحاق
تمام کرد در حقیقت پروردگار تزو دانزاى حكزیم اسزت ( .)4براسزتى در [سرگذشزت]
یوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست (.)0
نخستین جملة روایت ،سخن راوی بیرونی و دانای کلی است که خبر از بیان روایتی
می دهد که از بهترین روایتها است؛ سپس در چند کنش آغازین ،باز هم این راوی اسزت
که اگرچه خود کنشگر داستان نیست از فاصزلهای نزدیزك کزانونیگزر مزاجرا اسزت و
رخداد تعریف کردن خواب یوسف و تعبیر آن را از دیدگاه یوسف و یعقوب و بزا بیزان
خود آنها یعنی از طریق گفتار مستقیم بازنمایی مزیکنزد .از آنجزا کزه ایزن رخزدادها از
چشم انداز و مكانی درونی کانونی شده است ،راوی اطالعات محزدودی دارد و مطزالبی
را که بیان میکند ،فقط در حد دانستههزای شخصزیت اسزت؛ منتهزی در اینجزا روایزت
کانونی متغیر دارد و یك بار از دیدگاه یوسزف و یزك بزار از دیزدگاه یعقزوب کزانونی
می شود .از حیث زمانی نیز ،راوی زمانی را که پیش از وقوع رخداد است ،کانونی کرده،
چرا که کنش خواب دیدن پیش از زمان فعلی روایت رخ داده و همچنزین بنزا بزه گفتزة
یعقوب ،قرار است در آینده به یوسف نعمتهزایی چزون علزم تعبیزر خزواب داده شزود؛
منتهی اینكه چگونزه چنزین چیززی تحقزق خواهزد یافزت را راوی نمزیدانزد و گزویی
دانسته های شخصیت (یعقوب) از راوی بیشتر است و این پدر یوسف است کزه مزاجرا
را از چشماندازی بیرونی کانونی کرده است؛ بدین ترتیب با اینكه این قسمت از روایزت
از طریق گفتگو و نمایی نزدیك از بیان جزئیات گفتگوی پدر و پسزر بازنمزایی شزده و
روایت با روش تلسكوپی کانونی شده اسزت ،چزون اطالعزات راوی محزدود اسزت و
دربارة چگونگی تحقق این تعبیر خواب بیشتر از خواننده نمیداند ،همین محدودیت در
عرضه اطالعات به جنبة تعلیقی و جذابیت داستان در همان آغاز روایزت مزیافزایزد .از
سویی ،دقت در گفتگوها و چگونگی گززینش اطالعزات عرضزه شزده ،بیزانگر دیزدگاه
ایدئولوژیكی شخصیتهای روایت نیز هست و بدون شرح مستقیم شخصزیت کنشزگران،
به مخاطب میفهماند که کنشگر اصلی روایت برادرانی دارد که بزا او دشزمن هسزتند و

نسبت به او افكار شیطانی دارند و در برابر آنها ،پدر که فزرد دینزداری اسزت ،نگزران و
همراه یوسف است .از سویی آخرین جمله کزه بیزان راوی اسزت بزه نزوعی مقصزود و
هدف او را از بیان این روایت را نیز آشكار میکند.
در این اپیزود یك بار یوسف ،یك بار یعقزوب و دو بزار راوی ،کزانونیگزر روایزت
بودهاند.
 3-2اپيزود دوم (آيات  :)1-11بيرون بردن يوسف و به چاه افكنیدن او و آوردن پيیراهن
خونين نزد پدر
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در این اپیزود ،همچنان راوی بیرونی ،که از شخصیتهای روایت نیست ،کانونیگر مزاجرا
است؛ منتهی باز هم به شخصیتهای کانونی شدة برادران بسیار نزدیك اسزت و محتزوای
کلی کنش گفتگوهای برادران را از زبان خزود آنهزا و بزا سزخن غیرمسزتقیم ،بازنمزایی
می کند .از سویی چون کنش واحد تصمیم گیری دربارة سرنوشزت یوسزف یزك بزار از
زاویة دید یكی از برادران و بار دیگر از دیدگاه دیگری دیده شده در اینجا کانون درونی
روایت از نوع کانون چند گونه شزده اسزت .در اینجزا نیزز بزه سزبب اینكزه روایزت از
چشماندازی درونی دیده میشود ،دایرة دانستههای راوی تنها بزه دیزدههزای او محزدود
است و تنها به نقل گفتههای برادران مزیپزردازد .کزانون درونزی در ایزن اپیززود رابطزة
برادران و یوسف و پدر را از دیدگاه برادران مینمایاند.
راوی با کاربرد عنصر گفتگو ،عالوه بر نمایشی کزردن و افززدون جنبزة بصزری بزه
رخدادها از طریق شرح و بیان جزئیات گفتگوهای برادران ،این ایپزود را نیزز بزه شزیوة
تلسكوپی کانونی کرده است؛ منتهی چون به شیوة غیرمستقیم بزه شزرح وقزایع پرداختزه
است تا حدی در عرضه رخدادها حذف و چكیدهسازی زمانی انجزام داده اسزت؛ بزرای
مثال کنشهای رفتن برادران به سوی پدر ،گذشتن یزك روز از آن و چگزونگی رفزتن و
گذراندن اوقات برادران و یوسف در دشت و چگونگی بزه چزاه افكنزدن او و برگشزتن
برادران ،خالصه شده است .اما از آنجا که در رخدادهای بیان شده ،تناسب حجم متن و
میزان کنش رعایت ،و در قالب گفتگو بیان شده است ،میتوان گفت که وقایع ابتدا قبزل
از وقوع و سپس همزمان با آن کانونی شده است؛ بدین ترتیب ،راوی از مكانی بیرون از
رخدادها ولی با دیدگاهی درونی نسبت به وقایع ،حادثة دسیسة برادران علیه یوسزف را
در زمانی پیش از وقوع و سپس شرح رخ دادن آن را کانونی کرده است.

تحليل كانون روايت در روايت يوسف در قرآن براساس نظريه ژنت

 3-3اپيزود سوم (آيات  :)19-21كارواني يوسف را از چاه نجات ميدهید؛ يوسیف نیزد
عزيز بزرگ مي شود؛ زليخا كه شيفتة زيبايي او شده است از او كامجويي ميخواهید
و بيگناهي او از روي پيراهنش ثابت ميشود.

آنچه در این اپیزود چشمگیر است ،فراوانی کنشهای پزیدرپزی اسزت کزه هزر کزدام از
دیدگاه یك شخصیت کانونی شده است .آغاز اپیزود باز این راوی است که از دیدگاهی
بیرونی ،آمدن کاروان را می بیند و بالفاصله به درون روایت نقل مكان میکند و از زاویه
دید آب آور و با بیانی غیرمستقیم ،مژدة یافتن یوسف را می دهد و باز در انتهای آیزه بزه
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نكته قابل توجه در این اپیززود ایزن اسزت کزه چزون راوی بیرونزی رخزدادها را از
دیدگاهی درونی کانونی کرده است به ناچار فقط مطالبی را نقل میکند که میبینزد؛ امزا
به ناگاه در یك عبارت کوتاه آیة  « :95و بزه او وحزى کزردیم کزه قطعز ًا آنزان را از ایزن
کارشان در حالى که نمىدانند باخبر خواهى کرد» ،خود بزه یكزی از شخصزیتهای دورن
روایت تبدیل شده است و روایزت بیرونزی را بزه روایزت درونزی اول شزخ تبزدیل
میکند؛ شخصیتی که دانستههایش بیش از راوی داستان است و از چشماندازی بیرونزی
واقعهای را پیش از زمان وقوع آن کانونی می کنزد و بالفاصزله از رونزد داسزتان خزارج
میشود و باز راوی به همان نقطة کانونی پیشین خود باز میگردد و مزاجرا را از مكزانی
بیرونی ولی با زاویة دیدی درونی کانونی میکند .در این اپیزود نیز آخرین سزخنان پزدر
در آیة « :93و پیراهنش را [آغشته] به خونى دروغین آوردند[ .یعقوب] گفت [نه] بلكزه
نفس شما کارى [بد] را براى شما آراسته است؛ اینك صبرى نیكو [براى من بهتر است]
و بر آنچه توصیف مىکنید خدا یارىده است» ،گویای این است کزه یعقزوب مطلبزی را
میداند که راوی فعالً از آن بیاطالع است و از زاویة دیدی بیرونزی وقزایع را مزیبینزد.
همین تغییر چندجانبة کانون دیزد و محزدودیت اطالعزات راوی نسزبت بزه شخصزیتها
(خداوند و یعقوب) و حضور یكباره و غیبت یكی از شخصیتها از روند روایت در کنزار
گزینش در انتخاب وقایع و گفتگوها است که عالوه بر اینكه بزدون توصزیف مسزتقیم،
شخصیتهای روایت را به مخاطب نمایش می دهد ،بیش از پیش بر جنبة جذابیت و ابهام
روایت می افزاید .در این اپیزود ،کانونی گر غالب برادران هستند کزه کزنش خزود یعنزی
دسیسه علیه برادر را کانونی کردهاند؛ روایت چهار بار از دیدگاه آنها ،دو بزار یعقزوب و
دو بار راوی و یك بار از چشمانداز راوی -شخصیت (خداوند) کانونی شده است.
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مكان بیرون از روایت بازمیگردد و در مقام راوی دانای کل ،مزاجرا را از چشزمانزدازی
بدون کانون (کانون صفر) کانونی میکند و با گفتن «و خدا به آنچه مىکردنزد دانزا بزود
( ،»)91خبر از واقعهای می دهد که گویا راوی از آن آگاه است ولی شخصیتها و خواننده
دربارة آن چیزی نمی داند؛ سپس راوی بیرون از روایت از زبان فرد خریدار یوسف و از
دیدگاهی درونی خطاب به همسرش صحبت میکند؛ ولی بالفاصله با گفتن «ما یوسزف
را در آن سرزمین مكانت بخشزیدیم تزا بزه او تأویزل خوابهزا را بیزاموزیم ( ،»)09راوی
بیرونی باز به یكی از شخصیتهای درونی داستان تبدیل میشود کزه اطالعزاتش بزیش از
راوی است و واقعه آموختن علم تعبیر خواب را پیش از زمان وقوع آن و از زاویة دیزد
بیرونی کانونی میکند؛ زیرا حتی راوی نیز از چگونگی تحقق این کنش آگاه نیست.
بالفاصله این راوی -شخصیت (خداوند) از متن روایت بیرون میرود و بزا عبزارت
«و خدا بر کار خویش چیره است ولى بیشتر مردم نمىداننزد ( ،»)09بزاز رخزدادها را از
دیدگاه راوی دانای کل بیرونی و از مكانی خارج از روایت ،کانونی و دیده میشود .این
تغییر مكان و زاویه دید راوی باز هزم در آیزه« :00و چزون بزه حزد رشزد رسزید او را
حكمت و دانش عطا کردیم و نیكوکاران را چنین پزاداش مزىدهزیم ( ،»)00بزاز تكزرار
می شود و باز راوی بیرونی به شخصیت دورنی تبدیل مزیشزود و از چشزمانزداز درون
روایت و با چكیدهسازی و خالصه کردن زمانی از رشد جسمی و معنوی یوسزف خبزر
میدهد .در آیه  03دوباره راوی بیرونی است که از دیدگاهی درونزی وارد ذهزن زلیخزا
می شود و ماجرای نیت درونی کامجویی زلیخا از یوسف را با گفتزار غیرمسزتقیم آزاد و
از طریق بازگویی گفتگوهای یوسف و زلیخا از زبان خودشزان و از زاویزة دیزد هزر دو
بازنمایی میکند؛ اما در آیة  02دوباره راوی در قالب شخصیت درونی ظاهر مزیشزود و
با بیان کردن اطالعاتی که حتی راوی نیز آن را نمیداند .او با گفتن «[یوسزف نیزز] اگزر
برهان پروردگارش را ندیده بود ،آهنگ او مىکرد ،چنین [کردیم] تا بدى و زشتكارى را
از او بازگردانیم؛ چرا که او از بندگان مخل ما بود ( ،»)02ماجرا را همزمزان بزا وقزوع
آن و از مكانی درون روایت و با چشماندازی بیرونی و به شیوة ذهنی کزانونی مزیکنزد؛
چرا که راوی که در اینجا خود از شخصیتهای روایت اسزت بزه درون ذهزن شخصزیتها
نفوذ می کند و از نیات آنها و از جمله خودش خبر میدهزد .از آنجزا کزه بزاز راوی بزه
درون شخصیتها نفوذ میکند و خبر از احوال آنها میدهد ،بیزان غیرمسزتقیم آزاد اسزت؛

تحليل كانون روايت در روايت يوسف در قرآن براساس نظريه ژنت

سپس در چند آیه بعد ،باز راوی از داستان خارج میشود و از مكانی بیرون روایزت امزا
از چشم اندازی درونی و از زاویزة دیزد یوسزف ،یكزی از بسزتگان زلیخزا و همسزر او،
همزمان با وقوع و به شیوة غیرمستقیم آزاد یعنی به زبان خود اما با همان سیاق و لحزن
شخصیتها ،رخدادها را کانونی می کند .در تمام این کنشها ،استفاده از زاویه دید متغیزر و
بیان آن به شیوة مستقیم و غیرمستقیم آزاد و در قالزب گفتگزو ،سزبب نمایشزی شزدن و
پویایی روایت و ایجاد حس نزدیكی و همدلی در مخاطب شده است .از سویی راوی با
گزینش برخی از کنشها و اینكه اغلب راویت را از دیدگاهی درونی کزانونی مزیکنزد و
تنها آنچه را میبیند ،نقل می کند ،به طور غیرمسزتقیم بزا نمایانزدن رفتزار و روحیزات و
گفتار شخصیتها ،آنها را مطابق میل خود در ذهن مخاطب مزیپرورانزد .در ایزن اپیززود
کانونیگر غالب زلیخا و همسر او است.
در این اپیزود ،روایت پن بار از زاویة دید راوی ،دو بار زلیخا و دو بار یوسزف ،دو
بار عزیز ،دو بار راوی -شخصیت ،یك بار سقای کاروان و یك بزار توسزط شزاهدی از
اقوام زلیخا کانونی شده است.
 3-4اپيزود چهارم (آيات :)29-31زنان شهر ،زليخا را سرزنش ميكننید؛ زليخیا ميهمیاني
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ترتيب مي دهد و با اقرار زنها به مافوق بشري بودن زيبیايي يوسیف ،يوسیف را بیه
او پذيرفته ميشود و مدتي بعد يوسف را به زندان مياندازند.

در این اپیزود نیز تمزام کنشزها از سزوی راوی بیرونزی و از مكزانی درون روایزت و از
چشماندازی درونی کانونی شده است و راوی فقط چیزی را بیان میکند کزه شخصزیتها
میدانند و از طریق سخن غیرمستقیم ،گفتههای آنها را با بیان خزودش نقزل مزیکنزد .از
حیث زمانی نیز چون بیان کنش از طریق گفتگو است ،همزمزان بزا وقزوع آن بازنمزایی
شده است؛ البته در آن بازگشت به گذشته و آینده که ماجرای کامجویی زلیخا از یوسف
و خودداری او و تهدید به زندانی کردن یوسف است به چشم مزیخزورد؛ همچنزین بزا
اخودداری از شرح چگونگی زندانی شدن یوسف ،حذف زمزانی و خالصزهسزازی نیزز
میکند؛ امزا در آیزه « :30پزس پروردگزارش او را اجابزت کزرد و نیرنزگ آنزان را از او
بگردانید؛ آرى او شنواى داناست» ،باز هم به تفاوت راوی و نویسنده برمیخوریم آنجزا
که خداوند با اینكه در واقع نویسندة داستان است و خود یكزی از شخصزیتهای روایزت

نیز هست ،متفاوت از راوی می شود و راوی دربارة او صحبت میکند و نمیگویزد مزن
دعای او را اجابت کردم؛ بلكه می گوید پروردگارش دعای او را اجابزت کزرد .بزاز هزم
چگونگی گزینش اطالعات بیان شده در روایت ،نشان می دهد راوی همچنان در جهات
نشان دادن چگونگی شخصیت زلیخا و یوسف است.
در این اپیزود ،راوی سه بار ،زلیخا دو بار ،یوسف و زنان شهر هم یك بار کانویگزر
بودهاند.
 3-1اپيزود پنجم (آيات  :)31-11يوسف ،خواب دو جوان زنداني را تعبير ميكند و يكي
از آنها نجات مييابد .عزيز خوابي مي بيند كه تنها يوسف ميداند تعبير آن چيست .با
اقرار گرفتن از زليخا و زنان شهر ،بيگناهي يوسف آشكار ميشود و به مقام ميرسد.
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در این اپیزود نیز باز راوی بیرونی ،ماجرای به زندان افتادن و رها شدن یوسف از زندان
را از چشم اندازی درونی و با چند زاویة دید متغیر از جانب زندانیان ،یوسزف ،زلیخزا و
عزیز بازنمایی میکند .شیوة بازنمایی هم اغلب گفتار مستقیم و از طریزق بیزان مسزتقیم
گفتگوهای شخصیتها است .با اینكه راوی در بیان چگونگی تحقق خزواب زنزدانیان یزا
گذشتن چندین سال با گفتار غیرمستقیم محتوای کنشها را با بیزان خزودش و همزراه بزا
خالصهسازی و حذف زمانی نقل میکند از آنجا که بسیاری از کنشها عیناً نقل میشزود،
مثل تكرار عینی خواب عزیز برای یوسف و تكرار تعبیر آن ،وجزه غالزب ایزن اپیززود،
گفتار مستقیم در قالب گفتگو است که از مكانی بیزرون از روایزت ولزی از چشزمانزداز
درونی شخصیتها که همزمان با وقوع آنها کانونی شده است.
این تكرار عینی رخدادها به همان ترتیب وقوع آنها و عرضه اطالعات در حد همزان
مطالبی که شخصیتها می گویند ،بیانگر این است که کانون راوی درونزی اسزت .البتزه در
آیه « :20و [یوسف] به آن کس از آن دو که گمان مىکرد خالص مىشود ،گفت مرا نزد
آقاى خود به یاد آور و[لى] شیطان یادآورى به آقایش را از یزاد او بزرد در نتیجزه چنزد
سالى در زندان ماند» ،است که راوی نشان میدهزد دانسزتههزایش بیشزتر از شخصزیتها
است و کانون روایت به کانون صفر (روایت بی کانون) تغییر مزیکنزد .همچنزین در دو
آیه  54و :50
و بدین گونه یوسف را در سرزمین [مصزر] قزدرت دادیزم کزه در آن هزر جزا کزه
مىخواست سكونت مىکرد؛ هر که را بخواهیم به رحمت خود مزىرسزانیم و اجزر

تحليل كانون روايت در روايت يوسف در قرآن براساس نظريه ژنت

نیكوکاران را تباه نمىسازیم ( )54و البته اجر آخرت براى کسانى اسزت کزه ایمزان
آورده و پرهیزگارى مىنمودند بهتر است (.»)50

دوباره حضور نویسنده به عنوان یكی از شخصیتهای داستان مشزهود اسزت و راوی
بیرونی به راوی درونی تبدیل شده که دانستههایش از راوی بیشتر است و کانون روایت
را از کانون درونی به کانون بیرونی تغییزر مزیدهزد کزه در آن راوی فقزط چیزهزایی را
میبیند که شخصیتها میبینند.
از سویی ،چگونگی گزینش گفتگوها و مثالً تأکید یوسف بر الهزی بزودن دانشزش و
صزداقت و پززاکی او و نقزل دوبزارة مزاجرای زنززان و زلیخزا بخززوبی بیزانگر دیززدگاه و
ایدئولوژی راوی نسبت به شكل گیری شخصیتها در ذهن مخاطب است .از حیث مكزان
راوی بیرون ماجرا است ولی از زاویة دید افراد درون روایزت دربزارة رخزدادها سزخن
می گوید و از حیث زمانی نیز چنانكه آمد ،غالباً همزمانی در نقل و تحقق وقزایع وجزود
دارد ولی در بیان ماجرا زنان و زلیخا و در بیزان تعبیزر خوابهزا وقزایع را بعزد و قبزل از
تحقق آنها کانونی کرده است .در این اپیزود یوسف اغلب کانونیگر رخدادها اسزت؛ او
شش بار ،عزیز چهار بار ،دو جوان زندانی سه بار ،راوی دو بار ،معبران و زنزان شزهر و
زلیخا و راوی -شخصیت نیز هر کدام یك بار کانونیگر کنشها بودهاند.

بنيامين دوباره نزد يوسف برميگردند.

آغاز این اپیزود« :و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند[ .او] آنان را شزناخت ولزى
آنان او را نشناختند ( »)53از دیدگاه راوی دانای کلی که بر شخصیتها اشراف دارد و بزه
درون آنها نفوذ کرده ،یعنی با روایت بدون کانون (کانون صفر) به صورت خالصه و بزا
بیان غیرمستقیم آزاد و از زبان خود راوی بیان شده است؛ سپس ادامه برگشزتن بزرادران
از دید راوی بیرونی ولی از مكانی نزدیك به ماجرا یعنی از دیدگاه درونی کانونی شزده
است و راوی تنها رخدادها را با نقزل گفتگزوی بزرادران و یوسزف از طریزق گفتگزوی
مستقیم بازنمایی میکند؛ به همین سبب راوی نیز مانند برادران ،دربارة انگیزة یوسزف و
اصرار او برای آوردن برادر دیگر و اینكه چرا کاالی برادران را به آنها برگردانده است و
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 3-1اپيزود ششم (آيات  :)11-11برادران براي رفتن بله نزد يوسف ميآينید .او از آنهیا
مي خواهد بنيامين را نيز همراه خود بياورند؛ برادران پدر را راضي ميكنند و همراه با
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آیا آنها با برادر خود بازمیگردند یا نه ،چیزی نمیداند و تنها آنچه را یوسف مزیگویزد،
بازنمایی میکند .از نظر زمانی نیز ،وقایع همزمان با وقوع آنها کانونی شده است.
در ادامه کانون درونی روایت از یوسف و برادران به یعقوب و پسران تغییر میکند؛
اما همچنان راوی که بیرون از مكان روایت است با گفتار مستقیم ،کزه همزان گفتگزوی
پدر و پسران است ،کنشها را بازنمایی میکند .از آنجا که باز هزم دانسزتههزای راوی در
حد اطالعاتی است که از گفتگوهای شخصیتها به دست میآید ،زاویة دید درونی است.
در این کنشها چون عین گفتگوهزا نقزل شزده اسزت ،رخزدادها بزه صزورت همزمزانی
کانونیسازی شده است .البته کنشهای یافتن کاالی پسران در بازگشت آنهزا و یزادآوری
ماجرای یوسف توسط پدر ،پس از وقوع کانونی شده است؛ همچنین کنشهای قول دادن
آنها برای برگرداندن برادرشان و سفارش پدر به اینكه چگونه وارد شهر شزوند ،قبزل از
وقوع کانونی شده و همچنین راوی چگونگی بازگشت آنها را خالصهسازی کرده است.
باز هم در آیة « :40و گفت اى پسران من [همه] از یك دروازه [به شهر] در نیایید؛ بلكه
از دروازههاى مختلف وارد شوید» ،راوی هیچ توضیحی دربارة علت این امر نمزیدهزد؛
زیرا کانونی گر این رخداد یعقوب است که دانسته هایش از راوی بیشتر است و ماجرا را
از چشمانداز کانون بیرونی روایت میکند؛ سپس ،بالفاصله در آیة :43
و چون همان گونه که پدرانشان به آنزان فرمزان داده بزود وارد شزدند؛ [ایزن کزار]
چیزى را در برابر خدا از آنان برطرف نمىکرد؛ جز اینكه یعقزوب نیزازى را کزه در
دلش بود برآورد و بىگمان او از [برکت] آنچه بدو آموختزه بزودیم؛ داراى دانشزى
[فراوان] بود ولى بیشتر مردم نمىدانند».

دوباره حضور نویسنده را در مقام راوی و به عنزوان یكزی از شخصزیتهای درونزی
روایت میبینیم که دانستههایش از راوی و یعقوب بیشتر است و روایت را از دیزدگاهی
باالتر و با زاویة دید دانای کل و بدون کانون (کانون صفر) میبیند .در اینجزا شخصزیت
(خداوند) ،به رغم اینكه اطالعاتش از راوی و یعقوب بیشتر است و بر آنها اشراف دارد
برای اینكه به جاذبة داستان بیفزاید ،تنها وقوع یك حادثه را به طزور ضزمنی پزیشبینزی
می کند .در این اپیزود ،راوی چهار بار ،یعقزوب و بزرادران سزه بزار ،یوسزف دو بزار و
راوی -شخصیت یك بار کانونیگر بودهاند.

تحليل كانون روايت در روايت يوسف در قرآن براساس نظريه ژنت

 3-1اپيزود هفتم (آيات  :)19-12يوسف براي نگهداشتن بنيامين نزد خیود ،،جیامش را
در بار او قرار ميدهد؛ بنيامين زنداني ميشود و برادران نزد پدرشان بازميگردند.

در دو آیة آغازین ،راوی که در مكانی بیرون از روایت اسزت ،مزاجرا را از چشزمانزداز
یوسف کانونی میکند و کنش قرار دادن جام در بار برادران و ندا دادن دزدیده شزدن آن
را بدون هیچ توضیحی و با گفتزار غیرمسزتقیم یعنزی بزا بیزان خزود راوی و همزراه بزا
چكیدهسازی زمانی توضیح می دهد .در اینجا راوی همان نقطه دیزد محزدود بزرادران را
دارد و از دلیل و انگیزة این کار یوسف بیاطزالع اسزت .در واقزع در اینجزا شخصزیت
(یوسف) دایره دید و اطالعات وسیعتری از راوی دارد و از کزانونی بیرونزی روایزت را
میبیند.
در ادامه ماجرا از دیدگاه برادران و یوسف و در خالل گفتگزوی آنهزا بزر سزر جزام
دزدیده شده و پیدا شدن آن در بین بارهای آنها ،باز هم از مكانی بیرون از روایزت ولزی
با زاویة دیدی درون ی و بزا بیزان و نقزل عینزی سزخنان آنهزا در قالزب گفتزار مسزتقیم،
بازنمایی می شود .از حیث زمانی نیز ،کنشزها بزه صزورت همزمزان بزا رخ دادنشزان در
روایت ،کانونیسازی شده است .در این بین در آیة :04

باز هم تبدیل راوی بیرونی به درونی و تبدیل خالق مزاجرا (خداونزد) بزه یكزی از
شخصیتهای روایت را مزیتزوان دیزد کزه از نظرگزاهی بزاالتر از شخصزیتها (یوسزف و
برادران) و با دیدگاه روایت با کانون صفر (بدون کانون) دربارة چرایزی کزنش یوسزف،
اطالعاتی را به مخاطب می دهد که حتی راوی و شخصزیتها (بزرادران) از آن بزیاطزالع
هستند؛ سپس بالفاصله در آیة  00دوباره راوی از مكزانی بیزرون از مزاجرا و بزا زاویزة
دیدی درونی از سوی برادران و یوسف به نقل کنشها میپردازد؛ منتهی در جایی کزه بزه
درون یوسف نفوذ ،و افكار او را بیان میکند ،سبك سخن از گفتار مستقیم و نقل عینزی
گفتگوها ،به سخن غیرمستقیم آزاد تغییر میدهد .تا آیه  ،01باز روایت به سیاق قبل و با
راوی بیرونی و چشماندازی درونی و با گفتار مستقیم و به صزورت همزمزان بزا وقزوع
کنشها کانونی شده است .البته در بیان کنش سوگند قبلزی بزرادران و مزاجرای یوسزف،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،10شماره ،42زمستان 1392

این گونه به یوسف شیوه آمزوختیم؛ [چزرا کزه] او در آیزین پادشزاه نمزىتوانسزت
برادرش را بازداشت کند مگر اینكه خزدا بخواهزد [و چنزین راهزى بزدو بنمایزد].
درجات کسانى را که بخواهیم باال مىبریم و فوق هزر صزاحب دانشزى ،دانشزورى
است».
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کانونی سازی پس از وقوع رخداد صورت گرفته اسزت؛ امزا چنانكزه از سزیاق عبزارات
برمی آید ،گویی در دو آیة آخر ،دوباره راوی بیرونی به راوی درونی تبدیل شده است و
ماجرا از زبان نویسنده (خداوند) نقل می شود که در قالب یكی از شخصزیتهای روایزت
ظاهر میشود و خطاب به بزرادران مزیگویزد کزه برونزد و آنچزه را رخ داده اسزت بزه
پدرشان بگویند .در این اپیزود هم غالب کنشها از سوی یوسف و برادران کزانونی شزده
است.
در این اپیزود ،برادران شش بار ،راوی چهار بار ،یوسف سه بار ،کارگزاران قصزر دو
بار ،راوی -شخصیت دو بار و متصدی جام یك بار روایت را کانونی کردهاند.
 3-1اپيزود هشتم (آيات  :)13-101برادران نزد يوسف بازميگردند و او را میيشناسیند؛
برادران پس از طلب بخشش ،يعقوب را نزد يوسف ميبرند و در حالي كه آن دو بیه
تخت نشستهاند در برابر آنها سجده ميكنند.
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آغاز این اپیزود ،همچنان راوی بیرون از روایت با زاویة درونی و از چشمانداز یعقزوب،
ماجرا را با کانونی بیرونی (کانون صفر) با سخن مستقیم کانونی میکنزد کزه نقزل عینزی
گفتههای آنها است .او برخالف پسران و راوی ،می داند که فرزندانش را دوباره خواهزد
دید...« :امید که خدا همه آنان را به سوى من [باز] آورد»)33( ...؛ سپس بالفاصله در دو
آیة  35و 32باز راوی بیرونی از دیدگاهی درونی ،آنچه را می بیند با بیزان مسزتقیم نقزل
می کند؛ همچنین در دو آیة  30و  ... « :34و از [عنایت] خدا چیزى مزىدانزم کزه شزما
نمىدانید ( .)34اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنیزد و از رحمزت
خدا نومید مباشید» ،باز این یعقوب است که دانستههایش بیشتر از راوی و پسران اسزت
و از دیدگاهی باالتر از آنها و با کانون صفر ،ماجرا را بازنمایی میکنزد؛ البتزه او هماننزد
موارد قبل ،هیچ اشارهای به اینكه چه چیز را میداند ،نمیکند تا مخاطب همچنان منتظزر
یافتن پاسخ خود باشد .در ادامه همچنان راوی بیرون از روایت از دیدگاهی درونی و از
زاویة دید یوسف ،برادران و یعقوب ،و از طریق بیان مستقیم گفتگوهای آنها روایزت را
با کانون درونی و همزمان با وقوع کنشها بازنمایی میکنزد .چزون راوی کزانون درونزی
دارد ،اطالعات وی تنها در حد مطالبی است کزه از گفتگوهزای شخصزیتها برمزیآیزد و
تمام کنشها را به صورت مستقیم و با بیان خود شخصیتها و بدون حذف و چكیدهسازی
آشكار به شكلی نمایشی نشان می دهد .در انتهای روایت نیز با کانونی کردن وقایع پزس
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از وقوع آنها به نوعی تمام سیر روایت را از زاویة دید یوسف بیان میکنزد .ایزن اپیززود
نیز یعقوب ،برادران و یوسف کانونیساز هستند .در این اپیززود ،راوی و یوسزف شزش
بار ،برادارن و یعقوب پن بار و یك بار توسط یكی از اهل خانة یعقزوب کزانونی شزده
است.
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نتيجهگيري
پس از بررسی و تحلیل چگونگی کانونی سازی در روایت یوسف مشخ شزد کزه در
مجموع  11آیهای که بزه مزاجرای یوسزف مزیپزردازد 921 ،مزورد تغییزر نقطزة دیزد و
کانونی سازی وجزود دارد کزه در آن کنشزهای مختلزف روایزت از چشزمانزداز راوی و
شخصیتها دیده و گفته شده است؛ بدین شكل که در هشزت اپیززود تقسزیم شزده بزر
اساس کنشهای محوری روایت به ترتیب در پن آیة اپیزود نخست ،چهار بار؛ در یزازده
آیة اپیزود دوم ،نه بار؛ در ده آیة اپیزود سوم ،پانزده بزار؛ در هفزت آیزة اپیززود چهزارم،
هشت بار؛ در  00آیة اپیزود پ نجم ،نوزده بار؛ در یازده آیة اپیزود ششم ،سزیزده بزار؛ در
چهارده آیة اپیزود هفتم ،هجده بار و در نوزده آیة اپیزود هشتم 03 ،بزار کزانون روایزت
تغییر و جابه جایی داشته است .سهم هر یك از شخصیتها در ایزن کزانونیسزازی نیزز
چنین بوده اسزت :راوی  03بزار ،یوسزف  09بزار ،بزرادران  93بزار ،راوی -شخصزیت
(خداوند) هفت بار ،عزیز شش بار ،زلیخا پن بار و دو جوان زنزدانی سزه بزار و سزایر
شخصیتهای فرعی سقاء ،معبران ،شاهد ،زنان شهر ،کارگزان قصر ،متصدی جزام و یكزی
از اهل منزل یعقوب ،مجموعاً ده بار.
اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد غالب روایت با دیزد و بیزان راوی کزانونی شزده
است ،بررسی در کنشهای کانونی شده آشكار میکند که سهم راوی بسیار انزدب اسزت؛
به عبارتی ،اگر هر کانونی سازی به معنی نقل یك کنش از مكان و چشماندازی خاص با
لحن و بیان یكی از کنشگران باشد از مجمزوع  921کزنش دیزده و نقزل شزده در ایزن
روایت 39 ،کنش توسط خود کنشگران ماجرا و  03مورد آن توسط راوی نقزل و دیزده
شززده اسززت .کززانونیسززازیهای راوی اغلززب بززا عبززاراتی بسززیار کوتززاه و بیشززتر بززرای
چكیده سازی و حذف زمانی و مكانی بوده است؛ برای مثال این موارد قابل ذکزر اسزت:
او را به بهاى ناچیزى ،چند درهم فروختند و در آن بىرغبت بودنزد ( .)02و چزون بزه
حد رشد رسید او را حكمت و دانش عطا کردیم و نیكوکاران را چنین پاداش مىدهزیم
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( .)00آن گاه پس از دیدن آن نشانهها به نظرشان آمد که او را تا چندى به زندان افكننزد
( .)35و برادران یوسف بر او وارد شدند [او] آنان را شناخت ولى آنان او را نشزناختند
( )53و هنگامى که بارهاى خود را گشودند دریافتند که سرمایهشان بزدانها بازگردانیزده
شده است )45( ...و هنگامى که بر یوسف وارد شدند بزرادرش [بنیزامین] را نززد خزود
جاى داد.)44( ...
بنابراین با اینكه راوی این روایت بیرونی است و خود از شخصیتهای درون روایزت
نیست ،تنها در مواقع لزوم که ممكن نبوده است؛ کنشی را از دیدگاه یكزی از شخصزیتها
کانونی کند و یا برای رعایت ایجاز و حزذف کنشزهای زائزد در روایزت ظزاهر شزده و
خودش رخدادها را کانونی کرده است .البته این گونه کانونیسازی با عنصر غالزب ایزن
روایت ،که گفتگو است ،تناسب دارد؛ زیرا راوی بیرونی ،دائماً کنشزها را از زاویزة دیزد
یكی از شخصیتها از فاصله ای نزدیزك در روایزت و همزمزان بزا وقزوع آنهزا توسزط
کنش گران و در قالب گفتگوهای آنها از وجهی درونی کزانونیسزازی کزرده اسزت؛ بزه
همین سبب ،کانون غالب این روایت ،کزانون درونزی از نزوع متغیزر و از طریزق گفتزار
مستقیم و گاه غیرمستقیم است و مجموعاً اطالعات و دانستههزای راوی در حزد همزان
مطالبی است که شخصیتها از خالل گفتهها و کنشهایشان کانونی میکننزد .همزین تغییزر
متوالی کانونی گران و دیده و گفته شدن رخدادها از سوی افراد مختلزف ،خزود یكزی از
دالیل جذابیت و پویایی متن است؛ زیرا همزین تنزوع در مكانهزا و زمانهزا ،کزه توسزط
اشخاص متفاوت کانونیسازی شده است ،سبب جلوگیری از یكنواختی روایت شزده و
سهم هر یك از شخصیتها را در پیشبرد روایت پررنگ و تعیینکننده کرده است.
دیگر ویژگی منحصر به فرد کزانونیسزازی در ایزن روایزت ،تفزاوت برجسزته بزین
نویسنده (خالق) و راوی این روایت است که در آن گاه نویسنده خود به عنوان یكزی از
شخصیتها وارد روند روایت میشود و رخدادهایی را میبیند و میگوید که حتزی راوی
نیز از آن آگاه نیست .این ویژگی دربارة کانونیسازیهای یعقوب نیز دیده میشود؛ او نیز
سخنانی میگوید و وقایعی را کانونی میکند که حتزی راوی هزم از چگزونگی رخ دادن
آنها یا دلیل آنها اطالعی ندارد؛ همین محدودیت اطالعزات راوی ،کزه از مزوارد کزانون
بیرونی در روایت است نیز از عوامل کشش و تعلیق افزایی آن است .البته در چند مزورد
هم دانستههای راوی از شخصیتها بیشتر است که در آنها روایت با کانون صزفر کزانونی
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شده است؛ بدین ترتیب بزا اینكزه راوی ایزن روایزت ،بیرونزی اسزت و از شخصزیتهای
داستان نیست ،مانند راوی مسلط همه دان و دانای کل روایتهای با روای بیرونی نیسزت،
بلكه گاه دانستههایش از شخصیتها هم کمتر است.
در مجموع در این روایت ،تمامی عوامل کانونیسازی مطزرح شزده در نظریزة ژنزت
وجود دارد و این ویژگی در یك روایت کالسیك از چیرهدستی خالق آن نشان دارد.
پينوشت
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