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چکيده
السايا در ادبيّاات عرباي ،از شااعراني تساتکد کام ل امونتااي
احمد شاالوو در ادبيّاات فارساي و بادر شااکر ّ
گوناگوني را در قالب شعر روایي ،ارائم نمودهاند؛ تا بم وسيوة آن ،لفاتيم ژرفتار و گساتردهتاري را بام لااباب
خود عرضم نمایکد .این پژوتش ،کوششي در بررساي تبييياي عکاصار لشاابم روایا  ،بار اسااد روی ارد نيادي
الصيب » سارودۀ
ادبيّات تبيييي (ل تب آلری ایي) ،در قصيدۀ «لرد لصوو » اثر احمد شالوو و قصيدۀ «املسيح بعدي ب ّ
سيا  ،بم تدف دستيابي بم زیياشکاختي عکاصر روایي دو شاعر و اساتفادۀ آنتاا از اباارتاا و ف ااتاي ت کي اي و
تکري روای

در این دو سروده اس  .پژوتش حاضر ،نشان ليدتد کم تر دو شااعر در روایا

خاود ،از عکاصار

روایي لانکد پيرنگ ،صحکمپردازي ،کش م ش ،گفتگو ،وصف ،زاویة دید و بنلایم ،بام شا ه تکرلکداناماي بهاره
گرفتام و بااا آفاریکش تصاااویر و ف اساازيتاااي لکاسااب ،تاثثير ششاامگيري بار هتاان و روان لااباب باار اااي
گذاشتماند.
واژگان کليدی :ادبيّات تبيييي ،شعر لعاصر فارسي و عربي ،روای  ،احمد شالوو ،بدر شاکر السّيا .

 .1تاریخ دریاف 1333/3/22 :
 .2رایانالمHkyanee@yahoo.com :
 .3رایانالة نویسکدۀ لسئولD_nejati1364@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1333/5/22 :
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 .4پيشگفتار
 .4-4بيان مسأله و ضرورت پژوهش
داستانتا ،با ظرفي

شاعرانم و ساميولي

و تثویاهپاذیري کام دارناد؛ در تار دورهاي ،بکاا بام شارای و

اوضاع خاص ا تماعي ،ليتوانکد بار لعکایي دیدي را بپذیرناد و از رتگاذر تاثویوي دیگرگاون ،نمااد
بع ي اندیشمتا و حوادث نو در زليکة رخدادتاي سياسي و ا تمااعي العام و عواباف شاصاي شااعر
واقع گردند .این نوع برداش

از داستانتا« ،بم شيوۀ روای آنتا و قدرت تايّه شاعر در تبييق آنتا باا

زیر و بمتاي رویدادتاي ا تماعي و احاوال روحاي و عاابفي وي بساتگي دارد» (پورنالاداریان:1331 ،
 .)232در ادبيّات لعاصر فارسي و عربي ،نمونمتاي لتکوّع و گستردهاي از داستانتا و ود دارد کم شااعر
در آنتا بم شيوۀ روای

و با بهرهگيري از عکاصر داستاني ،بم بيان اوضاع و احوال العة خود لايپاردازد

و ع سالعمه هتکي و عابفي خویش را نسي بم لساائه و پيشاالدتاي گونااگون ،تصاویر لايککاد .از
موم داساتانتاایي کام شااعران بام آن دليساتگي فاراوان داشاتم و تيریيااً از تماام زیار و بامتااي آن بام
صورتتاي گوناگون استفاده نماودهاناد؛ داساتان سرگذشا

ح ارت لساي (ع) اسا  .قصايدۀ «لارد

الصيب » (لساي پاس از
لصوو » سرودۀ احمد شالوو شاعر نوگراي ادبيّات فارسي و قصايدۀ «املسيح بعدي ب ّ
بردار کشيده شدن) سرودۀ شاعر نوگراي ادبيّات عربي بدر شاکر السّيا  ،از لهمترین نمونمتاي روایا
داستان لسي (ع) بم شمار ليآیکد کم در تر دو روایا  ،بام بهتارین و ام ،از ظرفيا تاا و اساتعدادتاي
روای

داستان ،براي بيان اندیشمتا و انتيال عوابف بهره گرفتم شده اس  .این پاژوتش بار آن اسا تاا

این دو قصيده را در عکاصر روای

و شگونگي پرداخ لوضوع و اباارتاي شاعرانم و وتر شاعري تار

دو شاعر ،بم تدف دس یابي بم کيمتاي زیياشکاختي دو روای

و شيوهتا و ظرفي تااي عکاصار روایاي

در آنتا ،ليایسم و تبييق نماید.
 .4-4پيشينة پژوهش

در ادبيّااات لعاصاار فارسااي و عربااي ،کتااابي کاام باام شاا ه اختصاصااي عکاصاار داسااتاني را در اشااعار
روای لحور لورد کک اش قرار داده باشد؛ یاف

نميشود .في در برخي از کتا تاي نيدي ،بام شا ه

کوتاه و در ککار دیگر لوضوعات بم این لوضوع اشاره شده اس  .الّا پژوتشتایي بم صاورت ليالام در
ادبيّات فارسي و عربي ،بم نگارش درآلده اس :
لرت وي ( )1333کم با روش توصيفي بم هکر دورهتاي روای
و نتيجم گرفتم اس

و عکاصر آن در شعر اخوان پرداختام

کم در عرصة شعر اخوان ،ساختار خباي روایا بام تاي روي رعایا نمايشاود و
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شاعر بم دس شين و گایکش عکاصري روي ليآورد کم لحکي روشن و زنده بم شايوۀ بياان وي بياشاد.
شادروي لکش و برال ي ( )1331کم بم شيوۀ تحويوي  -توصيفي بام بررساي و تحوياه شاگردتاي اخاوان
در لکظولمتاي روایي خود پرداختم و بيان داشتم اس

کم روای تاي وي با و ود استفاده از شاگردتاي

داستاننویسي ،تمچکان در اصه و وتر خود ،شعر باقي لاندهاناد .رخشاکدهنياا و روشاکف ر ( )1331کام
تحويوي ساختارگرا بر کارکرد زیياشکاختي و لعکاایي عکاصار داساتان در روایا

شااعر و پادشااه ساتمگر

سرودۀ ایويا ابولاضي داشتماند و داستان را وسيوماي باراي بياان درونلایام و اباغ رساال

اخغقاي او در

العم دیدهاند .گودرزي لمراس ي ( )1331کام باا روش تحوياه لحتاوا بام بررساي اناواع شاصايّ در
عيدالصايور پرداختام و بام ایان نتيجام رسايده اسا
ّ
«سوگکالة حغج» صغح

روای

کام بام کما

ایان

نمایشکالة روایي ،اندیشمتاي واقعگرایانم نویسکده بم نماایش گذاشاتم و باا بام کاارگيري عکصار گفتگاو
شاصيّ تاي داستان لعرّفي شده اس .
این پژوتش ،در پي آن اس

کم باا روی ارد نيادي ادبيّاات تبييياي ل تاب آلری اایي ،بام بررساي

الصيب » بپاردازد و عاغوه بار تصاویر واوهتااي
عکاصر روایي در دو سرودۀ «لرد لصوو » و «املسح بعد ب ّ
زیياشکاختي عکاصر روایي آنتاا ،شگاونگي بهارهگياري ایان دو شااعر از اساوو روایا پاردازي را در
ه

پيشيرد اتداف ،روشن نماید.

 .1-4روش پژوهش

این پژوتش براي دستيابي بم تدف خود ،ل تب آلری ایي در ادبيّات تبيييي را بم عکوان روش پاژوتش
انتاا

کرده اس  .این ل تب بر کيام ادباي لتاون تثکياد دارد و در پاي کشاف و بررساي پيوناد لياان

ادبيّات و دیگر زليکمتاي شکاختي اس  .در روش پژوتش این ل تب ،آنچم اتمّيّ دارد؛ ایان اسا

کام

لتن ادبي ،لحور پژوتش قرار گيرد تا زیيایيتاي آن روشن گردد .بکابراین ،عکاصر تااریاي و سياساي و
اختغف زبان در این روش در کانون تو ّم پژوتشگر نيس .
الصيب » بادر شااکر سايا
در ا ین ليالم ،ابتدا دو قصيده «لرد لصوو » از احمد شاالوو و «املسيح بعدي ب ّ
کم عغوه بر لشابه در عکوان ،بم داستان بردار کردن لساي (ع) پرداختام بودناد؛ انتااا شاد .پاس از
دقيق خاواني ،روشان گردیاد کام عکصار روایا

در ایان دو ساروده ،بام دو دلياه زیار سايب زیياایي و

لاندگاري لتن شده اس :
 .1تر دو شاعر ،ت کي

روای را دس آویا بيان اندیشمتاي ا تماعي  -سياسي خود از رتگذر داساتان

نمادین بر دارکشيدن لسي قرار دادهاند.
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بسيار توشمکدانم و در راساتاي پيشايرد داساتان و تاثثير لحساودتار بار

 .2در تر دو شعر ،عکاصر روای
لاابب بم کار گرفتم شده اس .

بم تمين دليه ،بررسي عکاصر روای  ،بم عکوان لوضوع انتاا گردید و دو سارودۀ روایاي ،از دیادگاه
عکاصر روای  ،لورد نيد و تحويه قرار گرف .
 .1-4سؤالهای پژوهش

 .1آیا ليتوان این دو شعر را نمونم کالوي از روای داستاني بم شمار آورد؟
 .2کدامی

از عکاصر روای

در این دو شعر نمود بيشتري یافتم اس ؟

 .3کارکرد زیياشکاختي این عکاصر ،در این دو روای

کدام اس ؟

 .4پردازش تحليلی موضوع
 .4-4رويکرد نقدی (مکتب آمريکايی)
از آنجا کم روی رد تاریاي ادبيّات تبيييي (فرانسوي) بم کية ارزش تکري آثار تاو ّهي نداشا
در خدل

ارتياء و غکا باشيدن بم زبان و ادبيّات لوّي بود؛ انتيادتاي فراواني را بم دنيال داش

را براي ظهور «ل تب آلری ایي» لهيا نماود« .رنام ولا

و تکهاا

کام زليکام

» پيشاگام و پيشاتاز ل تاب آلری اایي در ساال

 1353م در ساکراني خود با عکوان «أزمةباألدبباملقيرن » در نيد ل تب فرانسوي ،شايوۀ دیادي را پيشاکهاد
داد کم بم عکوان ل تب آلری ایي شاکاختم لايشاود .بام اعتيااد وي «ادبيّاات تبييياي بايتو ّام بام لواناع
سياسي ،نژادي و زباني بم بررسي ادبيّات ليپردازد» (ول

و وارن .)53 :1343 ،بم عيارت دیگر ،ادبيّاات

تبيييي در ل تب آلری ایي ،شيوهاي براي فراتر نگریستن و برون شدن از لاوانعي بام ناام لرزتااي لوّاي
اس  .بکابراین ،در این ل تب برخغف ل تب فرانسم بم رواب ليان ادبيّات لاتوف بر ليکاي اصه تاثثير و
تثثّر تو ّهي نميشود ،آنچم در این ل تب اصال دارد ،اصه تشاابم و تمانکادي اسا (نا

 :الابياب،

 .)52 :1333بم بيان دیگر ،پيروان ل تب آلری ایي با تغيير نگرش در سؤاالت و فرضيمتاي اصوي حاوزۀ
تبيييي ،تغش داشتماند دالکة لبالعات را از حوزۀ ادبيّات لحض ،بم دیگر حوزهتااي ف اري ب شاانکد و
لجااال گسااتردهتااري را بااراي پااژوتشتاااي سکجشااي فااراتم آورنااد .از ایاان رو ،پژوتشااگران ل تااب
آلری ایي ،ادبيّات را بم عکوان ی
لعارف انساني لم ان لايدانکاد (نا

کويّ لورد لبالعم قرار دادهاند و ليایسة ادبيّات را با تکرتاا ،عواوم و
 :نظاري لاکظم .)223 :1333 ،از دیگار خصوصايات ایان ل تاب،

ليتوان بم لشروط ن ردن لبالعم بم راببة تاریاي بين دو اثر اشااره نماود .پايششاربي کام حاذف آن،
دالکة گستردهتر و ابعاد تازهتري را فراروي ادبيّات تبيييي ليگشاید .درنهای  ،لايتاوان اصاول اساساي
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ل تب آلری اایي را در بررساي کيامتااي گونااگون «ادبيا »« ،زیياشکاساي»« ،تکار» و «تو ّام بام نياد و
تحويه» خغصم نمود (روی رد زیياشکاختي ادبيّات تبيييي).
بکابراین ،بر اساد لياني این ل تب ،لسائه ادبي و زیياشکاسي و نيدي ،سکگ بکاي پژوتشتاي ادباي
بم شمار ليآید و از این ه  ،بررسي عکاصر روای در شعر شاالوو و سايا  ،لايتواناد زليکاة لکاسايي
براي پژوتش در این روی رد ادبيّات تبيييي باشد.
 .4-4روايت  4و عناصر آن

شاعران از رتگذر اشعار خود ،بم بيان و انتيال تجربمتا ،اندیشمتا و آرلانتاي خود لايپردازناد .در ایان
فرایکد« ،تر نوع تجربم را کم صرفاً با فعه گذشتم نيه شده باشد ،روای دانستماند» (اخاوت )3 :1341 ،و
از ایکجا پيوند ناگسستکي و ارتياط تکگاتکگ روای با نيه آش ار ليشود .بکاابراین ،روایا در حيييا ،
«بازگفتم یا لتکي اس

کم بم نيه واقعم ،حدیث ،خير و لا رایي ليپردازد» (کماري .)32 :1333 ،عکصار

آش اري کم تمام تعاریف روای

بم آن اشااره داشاتماناد؛ «داساتانگاویي» اسا  ،زیارا «روایا بياانگر

داسااتان یااا حالااه آن اساا » (ليویکگسااتون .)222 :1336 ،از ایاان رو« ،شکااانشاام در شااعري از لحاان
روایتگرایانم استفاده شود؛ افاون بر قابويّ تااي شااعرانم ،شاعر داراي خصاو روایاي لايشاود و در آن
نوعي تحرّک ،نادی

بم حرک داستاني بم و ود ليآید» (باقيناژاد .)213 :1332 ،ایان داساتانگاویي

از رتگذر شعر ،سيب پيدایش اشعاري بم نام «شاعرتاي روایاي» گردیاد .شاعر روایاي ،ریشام در ادبيّاات
قدیم دارد؛ الّا در ادبيّات لعاصر ،ظهور و تيووري نو یافتم و در خدل «عاادات ،اخاغ و گارایشتااي
ف ااري و عااابفي لوّ تاساا » (رخشااکدهنيااا و روشااکف ر .)124 :1331 ،در ادبيّااات فارسااي و عربااي،
نمونمتاي لتکوّع و گستردهاي و ود دارد کم شاعر بم شيوۀ «روای » و با کم

عکاصر داستاني ،بم شارح

رخدادتا و بيان اندیشمتایش ليپردازد .از آنجا کم «نوع روایا  ،بساتري لکاساب باراي گااارش واقعام
اس

و اگر بپذیریم کم تي واقعماي از پيوند با تثثّرات ا تماعي دا نيس  ،راوي کسي اسا

کام باين

دادهتاي العمشکاختي عصر و نمودتاي تااریاي پيوناد برقارار کارده اسا » (لرت اوي.)133 :1333 ،
باش عمدهاي از ادبيّات لعاصر فارسي و عربي را روای تا و درامتاي لکظوم تش يه ليدتکد .شاکاخ
عکاصاار روایا

ایاانگوناام ساارودهتاااي روایااي ،از سااویي لاابااب را در درک عميااقتاار و درسا تاار

شگردتاي ادبي بم کار رفتم در آنتا ،یاري لايرسااند و از دیگار ساو ،درک لعااني ژرف و فهام دقياق

1. narrative
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شي م تاي لعکایي ،در بسياري از لوارد ،در گروِ شکاختن عکاصر روایي بام کاار رفتام در آن اسا  .احماد
شالوو و بدر شاکر السّيا شاعراني راوی گو تساتکد کام از ت کيا

تکاري روایا  ،بام عکاوان اباااري

کارآلد براي انتيال اندیشمتا و پيشيرد آلال و اتداف ا تماعي خویش بهاره باردهاناد ،شراکام روایا ،
سازگارترین فرم بيان با هتن و روان بشر بم شمار ليآید و بم خابر قدرت باال در عرصة انتياال لفااتيم،
بيف گستردهاي از لاابيان را داراس  .شياي کم بم شعرتاي روایي این دو شاعر ،بر ساتگي ویاژهاي
ليباشد؛ شيوهتا و شگردتاي آنتا در روای

اس

کام خوانادن شکادبارۀ آن اشاعار را باراي خوانکاده

لذتباش لينماید .براي آشکایي بيشتر و بهتر با شگردتاي تکري و بياني روای

و نيا درک و دریافا

عميقتر اندیشمتاي لو ود در آن ،بام بررساي لهمتارین عکاصار داساتان در دو روایا «لارد لصاوو »
الصب » سيا ليپردازیم.
شالوو و «املسح بعد ب ّ
 .1-4بررسی تطبيقی دو سروده
 .4-1-4روايت «مرد مصلوب»

شعر «لرد لصوو » شالوو کم در دفتر «لدای بيصوم» آلده اس ؛ واپسين لحظاات حياات لساي (ع) را
روای

ليککد .لرد لصوو «ی ي از قويترین اشعار شالوو از لکظر ف اساازي ،نماادپردازي و اساتفاده

از لحورتاي لاتوف لوسييي اس  .این شعر در عين ایک م لت من لعاني ضامکي اسا  ،لرثياماي اسا
کم بم قصد اودانم سازي حماسماي شگرف ،بر ستگي و عظمتي بينظير یافتم اس » (ساغ يم:1336 ،
 .)522این روای

نمایشکالمگون ،از دو و م لجااا و در سا انستاایي کاالغً سايکمایي پرداخا شاده

اس ؛ شراکم « احمد شالوو عغوه بر ایک م بم تصاویر سيکمایي عغقام داشاتم ،از فان سايکما نياا ابغعاات
کافي داشتم اس

و از ایان ابغعاات ،بام بهتارین نحاو در تصویرساازي اشاعار خاود ساود بارده اسا »

(باتري .)31 :1332 ،کية نمایشي این شعر بم گونماي اسا

کام پايش از آن ام کوماات آن بام گاوش

خوانکده برسد؛ تصویر نمایشي آن در هتن و خياالش تاداعي و ترسايم لايشاود ،شراکام بام باور کوّاي
«تصویرسازي در اشعار احمد شالوو در قدم اوّل ،از سم عکصر «واقعگرایي ادبي»« ،تايّه ليتکي بار تمانکاد
پکداري» و «توصيف» سرششمم ليگيرد و تصویر ساختم شده بم وسيوة این سام عکصار ،باا بهارهگياري از
«لجاز» ،در لحاور اایگایکي کاغم ،بام داللا تااي ضامکي راه لايیاباد» (ساغ يم .)42 :1336 ،لارد
لصوو  ،در ی

سو ،بيتابيتا و ساکان عيسي ناصري (ع) را بر صويب بم تصویر لايکشاد و در ساوي

دیگر ،شهرۀ درتم و آشفتة یهودا اساریوتي بم نمایش گذاشتم شده اس  .شالوو در این شاعر ،از شاگرد
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تکري روای

«شکد صدایي» یا «شکد کانوني» بهره گرفتم اس ؛ بم گونماي کم صاداي «لساي »« ،یهاودا»،

«درد» و « اودانگي» بم بازنمودِ روای  ،کم

شایاني نموده اس .

 .4-1-4روايت «المسيح بعد الصّلب»

السايا در تفا بکاد ،تجرباة رنا و
الصيب  :لسي پس از بر دار شدن» از بدر شااکر ّ
قصيدۀ «املسيح بعدي ب ّ
انفشاني ح رت عيسي (ع) را با روی ردي نو بم تصویر کشانده اس  .در این شاعر ،شااعر باا کما
ت کي

نيا  ،صورت

لسي را بر شهرۀ خویش ليزند و باا اساتفاده از شاصايّ

ایشاان ،خویشاتن را

فرزند لریمي ليخواند کم در بریيا رساالتش نااگایر از تحمّاه دردتاا و شا کجمتااي زیاادي باراي
خش اندن درخ
اودانمسازي ی

الصيب » شاعري اسا
تکااور ظوام اسا  .بام عياارت دیگار« ،املسيح بعدي ب ّ
حماسم از کس لياولتي تدفمکد ،بم رشاتة تحریار درآلاده اسا « .در ایان قصايده،
کام بام قصاد

سيا ضمن ی ي شدن با شاصيّ
ف ري لوّ

لسي  ،خویشتن را لسيحي ليداند کم باید در راه تولّد دوبااره بکياان

رن دیده و عيب نگم داشتم شدۀ خویش با ایمان قويي بم ایدۀ فدادتي تدفمکدانم انفشااني

ککد» (ر ایي و حيييي .)32 :1332 ،شاعر در این قصيدۀ روایا لحاور« ،برخاي ویژگايتااي لساي را
براي خویش الانا

لايگيارد و پاارهاي از خصوصايات تجرباة ویاژۀ خاود را نياا بام لساي (ع) نساي

ليدتد و بم این ش ه ،شاصيّتي واحد را ترسيم ليککاد» (ر اایي .)123 :1331 ،پایامتااي اصاوي ایان
شعر روای گونم ،بر سام عکصار «توصايف»« ،تصاویر» و «لونولاو » بارحریااي شاده و در ایان لياان،
لونولو

در باف روایي ،نيش لحوري و کويدياي را در پيرف

این روای نمایشي عهادهدار اسا .

این روای  ،بر اساد اعتياد لسيحيان اس  ،لسي کم بم خواس روحانيون یهود بم صويب کشيده شاد و
پس از آن بم آسمان عروج کارد؛ در ایان شاعر ،بام عکاوان نماادي باراي لياولا  ،فاداکاري ،لياارزه و
نوزایي قرار گرفتم شده اس .
.1-1-4

پيرنگ 1

برح یا پيرنگ «ترکييي از رشتم حوادث یا رویدادتایي اسا

کام داساتان را تشا يه لايدتاد» (پارین،

 )22 :1343و از بين عکاصر داستاني« ،از شاخصترین و لوثّرترین عکاصر اس ؛ بام ایان دلياه کام بارح،
نيشة کار یا رئود لبالب یا شارشو داستان اس » (یونسي )3 :1343 ،و تمچکاين ،زنجيارۀ سااختاري
آن را تش يه ليدتد .این اصبغح« ،از تکر نيّاشي وام گرفتم شده اس

و آن برحاي اسا

کام نيّاشاان

بر روي کاغذ ليکشکد و بعد آن را کاله ليکککد» ( عفاري .)36 :1331 ،نيباة اشاتراکي کام در لياان
1. plot
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تعاریف گوناگون از این لفهوم و اود دارد ایان اسا

کام «پيرناگ باا تاوالي وقاایعي ارتيااط دارد کام

توویحاً یا آش ارا بر ليکاي ترتيب زلاني تکظيم شدهاند یا عغوه بر پيوستگي زلاني ،راببة عوّ

و لعواولي

نيا در این توالي نيش دارد» (اکرلي و پاشایي.)5 :1332 ،
الصيب  ،داراي ليدّلم ،تکم و باش پایاني ليباشکد کم حاوادث و
تر دو روای لرد لصوو و املسح بعد ب ّ
وقایع تش يه دتکدۀ آن ،بسان حويمتاي زنجير بم تم پيوستماند .دو روای  ،تصاویر تصاويب لساي را بام
عکوان ليدلة روای
روای

خود ،فرا روي خوانکده بم نمایش ليگذارند ،آنگاه با سير حوادثي ،تکم و درونلایاة

براي لاابب تصویر ليشود تا در پایان روای  ،لاابب را نيا در نتيجمگيري لکبياي از روایا

خود ،دخيه دتکد و از این رتگذر ،روند انتيال لفاتيم هتکي خاود را بام او آساانتار نمایکاد .شاارشو
اصوي تر دو ،روای

داستان بردار کردن لساي (ع) اسا  .بارح روایا لارد لصاوو شاالوو ،شکادان

پيچيده و تو در تو نيس  ،غوية نظم بييعي حوادث در آن باعث شده تا رخادادتا بام گوناماي تامبساتم و
زنجيروار اتفا بيفتکد .رن کشيدن لسي و گفتگوي او باا درد و ااودانگي ،در لساير بييعاي و لکبياي
خود بم پيش ليرود تا سرانجام ،ت اله تدریجي لسي را بم تماراه آورد .ایان فرایکاد در داساتان یهاودا
کم تمالان و در دل داستان لسي  ،نيا روندي پيوستم و زنجياروار دارد .یهاودا کام در روایا شاالوو بام
عکوان شهرهاي فداکار و با ایمان نشان داده ليشود پس از کشم شتاي هتکي ،بم سام باازار لايرود
و با خرید بکا  ،خود را بم دار ليآویاد:
لرد توخ کم بر شاخة خش
آري /.ليبایسا
دردناکيس

انجيربُکي وحشي نشستم بود سري /کياند و با خاود گفا  -« /:شکاين اسا

از لحظام /از آسااتانة زلاان /بگااذرد /و بام قوامرو اوداناامگاي قاادم بگاذارد /.زایااش

الّا از آن گایر نيس  /.بار ایمان و وظيفام شاانم ليشا کد ،لردانام بااش » /حوياة تساويم را

گردن نهاد و خود را /در ف ا رتا کرد /با تيسمي (شالوو)322 :1333 ،
الصيب سيا  ،شکدان لحسود بم ششم نميآید؛ شراکام
این سير و توالي وقایع در روای املسح بعدي ب ّ
این قصيده داراي ساختاري دایرهوار اس « ،در این ساختار قصيده بم دایرهاي بستم لايلاناد کام آغااز و
پایانش ی ي اس ؛ یعکي شعر بم تمان ایي ختم ليشود کم از آن شروع شده اس » (ر ایي و حييياي،
 .)34 :1332الّا در این روای

نيا ،ترشکد قهرلان داستان (لسي  /شاعر) ،نمودتاي رساتاخيا و ناوزایي را

کم بستر کوّي قصيده در پي الياي آن اس را ليبيکد؛ الّا پس از سير رخدادتایي براي او ،این اندیشم بام
وضوح در برابر دیدگانش تحياق لايیاباد .شراکام تولّادي دوبااره در راه اسا
حياتتایي دیگربار اس :

و لار

او نویادباش
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ياعبفرل رعي َيةب
لبهبأحني ّ
يابييةبامل ُ ييةعبفي ّ
عدي بأ بمّييي َوب ألقحي ّ
ييلبال وسييملقب السيةنب املقي عبفيير ب ي بمي ىبمييربىيييىبالدي ّ
يينبحنحي ّ
عبهذابخمرضبامل ُ ةب(سحرب،ب:0222ب )042ب
ب
املّزهي عبفر َبِفب ّف َّقبميمىبصبح ب أمبحزُ ةعبقّ َّ سبال وي ُّ
ّ
تر مم :زان پس کم بر شويپا شدم و دیده بم سوي شهر گردانيدم ،نم دش را شکاختم نم حصاار را و نام گورساتان
را :تا ششم را یاراي شرخيدن بود آنجا کگوي پُرش وفم بود .در تر گوشم اي صوييي برپاسا

و لاادري غرقام بام

غم .پاکي را سااوار دادار پاک این زایش شهر اس .
.1-1-4

صحنهپردازی 4

در اصبغح داستان« ،صحکم زلان و ل اني اس

کم عمه داستاني در آن اتّفا ليافتد و کاربرد درسا

آن در باورپذیري داستان ليافااید» (ليرصادقي .)663 :1332 ،بم عيارت دیگر« ،صحکة داساتان ،زلاان و
لحه وقوع عمه داستان اس ؛ بم عيارت دیگار صاحکم ،زليکام و لاوقعيتي ل ااني و زلاانياي اسا

کام

اشااص داستان نيش خود را د ر آن باازي لايکککاد» (لساتور .)64-64 :1343 ،شاالوو در روایا لارد
لصوو  ،شکدان بم ائيات زلان روایتش نپرداختم اس  ،الّاا زاویاة دورباين او ،آزادانام از صاحکماي بام
صحکة دیگر ليرود .گویي روای

شالوو در بيزلاني سير ليککاد تاا تو ّام لااباب را بام درونلایام و

ف اسازيتا بيشتر لعبوف دارد ،ولي در داستان سيا  ،بم عکصر زلان تو ّم ویژهاي شاده اسا  .از ایان
رو ،روای

شاعر در «شب» بم وقوع ليپيوندد .الّا در تر دو روایا بام عکصار ل اان تو ّام شاده اسا .

شروع داستان در تر دو روای

با تصویر و صحکمپردازي از لسي (ع) ،بر باالي صويب (ل اان روایا )،

آغاز ليگردد .فراز اوّل روای شالوو ،تصویر لسي را بر بوکداي شويپا نشان ليدتد .لسي بر صاويب بام
توش آلده و دردي زترآگين کم در و ودش ليخود؛ در حفارۀ یاخبساتة قوايش لکفجار لايشاود و از
شدت تصادم آن با قوب لجروح لسي  ،آهرخشي پدید ليآید کم پرتاو گادازهاش ،دتوياتااي تاریا
زندگاني ایشان را سراسر نور ليککد و پردۀ تازهاي از حيات را در برابر دیدگانش خستماش باز ليککد:
لرد لصوو  /دیگربار بم خود آلد /.درد /لو الوج از ریحة دس

و پاایش بام دروناش ليدویاد /در

حفرۀ یخزدۀ قويش /در تصادلي عظيم /لکفجر ليشد /و آهرخش ششم

زن گُدازۀ لوتهيش /ژرفاتااي

دور از دسترد درک او از اللتکاتي حياتش را /روشن ليکرد( .شالوو)313 :1333 ،
در این بکد ،شاعر باا آوردن «دیگرباار» بادون تاي ل اث و درنگاي خوانکاده را در ف ااي پُاردرد و
اندوهبار داستان با خود تمراه ليککد .انتاا تعاابيري شاون «لو االوج» « ،ریحام»« ،حفارۀ یاخزده» و
«تصادلي عظيم» ف اي خفيان حاکم بر شعر را بيشتر تيوی

و تثکيد ليککد .دقّ در بامگایکاي صاف

«لو الوج» بم اي «گسترده» براي درد نياا ،اضاافم بار کاارکرد تکاري آن در تيياين اساتمرار و ان ااه
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بودن درد ،بر و م عابفي شعر و تثثيرگذاري بيشاتر آن افااوده اسا  .در ایان صاحکم ،تصاویر شاالوو از
لسي (ع) ،نماي بستماي از ایشان را بر صويب بم نمایش لايگاذارد؛ الّاا خاروج روحاي لارد لصاوو ،
زليکة گشوده شدن ف ا را براي خوانکده فراتم نموده اس .
بکد ناس

روای

سيا نيا ،تصویر بازي از صحکة لسي  /شاعر را پس از پایين کشيده شادن از صاويب

نشان ليدتد .لسي  /شاعرِ لجروح کم تمام بول شب را بر شارليخ صاويب آویااان باوده اسا  ،ایکا
حيّ و زنده ،بم لویم و شيوني کم در ف ا آککده ،گوش ليسپارد .آنشکاان شايون و فغااني کام زلاين را
درلينوردد و بم آسمان اندوتکاک ليرسد:

يينب ّبَ
وبحنبحي َبب
رلَيا عب بالصييبح ّببالي َبيذيبمويّبي َ ب
عبِفبنيةا ببطبةُيقببىسي ُّببالبوخحييقعبباخلطييىب ب َهي بى يىىبذ ب بفي ب
اليُيير َ ب
مدي ّب
ةوب َب
عدي بمربأنزلّي َ ب
سملقببعحاب بعيابباملب ُ يةعب بهي ببهتيةيبذ ببالقير َببفير ببال يةا عبمثيقببخيح بب َمينبب
أنصينببفر ببالدبةُقعبُد ّببال وب
األصحقعبلبب بمّ َ ب
طةالبب َب
تابب ّ
بىبمربحتسبامل ُ ةب(سحرب،ب:0222ب)046-045
جىبِفبمر َببالشتر َبباحلزُ ةعب ّبثوبى فةبحنب
صبر عببال ُّب َ ب
ال ةنبعاببال وب
ّ
تر مم :بعد از ایک م از شويپا پایيکم کشيدند ،باد را ليشکيدم کم در ناوستانتاا فغاان سار لايداد و گاامتاایي کام

دور ليگش  .ایک

 ،زخمتا و شويپاتایي کم لرا در بول شب بر آن بم شارليخ کشيدند ،لارگم را لو اب نشاد

و لن سراپا گوش ليسپارم :گویي صداي شيونتا از گذر دشا لياان لان و شاهر لايگذشا  .گاویي شايون و
لویة شهر بسان رشتماي از نور در آسمان غمزدۀ آن فصه سرد ليان سحرگاتان و تاری ي بود و شهر باا تار آنچام
حس لينمود بم نيمخوا فروليرف (.)1

با تثلّه در این فراز« ،األصحق :شب» ،زلان و «امل ُ ية :شهر» ،ل ان روای را بم لاابب نشاان لايدتاد.
شاعر در این قبعم ،لوقعي زلاني شب را براي بم تصویر کشيدن شرای خوفانگياِ اختکاا و خفياان و
س ون و س وت حاکم بر ف اي روای خود فراخوانده اس  ،شراکم «شب در شاعر لعاصار ،بارخغف
ادبيّات کغسي

 ،دیگر زلاني براي راز و نياز پروانم و شمع یا عاشق و لعشو و یا بکده باا خاداي خاود

نيس  .در حييي  ،شب در اد لعاصر قداس خود را از دس ليدتد و بارتا نماد اوضاع خفياانآور
و آگاتيستيا العة عصر شاعر ليشود» (پورنالداریان و خسروي ش يب .)153 :1334 ،تعاابيري شاون
السيمر باحلزُ ية :آسمان غمزده» و ...عغوه بر تيویا
«نةا بطةُق :شيون بوالني»« ،ط بةالباألصيحق :تمام شب»ّ « ،
و تشدید ف اي اندوهبار قصيده ،نشاانگر تامناوایي لحااون بييعا در لصايب و لحکا وارد شاده بار
لسي  /شاعر اس  .این ف اي درد و عذا  ،با اشااره بام لوقعيا زلااني «الشيتر  :زلساتان» و اوج فصاه
،بالصيبر »« ،البّخحيق،باألصيحق،بالدةُيق» و
اليُير ،بالييا
سرلا بيشتر دندان لينماید .آتکگي کم از ایياع واژگاان « ّب
ّ
«احلزُ ةب بامل ُ ية» بم گوش ليرسد؛ بر ابعاد تراژی ف ااي روایا افااوده اسا  .الّاا شکاانشام لشااتده
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ليشود ،ل ان در روای

سيا  ،اتمّيّ

کمتري در برابر زلان دارد ،شراکم ل اان بام عکاوان ظرفاي کام

رویدادتاي داستاني در آن رخ ليدتد ،اغوب در رساندن پيام روای تثثير شکاداني نادارد ،لاذا شااعر از
آن بم وضوح یاد نميککد.
.1-1-4

شخصيّتپردازی 4

شاصيّ  ،کويديترین عکصر روای

بم شمار ليآید؛ شراکم «تمالي

قصام بار لحاور آن لايشرخاد و
ّ

دگرگاوني حاوادث ،ادالتاا ،بارح ،توبئام و ساایر عوالاه تمام در اثار دگرگاوني شاصايّ شا ه
ليگيرد» (براتکي .)263 :1341 ،بم عيارت دیگر ،در تر داستان ایان شاصايّ

اسا

کام حالا پایادار

ناستين را دگرگون ليککد و لدار داستان را بم و ود ليآورد .بدون دخال شاصايّ  ،تاي داساتاني
نميتواند قابه تصور باشد« .شاصيّ  ،بازیگر داستان اس
کيفي

و در اثر روایتي یا نمایشي ،فاردي اسا

کام

رواني و اخغقي او در عمه او و آنچم لايگویاد و لايککاد؛ و اود داشاتم اسا » (ليرصاادقي،

 .)136 :1332از دیگر ویژگي پرداختن بم شاصيّ تا این اس

کم «با بررسي شاصيّ تر شااص ،پاي

بم حال تاي رواني و عابفي او ليبریم .بم عيارت دیگر ،از نظار روانشکاساي ،شاصايّ آن اسا

کام

فردي را از فردي دیگر لتمایا ککد» (گودرزي لمراس ي.)26 :1331 ،
شاصيّ تا در روایا

«لارد لصاوو » لحادود تساتکد .داساتان داراي دو شاصايّ

«یهودا» و دو شاصيّ

غيرانساني «درد» و « اودانگي» اس  .داستان در دو برف صحکم اتّفا لايافتکاد.

در ی

انسااني «لساي » و

برف ،شاصايّ تااي «لساي » و «درد» و « ااودانگي» و در بارف دیگار« ،یهاودا» .شاصايّ

اصوي روای  ،لسي  ،در کشام ش و گفتگاو باا دو شاصايّ دیگار «درد» و « ااودانگي» قارار دارد و
تياضاي رتایي از رن

ان اه و عذا دردناک خود را دارد:

« و درد ِ عُریان /تُکدروار /در که شان ِ سکگين ِ تناش /از آفا تا آفا  /بم نعره درآلد :بيهاوده لگاوي /
دس لن اس آن /کم سوبک ِ ليدرت را /بر خاک /تثيي  /ليککد /.اودانگيس

این /کم بم سامِ

ش ککدۀ تو ليخَوَد» (شالوو)313 :1333 ،
شاصيّ «یهودا» نيا در حاالت پشيماني از عماه خيانا خاویش تصاویر لايشاود و در لساير انتااا
سرنوشتش ،دودل و لردّد لينماید .شاعر از بریق عکصر لونولو  ،شاصيّ

یهودا و حاالت روحاي و

رواني وي را بم لاابب ليشکاساند:
1. charecter
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لرد توخ کم بر شاخة خش
آري /.ليبایسا
دردناکيس

انجيربُکي وحشي نشستم بود سري /کياند و با خاود گفا  -« /:شکاين اسا

از لحظام /از آسااتانة زلاان /بگااذرد /و بام قوامرو اوداناامگاي قاادم بگاذارد /.زایااش

الّا از آن گایر نيس  /.بار ایمان و وظيفم شانم ليش کد ،لردانم باش » (تمان)322 :

از سااوي دیگاار ،دو شاص ايّ

انساااني روای ا  ،پویااا و در لسااير ت الااه تاادریجي خااود تسااتکد ،الّااا

شاصيّ تاي غير اندار داستان ،ایستا تستکد و در بول داستان ،تغيير و تحوّلي بر آنتا صورت نگرفتام
اس  .بکابراین ،باید گف

کم ویژگي اساساي شاصايّ تاا در روایا لارد لصاوو  ،پویاایي و ت الاه

تدریجي آنتاس  .این روند ت الوي شاصيّ  ،در روای

شالوو ،بسيار قوي و عمياق صاورت پذیرفتام

قصام ،لفااتيم
اس  .لسي کم در آغاز داستان ،از بيباقتي و بيتاابيتاایش شا وه لايککاد؛ در پایاان ّ
عمييي را کم در ابتدا از درک آنتا عا ا بود؛ دریاف

ليککد:

و شي ِ لصوو در تواايِ سردِ دلش اندیشيد -« /:الا بم نادی

ِ خویش شمام لن؟ /ابدی ِ شرلسااري و

سراف کدگي  /روشکائيِ لش وکِ لن از فرو ِ آن لردِ /اساریوتي سا

کام دلاي پايش /بام سايوطِ در

ف ايِ سياهِ بيانتهايِ لوعک گردن نهااد /.انسااني برتار از آفریادگانِ خاویش /برتار از اَ و اِبان و روحُ
اليدد /.پيش از آن م سمش را فدیة لن و خداوندِ پدر ککد /فروتکانم بم فروشادن تان درداد /تاا کَفاة
خدائيِ لا شکين بوکد برآید /.نورِ ابدی ِ لن /سر بم زیر /در سایمسارِ گردنفرازِ شهال ِ او گام بار خواتاد
داش » (تمان)323 :
لسي کم ایک

آبستن اودانگي براي اته زلين گشتم اس ؛ در توااي سرد خویش و با بيکش تاام،

فراز روشکایي لش وک خود را در سایمسار فرود لرد اسااریوتي (یهاودا) لايیاباد .ترآیکام ،در هتان و
زبان شالوو ،برخغف فرتکگ لسيحي  ،یهودا ،آن حواري خائن نيس  .او وانمردي اس

کام فروتکانام

تجساد
بم فروشدن در این لردا لوعک تان درداده و توشايارانم نفارین را بدرقاة راه خاود کارده تاا باا ّ
وظيفم ،بار الانا

را پيروزلکدانام بام دوش کشاد و لساي و لسايحي را اودانام ساازد .بااري ،در ایان

اعترافِ خالوشِ لسي  ،یهودا پهووان بيبدیه عرصة شاهال

اسا

و او کام اککاون رادلردانام ،لعکا

و

نفرین را بم ان خریده اس ؛ در نظرگاه سایة لصوو (سميه نفس الّارۀ لسي ) ،برتار و واالتار از «أب»
و «اعن» و «ن بالق س» ووه لينماید.
سير کمال شاصيّ

در یهودا نيا تا اندازهاي لحسود اس  .ترشکد شاصيّ

برخغف داستان سيا  ،بسيار لثي

یهاودا در روایا شاالوو،

و از سوي راوي (شالوو) درخور تحسين اس ؛ الّا او کام در بکادتاي
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ابتداي روای

در کشم ش فار بم انجام رسال

و شرلساري از عذا خيان بم سار لايبارد ،در پایاان

داستان و با ت الوي تدریجي ،لردانم خود را براي تحيق اودانگي ،بر صويب ایمان و وظيفم ليکشاند:
لرد توخ کم بر شاخة خش
آري /.ليبایسا
دردناکيس

انجيربُکي وحشي نشستم بود سري /کياند و با خاود گفا  -« /:شکاين اسا

از لحظام /از آسااتانة زلاان /بگااذرد /و بام قوامرو اوداناامگاي قاادم بگاذارد /.زایااش

الّا از آن گایر نيس  /.بار ایمان و وظيفام شاانم ليشا کد ،لردانام بااش » /حوياة تساويم را

گردن نهاد و خود را /در ف ا رتا کرد /با تيسمي (شالوو)322 :1333 ،
در این بکد ،شالوو شياتتي بس شگف ليان اندیشة یهودا و لسي در هتن خوانکده برقارار لايککاد و
یهودا را لسي وار در بریي تجسّد ایمان و وظيفم ،بر صويب لردانگي و شهال لايکشااند؛ تاا ساهمي
در اودانم شدن لساي را بار دوش وي گماارد .یهاودا کام اککاون تکهاا لسايه زایاش دردنااک

ستر

اودانگي لسي را فرورفتن خود در گردا لعن و نفرت ليبيکد؛ بکاا لياولا آزلاوده را بار شااخة
درخ
لعک

انجير ليآویاد و حوية تسويم را لردانم بر گاردن لاينهاد و در ظومااتي از غوظا ِ سارخ کيکام و
فرو لي غوتد و خرسکد و خشکود از انجام رسال

ایمان و وظيفة خویش ،لياکدزنان خاود را در تاوا

رتا ليککد .آلدن قيد «با تيسمي» در آخر قبعم ،نشانگر ت اله شاصيّ

یهاودا و ایماان او بام ایک ام باا

ليتواند با لرگش ،شجرۀ اودانگي لسي را تکولکدتر سازد.
از دیگر ویژگيتاي شالوو در شاصيّ پردازي این اس

کم او در روایا داساتان خاود ،تکهاا روایتگار

حوادث نيس  ،بو م گاتي بر لسکد داوري درباارۀ آنتاا لايپاردازد .بام عکاوان لثاال آنگااه کام زاویاة
دوربيکش را بم سم
پکداري بم اعما ِ تاری

یهودا ليشرخاند؛ او را اینبور بم لاابب لعرّفي ليککد:
ِ درونِ خویش لينگریسا  /.در اانِ خاود تکهاا باود /پکاداري /تکهاا /در اانِ

خود /بم تکهائي خویش ليگریس ( .تمان)313 :
الّا گاه نيا ،بم تي و م اظهارنظر و تفسير لستييمي درباره شاصيّ تا ارائم نميدتد ،بو ام ق ااوت
و داوري خویش را در لواي دیالو تاا و لکولاو تااي آناان فرولايپوشااند و ایانشکاين ،باا ح اور
کمرنگ خود در روایتش ،پي باردن بام اف اار و عواباف و اعماال شاصايّ تاا را بار عهادۀ لااباب
ليگذارد .شالوو آوردن صفات ،حاالت و دیگر ائياات لارتي باا اشاااص روایا را در انتياال پياام
لؤثّر ليداند .او با شرح و توصيف احساسات دروني شاصيّ تا ،آنان را با صراح بم لااباب لعرّفاي
ليککد.
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عکصر شاصيّ

در روای سيا  ،از ویژگي روایي دو شاصايّتي برخاوردار اسا ؛ کام بام صاورت

تيابه قهرلان و ضدّ قهرلان (تيابه خير و شر) نشان داده شده اس  .در ی

برف لسي باا اندیشامتااي

خيرخواتانم و پيام نوزایي و رستاخيا براي نوع بشر و در برف دیگر ،یهودا باا اف اار لاارّ و لااالف
بکاد از روایا  ،ساپاتيان یهاودا ،نياا تماراه او ،بار قيار

قهرلان داستان (لسي ) قرار دارد .ترشکد در ی

لسي یورش ليبرند الّا ح ور و ورود آنتاا بام عکاوان شاصايّتي تثثيرگاذار در پيشايرد روایا لاورد
تو ّم راوي قرار نگرفتم اس .
الصيب بهاره گرفتام اسا  .در
سيا نيا از شيوهتاي گونااگون شاصايّ پاردازي در روایا املسيح بعدي ب ّ
روای او نيا ،دالکة ت اله شاصيّ را در لسي نظاره ليککيم .لسي (ع) پس از گذش اندیشامتاایي
تردیدوار در هتن و درون خود ،بدون تي ش ي ،رستاخيا دوبارۀ خود را با ششمانش لشاتده ليککد:

ياعبفبرل رعي َبيةب
ييلبال وسيملقبببالسيةنببباملقي عبفيير بب ي ببمي ىبميربىيييىبالدي ّب
لبهبأحني ّب
يابييةببامل ُ ييةعبفي ّب
يينبحنحي ّب
وببألقحي ّب
عدي ببأ بمّيي َ ب
عبهذابخمرضبامل ُ ةب(سحرب،ب:0222ب )042ب
ّب
ِفب ّبف َّبقبمبيمىبصببح بببأمببحزُ ةعببقّ َّبسببالوبي ُّب
ب
باملّزهي عبفر ببَ ب
تر مم :زان پس کم بر شويپا شدم و دیده بم سوي شهر گرد انيدم ،نم دش را شکاختم نم حصاار را و نام گورساتان
را :تا ششم را یاراي شرخيدن بود آنجا کگوي پُرش وفم بود .در تر گوشم اي صوييي برپاسا

و لاادري غرقام بام

غم .پاکي را سااوار دادار پاک این زایش شهر اس .

السيةن :حصاار» و «املقي :
السيملق :دشا »ّ « ،
شاعر اس ؛ سام ساميه « ّ

در این فراز کم واپسين بکد روای
گورستان» را باید در ی

لحور لعکایي لاورد بررساي قارار داد؛ زیارا ایان سام نمااد ،تار سام بار لفهاوم

«بيرونيي ،خش ي و عدم زایش» دالل

دارند؛ الّا دالل بيرونيي در آنتا ی ساان نيسا  :بام ترتياب

لبرح شده در این بکد ،حصار نسي بم دش

و گورستان نسي بم حصار از دالل لعکایي ژرفتاري بار

بيرونيي برخوردار اس  .نشکاختن شاعر دليوي بر این دالل

اس تا سرانجام پيام «نوزایي» کهّ روایا ،

با نماد «ال رعةباملزهي  :کگه پُرش وفم» بام قواب زلاان پرتاا شاود .ایان پياام رساتاخيا ،بام باور کالاه و
آش ار ،نشانگر تحوّل و ت اله شاصيّ

لسي در روای سيا بم شمار ليآیاد .نياش واژگاان نياا در

ایجاد ف اسازي لتکاسب با الياي این پيام ت اله ،از اوّلين بکد روای آغاز ليشود و در آخرین فاراز بام
اوج خود ليرسد.
الّا در شاصيّ

یهودا ،تحرّک و پویایي و کمالي لشاتده نميشود و با شاصايّتي ایساتا و کام تحارّک

لوا م تستيم .او کم از ابتداي روای

شاصيّ

لکفي داستان اس  ،پس از این ليغد دوبااره ،باا یاارانش

در پي آن تستکد تا دیگربار لسي  /شاعر را بر صويب بيعدالتي و ور بم شارليخ کشانکد:

پژوتشي تبيييي در عکاصر روای ِ «لردِ لصوو » اثر احمد شالوو و «المسي بعد الصّوب» سرودۀ بدر شاکر السّيا 53/

كردبعَةق َعبخطرُربُ مل مب(سحرب،ب:0222ب )042ب
ق مبىد ،بق مبق معبالق ّبُ ّ
تر مم :صداي پایي صداي پایي کم ليپوید و گور کم از فشار این گامتا در آستانة ریاش اس .
.6-1-4

کشمکش 4

کشم ش با کم

ت اد ش ه ليگيارد ،شراکام نياود ت ااد در لياان شاصايّ تاا ،تحارّک ،پویاایي،

زیيایي و ذابي

را از داستان ليگيرد .بم عيارت دیگر« ،از ليابوة این شاصيّ تا باا تام کشام ش بام

و ود ليآید؛ بکابراین ،پيرنگ تميشم با کشم ش سر و کار دارد؛ یعکي از برخاورد عماهِ شاصايّ

یاا

شاصيّ تاي اصوي داستان با عمه شاصيّ تاي لاالف و ليابه کشم ش داساتان آفریاده لايشاود»
(ليرصادقي .)41 :1332 ،تر دو روای شالوو و سيا  ،از عکصر کشم ش باراي اذا نماودن و تاثثير
بيشتر بر لاابب استفاده نمودهاند .زیياترین و پرکششترین دالتاي روایا شاالوو« ،کشام شتااي
هتکي» اس  .وقوع این کشم ش «وقتي اس

کم دو ف ر با تم ليارزه ليکککد» (تماان .)43 :در روایا

لرد لصوو  ،از ابتدا شاتد درگيري ليان تف ر لسي کم از درد و رن بم ستوه آلده ،باا ااودانگي کام
با اندیشماي واالتر ،او را بم تحمّه درد فراليخواند؛ تستيم .لسي با لحکي اندوتکاک و با حاالتي تاو م باا
ناگایري ،لوتمسانم از پدر /خداوند تياضاي آزادي و رتایي از درد ان اه خویش را لينماید:
دیگرباار ناليااد -« /:پاادر ،اي لهارِ بيدریاا /،/شکانکاام خااود باادین رسااالتم برگایاادي شکااين تکهااایم باام
خود وانهادهاي؟ /لرا باق

این درد نيس  /آزادم کن ،آزادم کن ،آزادم کن اي پادر » (شاالوو:1333 ،

)313
شالوو در این بکد ،از شگرد لفظي «ت رار» براي لومود نمودن عکصر کشام ش در روایا خاود ،ساود
ستم اس  .ت رار سمگانة عيارت «آزادم کن» عغوه بر بيان ناگایري لسي و اشاتيا وي باراي آزادي،
شدّت درد و رن وارد شده بر پي ر ایشان را نيا تثکياد و تيویا لاينمایاد .شکاين ت اراري ،عاغوه بار
ش ه باشيدن بم لوسييي لبووبي بم شعر ،ف ایي دید از لعاني ليابه لااباب را در هتان و خياال او
ترسيم لينماید و از این رتگذر ،لو ب تشویق و تحری

او بم پيگيري روند تداوم لعکاا لايگاردد .در

ادالم ،این بيتابيتا و نالمتا ،درد را عریانوار بم نعره ليدارد کم:
« و درد ِ عُریان /تُکدروار /در که شان ِ سکگين ِ تناش /از آفا تا آفا  /بم نعره درآلد :بيهاوده لگاوي /
دس لن اس آن /کم سوبک ِ ليدرت را /بر خاک /تثيي  /ليککد /.اودانگيس
ش ککدۀ تو ليخَوَد /تا نال

این /کم بم سامِ

اَبَدُ اآلباد /افسونِ ادوئي نسخ بر فسخِ اعتيارِ زلين شود /.بم ا ایکا راتاي

نيس  /:بم دردِ اودانم شدن تا آر ،اي لحظة ناشيا » (تمان)313 :
1. conflict
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شاعر در این بکد از ت کي

تکاري «تشاايص» ساود لاي ویاد و درد را بام انسااني خشامگين تشاييم

ليککد و آن را عریاانوار بام نعاره لايآورد تاا از اناب «پادر» پاساخ گویاد و فرزاناموار «پسار» را بام
ایستادگي تشویق ککد ،لگر از ایان آزلاایش باار

الهاي ( ااودانگي) ،ساربوکد فاراز آیاد و صاورتي

اودانم یابد ،شراکم «در ل تب لسيحي  ،تحمّه درد ایگاتي ویژه دارد؛ این اندیشم سيب خودساازي
انسان ليشود» (قانوني .)133 :1333 ،تصویر شدّت و عظم درد در این قبعم نياا بام وضاوح

و لعرف

نمایش یافتم اس

و تمينبور «استفادۀ فراوان از واژگان دالّ بر عظم  ،لانکد (تکدر ،که شاان ساکگين،

آفا  ،سوبک  ،اودانگي و زلين) براي ایجاد تماتکگي با لفهوم عظم

واقعم در این شعر ،قاباه تثلّاه

اس » (سغ يم ،)525 :1336 ،واژگاني کم عکصر کشم ش را بم نحوي لومود ،بيان ليکککد.
گاه این کشم ش در درون خود شاص بروز ليککد .شالوو نيا یهاودا را در شکاين کشم شاي باا خاود
تصویر ليککد:
و در آن دم ،در بازارِ اورشويم /بم راستة ریسبافان پيچيد لردِ سرگشتم /ليانِ تاری ش بار تام فشارده باود
و /ششمانِ تواش از نگاه تهي /:پکداري بم اعما ِ تاری

ِ درونِ خویش لينگریس  /.در انِ خود تکهاا

بود /پکداري /تکها/در انِ خود /بم تکهائي خویش ليگریس ( .شالوو)313 :1333 ،
آنگااه کاام لساي باار شااارليخ صاويب باام سااتوه آلاده ،آنسااويتاار ،یهاودا ،ساارگردانِ عرصاااتِ دوزخِ
درونياش ،در بمتمریاتگياي دتشتکاک (کشم ش دروني) ،عابرِ بيابانِ بايکساي خاویش اسا

و در

غوغاي غميار س وتش بر وحش ِ تکهایي خویش لویم ليککاد .صاف سرگشاتم ،نام تکهاا تصاویر «لارد
سرگشتم» کم تمان «یهوداي اسااریوتي» اسا

را آشافتم و درتام نشاان لايدتاد؛ بو ام خوانکاده را در

ف اي نفرتانگياي از او با خود تمراه و تمآوا ليسازد .گاایکش دو ترکياب وصافي دقياق و ظریاف،
«لب تاری

» و «ششم توخ» کم بار آشکایيزدایي( )2زیياي آن نيا خوانکده را در تصاویري ب ار و شاگف

با خود تمراه نموده ،عغوه بر تيویا

ف ااي نفارتباار و وتامافاااي تصاویر ،بام حالا سا وت لارد

سرگشتم نيا بم بور کاله عيکي باشيده اس  .لردي سرگشتم ،با لبتاي تاری
شرم کردار توان سان گفتکش نيس
تاری

برتم فشردهاي کام از

و با ششماني توخ و از نگاه تهي کم تکها بایستة نگریستن بم انادرون

خویش اس  .از این رو در روای شاالوو ،لارد تواخ ،سارخوده و ساراف کده از کاردار خاویش،

براي رتایي از عذا خيان  ،در کشم ش بردار کردن خود اس :
و در آن تکگام /برابرِ دکّة ریس فروشِ یهودي /تاری

ایستاده بود لردِ تواخ ،انيانچاة ساي پاارۀ نياره در

لُشتش /.حوية ریسمانِ از سيد بار داشاتم را لياولا آزلاود /و انيانچاة نفارت را /بام دالانِ لاردِ یهاودي
پرتا کرد (تمان)321 :
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یهودا در «انجيه لتي»( )3اینشکين آلده اس « :در این وق آلد ی ي از دوازده نفر کام

شرح خيان

نام او یهوداي اساریوتي بود؛ ناد سرکردگان کاتکان و گف بم ایشان کم :شم شيا لايدتياد بام لان تاا
تسويم ککم یسوع را بم شما؟ پاس لهيّاا کردناد باراي او ساي عادد نياره» (حسايکي خاتونآباادي:1345 ،
 .)124این شدّت خيان  ،در تصویر «تاری
پرده ،یهودا کم ایک

ایستاده بود لردِ تواخ» بام خاوبي نماود یافتام اسا  .در ایان

از عمه خویش پشايمان اسا  ،شادّت لياولا بکاابي را کام از ریسامان فاروش

یهودي خریده ،با دس

ليآزلاید و در ليابه ،ساي پاارۀ نيارهاي کام در برابار تساويم لساي بام پااداش

گرفتم بود؛ بم دالان لرد یهودي پرتا ليککد .ترکيب ککایي «انيانچة نفرت» و تمچکاين بامگایکاي فعاه
«پرتا

کرد» بم اي فعه «داد» ،شدّت ندال

و عذا لرد توخ را از سکگيکي شرمساري و ساراف کدگي

خيانتش ،در ف ایي توخ و نفرتانگيا بم تصاویر لايکشاد و از ایان رتگاذر ،باار لعکاایي کالاهتاري از
کشم ش را هتن و خيال خوانکده ترسيم ليککد .از دیگر سوي ،فعه تصویري «پرتا کرد» نيا در ایان
توصيف تکري از اتمّيّ شایاني برخوردار اس  ،این فعاه تصاویردتکده بام حالا «اناداختن» تماراه باا
نفرت ،عيکي

باشيده و آن را در برابر ششم لاابب لجسّم ليککد .یهودا در روایا شاالوو تاا انتهااي

داستان ،در کشمش فار بم انجام رسال

و شرلساري از عذا خيان بم سر ليبرد تاا سارانجام خاود را

بم دار ليآویاد.
در شعر سيا نيا عکصر کشم ش بم وضوح دیده ليشود ،الّا این کشم ش عغوه بر کشم ش هتکي،
بم صورت «کشم ش سماني» نيا تا اندازهاي نماود یافتام اسا  .یهاودا ،سرگشاتم و بُها زده از لايغد
دوبارۀ لسي  /شاعر ،رنگ از رخ باختم اس  .اضبرا و تشویش بر شهاره و اف اار او دالان گساترانيده
اس  .او این دلنگرانيتا را در لواي مغت استفهالي ليپوشاند:

ِفبمير َببحنبح حي عبأنيينب؟بأمب اكبب َبظبّي بقي بأعييح وبب
يةلبَ ب
يينب َسيُّبيهعبخييرلببأ بىفضي بباملي ّب
لبفبرصييف وبيبلب وميربنآوبُبمليية اعبفيبقي ب ّبف ي ّب
يذابحني ّب
هبك ّ
يةلبمي ّييهعبهبكييذابقييرلببآعر ّبؤنييربهبك ييذابحنببمةنييربفيبمل يقبفيير ببز نا؟ب(سي يحرب،ب
ةلبىسييدى؟بهييةببامل ي ّب
بانف ي وببنييةنا؟عبأنييينبب َم ينبحني يرَبلباملّي َب
:0222ب )046-042ب
تر مم :بدینسان بازگشتم ،ون یهودا دیاده بار لان گشاود رناگ از رخاش پریاد؛ شراکام لان راز او باودم .او
خوفکاک از آن بود کم لر

را در آ دیدگانش رسوا ککد .آیا تویي؟ یا ایک م سایة لن اس کام ساپيده شاده و

در ووۀ نور پراککده؟ تو از هان لر

ليآیي؟ لر

ی

بار بيش نيس  .پدران لا شکين لا را آلوختاماناد .آیاا

درو بود؟

در بکد بعد ،یهودا و یارانش تراسان از این ليغد دوباره ،در پي آن تستکد تا دیگربار لساي  /شااعر را بار
صويب بيعدالتي و ور بم شارليخ کشانکد:
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يينبالصيخيببحنببيىب
يردببعَةقي َبعبخبطرُيربُب ملي معبأىّييىبجير ا؟بمينبغيهه ؟عبقي مب...بقي مب...بقي معبألقح ّب
بقب مببىبد ،بق مببق معبالق ّببُبك ّب
بِفبقب يب(مهر :ب )042ب
ذو َ ب
ملربأنربِفبقب يعبفببحىىةاب-ب َّب
َب
ببةو بأمس؟...فب
ص نيعبأ بمبربصب َ ب
تر مم :صداي پایي صداي پایي کم ليپوید و گور کم از فشار این گامتا در آساتانة ریااش اسا  ،پکادار تاو بار
آلدن آنان اس ؟ شم کسي ا آنتا لي تواند باشد؟ صداي پاایي پاایي پاایي ...ساکگ بار سايکم لايف اکم .لگار
دیروزم بر شويپا ن شيدند؟  ...ایک

لکم آرليده در گورم .بگذار تا بيایکد ،لن در گورم آرليدهام.

یهودا ،سراسيمم و سرگشتم از این نوزایي ،تغش لي ککد تا کار ناتماام را بام اتماام رسااند .از ایان رو ،باا
یارانش بم سوي گور لسي در شتا اس « .ت ارار شکاد باارۀ واژۀ «قادم» و کااربرد ضامير ماع باراي
دشمکان (جر ا ،صببةو و فبحيىىةا) نشان دتکدۀ کثرت دشمکان و شدت خشم آنتاسا » (ر اایي و حييياي،
 .)33 :1332این تصویر کشم ش ليان قهرلان و ضادّ قهرلاان (خيار و شارّ) را بام خاوبي نمایاان نماوده
اس ا  .الّااا ایاان بااار ،لسااي  /شاااعر کاام بااا ایمااان قويااي ،رسااتاخيا و ااود خااویش را دریافتاام ،آرام و
آسودهخابر در گور آرليده اس  .او خویش را روح اویداني ليبيکاد کام فادا شادنش ،ابادی را در
شریان بشری

بم سيغن درآورده اس  ،شراکم او لعتياد اسا

عر رو بم تياتي اس

کام «سرنوشا لوّا خاود بو ام هاان

و ا با فدا شدن تغيير نميیابد» (دادخواه و حيدري .)126 :1335 ،لحن عاابفي

کغم در این بکد با ت رار شيم موة «ِفبقي بي» در دو لرتيم کم نوعي لعکااي اساتعباف (بواب لهربااني) را
از لاابب بم تمراه دارد ،در نمایش «ایمان قويي لسي از رستاخيا» و تيوی

ف اي تراژیا

حااکم بار

شعر ،بم ش وي لوفّق بم کار گرفتم شده اس  .بکد پکجم و ششام نياا در ف ااي انادوهبار ،تجاوم و حمواة
غافوگيرانة یاران یهودا (نمود عيکي عکصر کشم ش) را بر لسي  /شاعر بم لکصة ظهور نشانده اس :

ِفبقبيُيةبمقفيي ب(سيحرب،ب:0222ب
هبَ ب
ببعبفبرجى ّبوبفبميربفبرجيىبال خبيةباملثميي عبسييببب َمينبال َطّي َب
دقرلبقب َ ب
بجياح ب ب ّب
ّت َب
فرجبىبال ّببحب وب

)042

تر مم :از قفا سپاتيان ،تجمم بر زخمتا و تپيدنتاي قوايم آغازیدناد ،از قفاا تجمام آغازیدناد آنساان کام فاوج
پرندگان گرسکم بر ناه بُکي پرثمر در دت دهاي ویران.

حّتبجياح ب بدقرلبقبب :حتّي بر زخمتا و تپيدنتااي قوايم» ،از نظار لعکاایي ت ياماي ژرف بار
عيارت « ّب
این باش از روای دارد کم «رن و درد لسي » اس ؛ و در این لياان ،اساتفاده از عکصار ت ارار در فعاه
«فرجيى» کم لعکاي ضمکي استرحام (بوب رحم) را نيا بم شاریانتااي روایا تاریاق لايککاد؛ در خادل
تثکيد بر پيام اصوي کشم ش در این قبعم ،قرار گرفتم شده اس .
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 .7-1-4گفتوگو

4

گف وگو یا دیالو

از لهمترین ارکاان و عکاصار داساتان بام شامار لايآیاد کام «پيرناگ را گساترش

ليدتد ،درونلایم را بم نمایش ليگذارد و پس از لعرّفي شاصيّ تا ،عماه داساتاني را پايش لايبارد»
(اکرلي و پاشایي .)16 :1332 ،نگاتي بم کارکرد عکصر گف وگو در اشعار روایاي نشاان لايدتاد کام
«گف وگو اصوالً نيشتااي شکدگاناماي در روایا  /داساتان دارد» (شاادروي لاکش و برال اي:1331 ،
 .)33گف وگو از ی
خود ی

برف بازتا اتفاقي اس

اتفا داستاني بم شمار ليآید .گف وگو بم دو دستة «دیالو » یا گفا وگوتااي دو یاا شکاد

برفم و «لونولو » یا گف وگوي ی
«لونولو

کم رخ داده و از برف دیگر ،عغوه بر ایجااد کاکش،

یا ت

گویي ،صحي

ی

برفم ،قابه تيسيم اس  .در تعریاف لونولاو
نفارهاي اسا

آلاده اسا

کام اگار داشاتم لااباب باشاد بام آن تا

کام
گویي

نمایشي ليگویکد و اگر لاابب نداشتم باشد و شاصيّ تا در خووت با خود ساان بگویکاد ،دروناي و
حدیث نفس ناليده ليشود» (انوشم .)621 :1331 ،تر دو شاعر از اصاه گفا وگاو کام لو اب رتاایي
شعر از کويشة شاصاي باودن و سايب پویااتر شادن آن اسا ؛ بام خاوبي بهاره گرفتاماناد .آن دو تاغش
و لونولو  ،شاصايّ تااي روایا خاود را پویااتر و واقعايتار بام

داشتماند تا با بهرهگيري از دیالو

لاابب عرضم نمایکد .شالوو در روای لرد لصوو  ،از تر دو عکصر دیالو

و لونولاو

بهاره ساتم

اس  .اصه گف وگاو در شاعر شاالوو ،از ابتادا تاا اواسا روایا  ،در قالاب گفا وگاوي دوبرفاماي
(دیالو ) صورت گرفتم اس
تستيم .دقّ

در روای

نفس نمود یافتم اس

و الّا در شکد بکد آخر شاتد گفتگوي دروني (لونولو ) لساي و یهاودا

شالوو ليين این ن تم اس

کم لونولو تاي او بيشتر در قالب دروناي و حادیث

تا بم انتيال احسادتا و اندیشمتایي لکجر شود کم بم برح و عماه روایا

دارد .لرد لصوو (لسي ) کام ایکا

ارتيااط

 ،پاس از تحمّاه آن تمام درد ،آیيکاة تماامنمااي خُواود گشاتم ،در

ارتفاع ش وهناک اودانگي ،گردن بم غرور ليافرازد و از ایک م تمچاون خداوناد پادر ،تسايي گویاان
سر تعظيم و زانوي خاکساري بر درگاتش سایکد؛ بر خویشتن ليبالد .شاعر در لاواي لونولاوگي ،بسايار
زیيا و دقيق از این احساد سرافرازي و سربوکدي لصوو  ،پرده برليدارد:
لردِ لصوو  /از لُجة سياهِ بيخویشي برآلد دیگربار -« /:بم ابدی ليپيوندم /.لن آبساتنِ ااودانگيام،
اودانگي آبستنِ لن /.فرزند و لادرِ تواَلانام لن /،اَ و اِبنام /لارا باا شا وهِ تسايي و تعظايم از خاابر
ليگذرانکد /و شون خواتکد نالم بام زباان آرناد /زاناوي خااک سااري بار خااک ليگذارناد» (شاالوو،
)322 :1333
1. dialogue
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شااالوو در ایاان بکااد ،از بریااق ظرفيا

عکصاار گفا وگااو و بااا تصااویر کشاايدن اندیشاامتااا و اف ااار

شاصيّ تاي روایتش ،لاابب را در پي بردن بم ویژگيتاي دروناي و بيروناي آن شاصايّ تاا یااري
رسانده اس  .بم بيان دیگر ،شاعر با تصویر اعمال و کاکشتااي هتکاي -دروناي شاصايّ تاا و نماایش
واگویمتاي دروني آنان ،آنتا را بم بور غيرلستييم بم لاابب شکاساانده اسا  .در ایان شايوۀ بياان کام
« ریان سيّال هتن» نام گرفتم اس ؛ اعمال و وقایع در درون شاصيّ تا رخ ليدتاد و شاالوو باا آوردن
عياراتي نظير «و با خود گف »« ،بم نجوا گف » و «در توااي ساردِ دلاش اندیشايد» کام در زلارۀ حادیث
نفس و ت

گویيتاي دروني اس  ،هتن شاصيّ تاي روایتش را آش ار ساختم اس .

سيا نيا از بریق عکصر گف وگو کوشيده اس تا بم برونف کي اندیشمتااي خاود بپاردازد .در روایا
الصيب سيا  ،گف وگويتاي دروني نمود فاونتري یافتم و تکها در ی
املسح بعدي ب ّ
یهودا و نمود خير /لسي  ،دیالو برقرار گشتم؛ کم آن تم از سوي لسي لس وت لانده اس :

بکد ،ليان نمااد شار/

يةل َبِفبمير َ بحنح حي عبأنيين؟بأمب اك َ
يين َ
بظبّي بقي بأعييح وب
بس ُّييهعبخييرلبأ بىفضي باملي ّ
يذابحني ّ
لبفرصييف ويبل وميربنآوبُمليية اعبفيقي ب ّف ي ّ
هك ّ
انف و بنةنا؟عبأنين َبمنبحنرَلباملّ َ
بميهعبهكذابقرلبآعر ّؤنربهكذابحنبمةنربفيملقبفر بز نا؟ ب
ةلبىسدى؟بهة ّ
باملةل ّ

این بکد از شعر ،کاربرد زیيایي از عکصر زیيایيآفرین «دیالو » را تصویر ليککد ،گف وگاویي کام در
سرتم نمود یافتم ،الّا با لس وت لاندن پاسختا از سوي قهرلاان روایا /

وراي مغت پرسشي و پش

لسي  ،بار لعکایي ژرفتري را براي لاابب بم تمراه دارد .از سوي دیگر ،ليتوان این گفتار یا
را نوعي دال یهودا با خویشتن پکداش

ساویم

کم در صورت پذیرش شکين خوانشاي از شاعر ،ایان بکاد ،پرتاو

روشکي بر ف اي تيره و تار روای ليگستراند .بم عيارت دیگر ،سایة یهودا (بُعد شايباني روح او) ،پاس
از تصااويب لسااي  ،نمااود و روشااکایي رسااتاخيا و نااوزایي را ل ايبيکااد و در تااذیاني دردآور و در لااواي
پرسشتاي بيپاسخ ،لاابب را از درون ل بر  ،نگران و پُرتشویش خویش آگاه ليسازد.
بکابراین ،کارکردتاي عکصر گف وگو در تر دو روای

را ليتوان در لوارد زیر خغصم نمود:

 .1گف وگو نم تکها بم عکوان آرایش و زیيایي روایي ،بو م وسيوماي در پيشايرد روایا در ها لعايّن
لورد استفاده قرار گرفتم اس .
 .2تماتکگي و تمخواني گف وگوتا با هتکي

شاصيّ تاي روای  ،نمود خاصي یافتم اس .

 .3گف وگو ،ویژگيتاي دروني شاصيّ تاي روای را براي لاابب بم نمایش گذاشتم اس .
 .6گف وگو ،ریتم ی کواخ
تيدیه نموده اس .

و لغلآور روای را بم ضر آتکگي گوشنواز و دلکشاين باراي خوانکاده
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.8-1-4

وصف 4

توصيف نيش لحوري و ششمگيري در پيشيرد روای

ایفا ليککد؛ زیرا لاابب بام یااري آن ،تماراه و

تمگام باا راوي در ف ااي داساتان او قارار لايگيارد و وقاایع و رویادادتاي روایا

او را درسا تار و

لومودتر درليیابد .بساياري از پژوتشاگران باا تعریاف سام روش و فااکتور در توصايف ،توصايف بام
وسيوة ککشتا ،توصيف یا توضي لستييم و توصيف بم کم

گفتگو ،بر این باور تساتکد کام «نویساکده

در روش توصيف بم وسيوة آکسيون (ککش) ،اشااص داستان را بم کيش درليآورد و بام یااري اعماال
و رفتارشان ،خوانکده را با خصوصياتشان آشکا ليککد .در روش توصيف یا توضاي لساتييم ،نویساکده از
زبان خود یا از زبان ی ي از اشااص داساتان ،خصوصايات اشاااص داساتان را بام خوانکاده لايگویاد.
نویسکده در شيوۀ توصيف بم یاري گفتگو ،اشااص داستان را بم حرف درليآورد و کاري ليککاد کام
خود با بيان و گفتار خویش ،خوانکده را در ریان خصوصيات خود بگذارند» (یونسي.)24 :1345 ،
ت کي

توصيف بم صورتتاي گوناگون توصيف حاالت دروني ،توصيف شاصيّ تاي روایا

و

وصف ف اتا در تر دو روای  ،نمود یافتم اس  .شگرد تکري توصيف ،در روای شالوو بسيار قويتار و
استوارتر از داستان سيا

ریان دارد .شالوو عغوه بر وصف ف اتا کم در روای سيا نيا بسيار لوفّاق

و گسترده صورت پذیرفتم اس ؛ بم توصيف حاالت ظاتري و دروني شاصيّ تاي داساتان خاود تو ّام
گستردهتري دارد و با توصيفتایي زنده ،خوانکاده بام نحاو لوموساي در ف ااي روایا باا خاود تماراه
ليککد.
 .3-1-4زاوية ديد

4

زاویة دید یا کانون روای  ،ی ي از لهمترین عکاصر در ساختار داستان بم شامار لايآیاد .زاویاة دیاد بام
روش و برزي ابغ ليشود کم روای

بم وسيوة آن و با دریچة آن بيان ليشود .بم عياارت دیگار« ،بام

لوقعيّتي گفتم ليشود کم نویسکده نسي بم روای داساتان اتّاااه لايککاد و دریچاماي اسا

کام پايش

روي خوانکده ليگشاید تا او از آن دریچم و لجراي باصوص ،حوادث داستان را بييکاد و باواناد» (داد،
 .)154 :1333انتاا زاویة دید لکاسب از ی
لحتواي روای
نيا تح

سو نشانگر احساد و روی رد راوي نسي بام لوضاوع و

خویش اس ؛ و از سوي دیگر ،سایر عکاصر روای لانکد شاصيّ  ،صاحکم و گفتگاو را

تثثير قرار ليدتد« .افراد گوناگون لم ن اس با استفاده از واژگان لتفاوت ،بم توصايف یا
1. description
2. point of view
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رخداد بپردازند .احسادتایي کم تجربم کردهاند ،ریاهکاريتایي کام باراي بياان برگایادهاناد و داوري
آنان ،دربارۀ آنچم روي داده ،لم ن اس لتفاوت باشد؛ زیرا پيشيکمتا ،ارزشتاا و نگارشتااي آناان باا
تم فر دارد .در نتيجم زاویة دید ،دگرگاوني بکياادین در داساتان پدیاد لايآورد» (دوناانورتون:1332 ،
 .)122شالوو در داساتان لارد لصاوو  ،از دیادگاه «ساوّم شااص» کام «زاویاة دیاد بيروناي» نياا نالياده
ليشود ،بم روای

قصّة خویش پرداختم اس  .در این شيوه ،شاعر در ل ااني بيارون از صاحکة روایا

حوادث آن قرار گرفتم اس

و

و بام عکاوان فاردي آگااه از تماة ا اااي داساتان ،از موام بيارون و درون

شاصيّ تا ،احساسات و اف ار آنتا را گاارش ليدتد:
لردِ لصوو  /دیگربار /بم خود آلد /.سمش ساکگينتر از ساکگيکايِ زلاين /بار لِسامارِ راحااتِ زنادۀ
دستانش آویاتم بود -« /:سَيُ َم سي

سارم کن اي پدر  /بام گاذار از ایان گاذرگاهِ درد /یااريام کان

یاريام کن یاريام کن » (شالوو)322 :1333 ،
زاویة دید بم صورت «ساوّم شااص» اسا  ،بادین لعکاي کام راوي از شاصايّ تااي درون داساتان
نيس

و از دید «او /راوي» داستان را روای ليککد .او در ليام راوي ناظر بر وقایع اس

ولي لداخوماي

در رونااد آن ناادارد .او در ااایي بياارون از داسااتان ،باام گاااارش وقااایع و بيااان اف ااار و احساسااات
شاصيّ تاي داستان خویش ليپردازد و اعمال و انگياهتاي آنتا را تشری لاينمایاد ،الّاا گااتي نياا
دربارۀ آنتا بم لسکد ق ااوت لاينشايکد تاا از ایان رتگاذر ،نگارشتاا و عيایاد خاویش را از زباان آن
شاصيّ تا تييين نماید.
سيا  ،در ليام «اوّل شاص» یا «داناي که» اس  ،یعکي راوي خاود از شاصايّ تااي

زاویة دید روای
درون داستان اس

و از دید «لن  /راوي» داستان را روای ليککد:

السي َ
بقعبميينُّبببفي بُؤفييقباخلبييزبب
باألنضببىّ ييب ّبببقّمحييرببببّزه ييابب بميير ببمنيهاعبقببيَ ب
ّب
مسبنييةناعبقببيَ ب
يب
مسبذ ببىّ ييب ّببال وشي ّب
يببال وشي ّب
قببيَ ب
يببهييةبب ُّ
َ
ييلب بمسيتقب َ
يقب
ِفبف َّب
رسبَ ب
نلبجيح َبمينببال وي َب
يلبعيذنهعب َب ّب
بصي ّب
بلكابُب ّب
عرم َّب
َب
زنحنةوبمعبب باملّةس عبفب بححرببسبىححربفب بف ب ّبف َّبقبحفيي عبص ّب ّ
قب ببدم ب(سحرب،ب:0222ب )046ب
تر مم :قوب لن آفتا اس  ،شون آفتا بم نور تپيدن گيارد .قواب لان زلاين اسا

و تاپش آن خوشاة گکادم و

ش وفم و آ گوارا اس  .قوب لن تمان خوشة گکدم اس  .ان دادم زان ه کم نان بم ناالم خاورده شاود تاا
در لوسم کش

در زليکم کارند ،شم بيشمار زنادگاني خاواتم یافا  :در تار حفارهاي از آیکاده بام باذري بادل

گشتم .نسوي از بشر شدم و در تر قويي خونم اریس .

لغحظم ليشود کم سيا از دیدگاه «اوّل شاص» کم بم «دیادگاه دروناي» لعاروف اسا  ،اساتفاده
نموده اس  .در این روای  ،شاعر بم عکوان شاصيّ

اصوي و اوّل شاص در کساوت «راوي  -قهرلاان»

پژوتشي تبيييي در عکاصر روای ِ «لردِ لصوو » اثر احمد شالوو و «المسي بعد الصّوب» سرودۀ بدر شاکر السّيا 44/

در لرکا تمام وقایع قرار ليگيرد و ائياات رویادادتایي را کام خاود ساهمي ساتر

در شا هگياري

آنتا بم دوش دارد؛ گاارش ليدتد .او تمچکين باا بام کاارگيري ضامير «لان» در کوماات (قبيب ،امي و
دم ) بم روای

خود انسجام ليباشد و لاابب را بم نحوي لومود ،با خود تمراه و تمگام ليککد.

درنهای

باید بم این ن تم اشاره کرد کم برح داستان لرد لصوو شالوو ،بار اسااد روایتاي ساازلان

یافتم اس

کم از دیدگاه شرخش زاویة دید ،از کانون روایاي نمایشاي بهاره لايگيارد؛ بام گوناماي کام

راوي ،در ایي خارج از لتن ،با استفاده از زاویاة دیاد ساوّم شااص ،بام روایا

واقعام لايپاردازد و از

برف دیگر ،در شيوۀ روای در این شعر ،از نوعي زاویة دید نمایشاي ليتکاي بار دیاالو

اساتفاده شاده

اس  .در این روای  ،راوي /شالوو بم تمام الور و احوال ،حوادث ،ککشتا و واککشتااي شاصايّ تاا
آگاتي تام دارد .شاعر بم ناوعي لداخوامگار نياا تسا ؛ یعکاي درباارۀ وقاایع تصاميم لايگيارد و حتّاي
دیدگاتش را نسي بم شاصيّ تاا و روی ردتاا بياان لايدارد و آزادانام در داساتان ساير لايککاد و از
شاصيّتي بم شاصيّ

دیگر نفوه لايککاد .در حاالي کام زاویاة دیاد در روایا

الصيب  ،اوّل
املسيح بعدي ب ّ

شاص اس ؛ یعکي شاص راوي (لسي ) ،خود قهرلان داستان خویش اس  .او تي گونام لداخواماي در
روند داستان ندارد .وقایع ،ککشتا و واککشتاي دیگر شاصيّ تاي روایا  ،باراي او تاازگي دارد .او
نيا تمگام و تمزلان با لاابب و دیگر شاصيّ تاي روای بم پيش ليرود و دنياي رخادادتاي پايش
رو را اندکاندک کشف و لمس ليککد .الّا ن تماي کم باید بام آن اشااره نماود ایان اسا

کام تار دو

شاعر ،گاتي نيا با تغيير زاویة دید ،از موم وارد کردن عکصر گفتگاو در آن ،کام بام باور کالاه بام آن
اشاره شد ،لاابب را از ی کواختي رتا ليکککد و از رتگذر ش هگيري بيان نمایشاي ،باشاي از انتياال
پيام و اندیشة خود را بار دوش شاصايّ تااي روایا خاود لايگمارناد تاا از ایان بریاق ،لااباب را
بيواسبم با ف اي روای خود درگير کککد.
 .41-1-4درونمايه

درونلایم« ،درواقع برآیکادي اسا
ليککد .بم تمين ه

اس

از لوضاوع داساتان کام بار روناد گساترش و ت الاه داساتان تثکياد

کم ليگویکد درونلایم در تر اثاري ،ها

ف اري و ادراکاي نویساکده را

نشان ليدتد» (ليرصادقي.)146-143 :1332 ،
از درونلایمتاي لشترک دو روای  ،ليتوان بام «رساتاخيا» و «ناوزایي» اشااره کارد کام در داساتان
شالوو ،در کسوت « اودانگي» نمود یافتم اس  .الّا نگاتي دیگربار بم روایا سايا  ،درونلایاة «تياباه
خير و شر» نيا قابه درک و دریاف

اس ؛ کم این لوضوع بم دليه نيا لثيتي کم شالوو بر شهاره یهاودا

در روای لرد لصوو قرار داده اس ؛ این تيابه و درگيري در آن لشاتده نميشود.
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 .44-1-4بنمايه

«بنلایم ،درونلایم ،شاصيّ

یا الگوي لعيکاي [اسا ] کام بام صاورِ گونااگون در ادبيّاات و تکار ت ارار

ليشود» (داد .)216 :1333 ،بم بياان دیگار« ،بنلایام عياارت اسا
رویداد ،یا ی

لفهاوم ،یا

از یا

تصاویر ،یا

کهنالگو کم در داستان لرتّياً ت رار ليشاود و بام غکااي زیيایيشاکاختي اثار لايافاایاد»

(ليدادي .)231 :1343 ،نگاتي بام ادبيّاات داساتاني بياانگر ایان لبواب اسا
ک ارکردتاي لعکایي ،اليایي و روایيِ لتفاوتي در داستانتا دارند و اغوب در ی
عصر ،یا اعصار لاتوف ،یا در داستانتاي ی

ناتمزلان ،یا در آثار داستاني ی

کام «بانلایامتاا ،لعماوالً
یا شکد قصّة تمزلان یاا
قوم یاا اقاوام لتعادّد و

گاه در گونماي خاص از داساتانتاا ح اور لايیابکاد» (پارسانساب .)23 :1333 ،الّاا از تعاابيري کام در
پيوندي نادی

و لرزي نالشاص با بنلایمتا قارار دارد؛ نيشلایامتا تساتکد .نياشلایامتاا ،بار عکاصار

ساختاريِ داستانياي از نوع شاصيّ

و عمهتاي داستاني و ککشگفتارتا ابغ لايگاردد کام لو اب

تغيير لوقعي در داستان لايشاوند و قاوام داساتان بام آنتاا وابساتم اسا
داستانتا تستکد کم پيوندِ عوّي و لعووليِ رویدادتا از ليان برود (ن

و تکهاا زلااني قاباه حاذف از

 :تودوروف.)322 :1335 ،

سااختار روایااي تاار دو روایا شاالوو و ساايا  ،بااا نيااشلایااة آزادِ «توصايف» آغاااز لاايشااود و بااا
نيشلایمتاي دیگري شون دو شاصيّ

کويادي (لساي و یهاودا) و یا

حادثاة اصاوي (رنا کشايدن

قصامتاا و روایا تااي
لسي ) ش ه خود را بازليیابد .شاصيّ «لسي » را بم دلياه ت رارشاوندگي در ّ
فارسي و عربي و بر ستگي خاص آن در این دو روای  ،ليتوان از شاصيّ تایي دانس

کم اغواب در

ليام «بنلایم» در روای تاي در فارسي و عربي ایفاي نيش ليککد .در ککار این بنلایمتاا کام بام سايب
نيشلایگي ،راوي ناگایر از ح ور آنتا اس ؛ دو ل مون «تحمّه رن و ساتي» و «اعتياد بم رساتاخيا
و اودانگي» بر تر دو روای
ذابي

داستاني روای

و انتهاي روای

سایم اف کده کم بم سايب ت رارشاوندگي بنلایام بام شامار لايآیاد و بار

افاوده اس  .الزم بم هکر اس

و تمينبور توصيف لوقعيّ

کم گفتگو و واگویمتاي دروناي در ابتادا ،ليانام

و توصيف احوال اشااص نيشلایمتایي اس

کم تار دو

راوي بم روای خود افاودهاند.
از دیگاار باانلایاامتاااي لشااترک دو روای ا «اندیشااة فاادادتي» اس ا  .از دیاادگاه دو شاااعر ،روایاا
لونولو تاي لسي  ،پژواک گفتگوتاي دروناي انسااني خاردورز ،لتعهاد و تماام ا تمااعي اسا

کام

خویشتن را در راه تعهدات و آرلانتایش فدا ليککد تا انِ کغم و پيام خود را بم دیگر انسانتا تسرّي
باشد .تر دو شاعر شاصيّ «لسي » را بم یا

«شاصايّ

فراگيار» یاا «فارا شاصايّ

معاي» تيادیه

پژوتشي تبيييي در عکاصر روای ِ «لردِ لصوو » اثر احمد شالوو و «المسي بعد الصّوب» سرودۀ بدر شاکر السّيا 43/

نموده و بدینوسيوم ،روای

خود را در تالماي از لعاني نمادین و ژرف قرار دادهاند .بام عکاوان لثاال ،در

روای شالوو:
لردِ لصوو  /از لُجة سياهِ بيخویشي برآلد دیگربار -« /:بم ابدی ليپيوندم /.لن آبساتنِ ااودانگيام،
اودانگي آبستنِ لن /.فرزند و لادرِ تواَلانام لن /،اَ و اِبنام /لارا باا شا وهِ تسايي و تعظايم از خاابر
ليگذرانکد /و شون خواتکد نالم بام زباان آرناد /زاناوي خااک سااري بار خااک ليگذارناد» (شاالوو،
)322 :1333
بکابراین ،لرد لصوو شالوو کم برشي ليبعي از واپسين لحظات ح ارت لساي (ع) اسا ؛ تصاویر
انساني سياسي و ليارز ،باورلکد و پایدار بم ارزشتا اس  .انساني دردلکد و آرلانگر کم براي بام تصاویر
کشيدن «لنِ خودي شاعر» لورد استفاده قرار گرفتم اس ؛ و اینشکين ،شاعر با گاره زدن لانِ خاودي بام
ا تماع ،لي کوشد تا زبان گویا و فریاد رساي اعتراض و خشم العاماي دردکشايده و ساتمدیده باشاد.
«گویي شاعر ،زندگي شاصي خاود را در آیکاة شاعرتایي از ایان دسا بام تصاویر لايکشاد و حياات
ا تماعي و سرنوش

العماش را در انبيا با والع ستمزدۀ تاریخ (از موم ا تماع سياه عصر عيساي)

تمسان و تمسو ليبيکد» (خادلي کوالیي .)132 :1334 ،بکابراین ،با نگرشاي ناو بام شاعر لارد لصاوو ،
ليتوان آن را لرثيماي دردناک بر اوضاع و احوال زلانة شااعر تحوياه و تفساير نماود .باا ایان روی ارد،
شالوو ،لسي وار از سيوط ارزشتا و اليدتا ح ای ليککد و فریادتاي نااليدانم و پُر دغدغة خاویش را
در واپسين فریادتاي لسي در تکگام لر  ،بم تصویر کشانده اس .
و تمينبور بکد آخر روای سيا کم پيروزي لسي  /شاعر را بام تصاویر کشايده اسا ؛ بياانگر «فارالن
معي» شاعر و بيان اندیشمتاي سياسي – ا تماعي او اس :

ياعبفرل رعي َيةب
لبهبأحني ّ
يابييةبامل ُ ييةعبفي ّ
عدي بأ بمّييي َوب ألقحي ّ
ييلبال وسييملقب السيةنب املقي عبفيير ب ي بمي ىبمييربىيييىبالدي ّ
يينبحنحي ّ
عبهذابخمرضبامل ُ ة ب
ب
املّزهي عبفر َبِفب ّف َّقبميمىبصبح ب أمبحزُ ةعبقّ َّ سبال وي ُّ
ّ

بکابراین ،لشاتده ليشود کم آرلان تيدیه «لن خودي» بم «لن ا تماع» یا «فارالن معاي» نياا بام عکاوان
ی ي از بنلایمتاي لشترک دو روای لورد تو ّم قرار گرفتم اس .
تمانبور کم لشاتده ليشود ،بنلایمتا در ککار نيشلایمتا ،ابعاد لعکایي تر دو روایا را گساترش
داده و در ترسيم روحيات و حاالت عابفي اشااص و در نتيجم ،تيوی

الیمتاي درالاتي

دو اثر لاؤثر

واقع شدهاند تا آنجا کم بم سيب ح ور تمين بنلایمتا ،تر دو روای  ،رنگ و بویي سياسي  -ا تمااعي
یافتم اس  .بکابراین ،ليتوان گف
دتکدۀ ا ااء یا عکاصر داستان اس

بنلایمتا بم تار عکصار وحادت دتکادهاي اباغ ليشاود کام پيوناد
و سيب تيوی

درونلایم (تِم) داستان ليشود.

 /42کاوشنالة ادبيّات تبيييي ،سال شهارم ،شمارۀ  ،16تابستان 1333

نتيجه
الصيب » درليیابيم کام دو قصايده ،کاالغً کياة نمایشاي دارد و
با بررسي دو روای «لرد لصوو » و «املسح بعد ب ّ
تر دو شاعر از رتگذر بيان روای گونم ،بم بيان اندیشامتاا و دغدغامتااي خاود در اوضااع سياساي – ا تمااعي
العة لعاصر خویش پرداختماند .درتم تکيدگي باشتاي داستاني ،بام تار دو روایا شا وي لتفااوت و خااص
باشيده کم ح ور راوي ،در آن دو ان ارناپذیر اس  .بررسي عکاصر روای
عغوه بر داشتن ارزشتاي لحتوایي ،از ه
تر دو شاعر در روای

نيا نشان لايدتاد کام ایان دو شاعر،

ویژگيتاي داستانپردازي نيا از اتمّيّ

فراواني برخاوردار اسا .

خود ،از عکاصر داستاني لانکد پيرنگ ،صحکمپردازي ،کشام ش ،گفتگاو ،وصاف ،زاویاة

دید و درونلایم و بنلایم استفاده نمودهاند .در تر دو روای  ،راوي بم ساختار خبي روای

بم باور کالاه پایيکاد

نيوده و با بهرهگيري از ظرفي تا و استعدادتاي عکاصر داستاني و دس شين نمودن و گاایکش آن عکاصار ،لانکاد
گفتگوتاي لحرّک و پویا ،زاویة دید لکاسب و صحکمپردازيتاي بدیع ،لحکي روشن و زناده بام شايوۀ بياان خاود
باشيدهاند ،بم بوري کم  ،این لحن و بيان روایي ،تثثير فراگيري بر ساختار ،زبان و لحتواي دو روایا داشاتم ،الّاا
در عين حال ،قابوي تاي شعري خود را نيا حفظ نموده اس  .بم عيارت دیگر ،تر دو شااعر ،باا ایجااد ساازگاري
و تماتکگي ليان زبان شعر و لحن روایي ،روای را وسيوة بيان درونلایم و بنلایم قرار داده و باا انتااا کارآلاد
عکاصر روای  ،روند انتيال لعاني ژرفتري را در راستاي ابغ و اکماال رساال

ا تمااعي خاود در العام باي

نمودهاند.
پینوشتها
( )1تر مة اشعار بدر شاکر سيا در این ليالم ،برگرفتم از کتا «اسبورهتاي رتایي» دکتر نجمم ر ایي اس .
(« )2آشکایيزدایي» ی ي از عکاصر زیياشکاختي اس

کام در نياد ادباي الاروز رواج گساتردهاي دارد و در یا

تعریاف

گسترده ،عيارت از تمالي شگردتا و فکوني اس کم ادیب از آنتا بهره لي وید تا هان لتن را بم ششم لاابياان خاود
بيگانم بکمایاند.
( )3از انا يه شهارگانة لسي اس .
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علمی  -پژوهشی پژوهش زبان و ادبيّات فارسی ،شماره یازدتم،صص.142- 164
 .23عفري ،اسداهلل ()1331؛ « پيرنگ و بررساي آن در داساتان ساياوش» ،مـتنشناسـی ادب فارسـی ،شامارۀ ،2
(پياپي  ،)16صص .123- 33
 .23خادلي کوالیي ،لهدي ()1334؛ «نمودتاي اسابيري انييا و آئاينگاذاران در شاعر شاالوو» ،پيـ

نـور ،ساال

پکجم ،شماره سوّم ،صص .162- 123
السايا » ،نشـرية دانشـکدة ادبيّـات و
 .32دادخواه ،حسن و لحسن حيدري ()1335؛ «رلانتيسم در شعر بدر شاکر ّ

علوم انسانی کرمان ،دورۀ دید ،شمارۀ ( 13پياپي  ،)14صص.123- 113
 .31ر اائي ،نجمام و عوياصااغر حييياي ()1332؛ «ت کي ا

الص اوب» بادر شاااکر
نياا در قصايدۀ «المسااي بعاد ّ

السّيا » ،ادب عربی ،سال  ،3شماره ( 1پياپي  ،)3صص .116- 35
 .32رخشکدهنيا ،اکرم و کيري روشکف ر ()1331؛ «تحويه عکاصر داستان «الشّاعر والمو

الجاائر» ایوياا ابولاضاي»،

لسان مبين ،سال شهارم ،دورۀ دید ،شمارۀ نهم ،صص .113- 125
 .33شادروي لکش ،لحمّد و اعظم برال ي ()1331؛ «شگردتاي روای در شعرتاي روایي لهادي اخاوان ثالاث»،
ادب فارسی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،2شمارۀ پياپي  ،12صص .122- 33
 .36باتري ،عويرضا و زیکب یدلوّ ()1332؛ « کيمتاي نمایشي اشعار احماد شاالوو» ،بوسـتان ادب ،ساال ساوّم.
شمارۀ سوّم (پياپي  ،)3صص .122- 34
 .35گودرزي لمراس ي ،حسن ()1331؛ «شاصايّ

پاردازي در نمایشاکالم ساوگکالة حاغج» ،دوفصـلنامه علمـی

پژوهشی نقد ادب معاصر عربی ،سال دوّم ،شمارۀ دوّم ،صص .34- 13
 .34لرت وي ،سيد مالالدّین ()1333؛ «فرایکد روای در شعر اخوان» ،فصلنامه دانشکده ادبيّات و علوم انسـانی،
سال شهارم ،شمارۀ  16و  ،15صص .135- 134
 .34نظري لکظم ،تادي ()1333؛ «ادبيّات تبيييي ،تعریف و زليکمتاي پژوتش» ،نشرية ادبيّـات تطبيقـی دانشـکدة

علوم انسانی دانشگاه کرمان ،سال اوّل ،شمارۀ  ،2صص .234- 221
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