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 پيشگفتار .4

 و ضرورت پژوهش بيان مسأله .4-4

، بکاا بام شارای  و ياکام دارناد؛ در تار دوره يپاذیرتا، با ظرفي  شاعرانم و ساميولي  و تثویاهداستان

دیگرگاون، نمااد  يرا بپذیرناد و از رتگاذر تاثویو يتوانکد بار لعکایي  دیديل، ياوضاع خاص ا تماع

شااعر  ي العام و عواباف شاصا يسياسي و ا تمااع يحوادث نو در زليکة رخدادتاتا و اندیشم يبع 

باا  تاآنو قدرت تايّه شاعر در تبييق  تاآنبم شيوۀ روای  »تا، این نوع برداش  از داستانواقع گردند. 

: 1331)پورنالاداریان، « دارد يبساتگ يو يو عاابف يو احاوال روحا يا تماع يرویدادتا يتازیر و بم

تا و ود دارد کم شااعر از داستان ياو گسترده تکوّعل يتا، نمونميو عرب يلعاصر فارس ادبيّات(. در 232

پاردازد ي، بم بيان اوضاع و احوال  العة خود لاياز عکاصر داستان يگيربم شيوۀ روای  و با بهره تاآندر 

ککاد. از يون، تصاویر لاگونااگ يخویش را نسي  بم لساائه و پيشاالدتا يو عابف يالعمه هتکو ع س

 آن بام  يتاازیار و بام از تماام تيریيااًفاراوان داشاتم و  يکام شااعران بام آن دليساتگ تاایي موم داساتان

لارد »قصايدۀ اناد؛ داساتان سرگذشا  ح ارت لساي  )ع( اسا . گوناگون استفاده نماوده يتاصورت

)لساي  پاس از « الّصيب ح بعدي باملسي»قصايدۀ ي و ارسف ادبيّاتسرودۀ احمد شالوو شاعر نوگراي « لصوو 

تاي روایا  نمونم ترینلهماز  ،السّيا بدر شاکر  يعرب ادبيّات يبردار کشيده شدن( سرودۀ شاعر نوگرا

تاا و اساتعدادتاي آیکد کم در تر دو روایا ، بام بهتارین و ام، از ظرفيا داستان لسي  )ع( بم شمار لي

وابف بهره گرفتم شده اس . این پاژوتش بار آن اسا  تاا تا و انتيال عروای  داستان، براي بيان اندیشم

در عکاصر روای  و شگونگي پرداخ  لوضوع و اباارتاي شاعرانم و  وتر شاعري تار این دو قصيده را 

تااي عکاصار روایاي تا و ظرفي تاي زیياشکاختي دو روای  و شيوهیابي بم  کيمبم تدف دس  دو شاعر،

 .ليایسم و تبييق نماید ،تاآندر 

 پژوهش ةپيشين .4-4

 را در اشااعار  يعکاصاار داسااتان يکاام باام شاا ه اختصاصاا ي، کتااابيو عرباا يارساافلعاصاار  ادبيّاااتدر 

، بام شا ه ينيد يتااز کتا  يفي  در برخشود. يباشد؛ یاف  نم دهلحور لورد کک اش قرار داروای 

بم صاورت ليالام در  یيتاتشکوتاه و در ککار دیگر لوضوعات بم این لوضوع اشاره شده اس . الّا پژو

 بم نگارش درآلده اس : ،يو عرب يفارس ادبيّات

 روای  و عکاصر آن در شعر اخوان پرداختام يتابم هکر دوره يکم با روش توصيف (1333) يلرت و

 و شاودنماي رعایا  روي تاي  بام روایا  خباي ساختار شعر اخوان، عرصة در کم اس  و نتيجم گرفتم
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. بياشاد وي بياان شايوۀ بم زنده و روشن لحکي کم آوردلي روي عکاصري ایکشو گ شيندس  بم شاعر

اخاوان  يو تحوياه شاگردتا يبام بررسا يتوصيف - يکم بم شيوۀ تحويو (1331)لکش و برال ي  شادروي

 يبا و ود استفاده از شاگردتا يو يتاروای  کم اس  و بيان داشتم روایي خود پرداختم يتادر لکظولم

کام  (1331) و روشاکف ر نياارخشاکده اناد.لانده ي، تمچکان در اصه و  وتر خود، شعر باقينویسداستان

شااعر و پادشااه ساتمگر  روایا عکاصار داساتان در  و لعکاایي يکارکرد زیياشکاخت ساختارگرا بر يتحويو

او در  يقاو اباغ  رساال  اخغ لایامدرونبياان  يبارا يااند و داستان را وسيومداشتم يایويا ابولاض سرودۀ

در  شاصايّ اناواع  يبام بررسا حوياه لحتاواکام باا روش ت (1331) يلمراس  گودرزي .اند العم دیده

ایان  کما  و بام ایان نتيجام رسايده اسا  کام بامپرداختام  عيدالصّايورصغح  «سوگکالة حغج»روای  

 گفتگاو عکصار رييکاارگم باا با و گذاشاتم شینماا بم سکدهینو انمیگراواقع تايشمیاند نمایشکالة روایي،

 شده اس . لعرّفيداستان  تايشاصيّ 

تبييياي ل تاب آلری اایي، بام بررساي  ادبيّااتاین پژوتش، در پي آن اس  کم باا روی ارد نيادي 

تااي بپاردازد و عاغوه بار تصاویر  واوه« الّصيب املسح بعد ب»و « لرد لصوو »عکاصر روایي در دو سرودۀ 

پاردازي را در گياري ایان دو شااعر از اساوو  روایا گي بهاره، شگاونتااآنزیياشکاختي عکاصر روایي 

 اتداف، روشن نماید. يشيردپ ه  

 روش پژوهش .4-1

را بم عکوان روش پاژوتش  يييتبي ادبيّاتل تب آلری ایي در  ،بم تدف خود يدستياب ياین پژوتش برا

پيوناد لياان  يبررساارد و در پاي کشاف و د يادتثکلتاون   کيام ادبايبر ل تب انتاا  کرده اس . این 

ایان اسا  کام  دارد؛ اتمّيّ آنچم  پژوتش این ل تب، اس . در روش يشکاخت يتاو دیگر زليکم ادبيّات

و سياساي و  يعکاصر تااریا ،بکابراین .روشن گردد آن يتالحور پژوتش قرار گيرد تا زیيایي ،لتن ادبي

 پژوتشگر نيس . تو ّمدر این روش در کانون  ناختغف زبا

 سايا  بادر شااکر« الّصيب املسيح بعدي ب» از احمد شاالوو و «لرد لصوو » ین ليالم، ابتدا دو قصيدهدر ا 

پاس از . انتااا  شاد بم داستان بردار کردن لساي  )ع( پرداختام بودناد؛ عغوه بر لشابه  در عکوان، کم

و  يیب زیيااسايبام دو دلياه زیار  ،عکصار روایا  در ایان دو ساروده کام یادگردروشان  ،يدقيق خاوان

 :لتن شده اس  يلاندگار

سياسي خود از رتگذر داساتان  - تاي ا تماعيآویا بيان اندیشمت کي  روای  را دس  ،تر دو شاعر .1

 اند.نمادین بر دارکشيدن لسي  قرار داده
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تار بار و در راساتاي پيشايرد داساتان و تاثثير لحساود در تر دو شعر، عکاصر روای  بسيار توشمکدانم .2

 کار گرفتم شده اس .لاابب بم 

گاه داز دیا ،روایاي ۀدو سارود و انتاا  گردید ، بم عکوان لوضوععکاصر روای  يبررس ،بم تمين دليه 

 لورد نيد و تحويه قرار گرف . ،عکاصر روای 

 پژوهش یهاسؤال .4-1

 بم شمار آورد؟ ي  داستانیاز روا ين دو شعر را نمونم کالویتوان ايا لیآ .1

 افتم اس ؟ی يشترين دو شعر نمود بی  در ایعکاصر روا  از یکدام .2

 کدام اس ؟روای  در این دو  ،عکاصراین  يزیياشکاختکارکرد  .3

 ش تحليلی موضوعزپردا .4

 (مکتب آمريکايی) رويکرد نقدی .4-4

 تکهاا و اشا ي ندتاو ّهبم  کية ارزش تکري آثار  )فرانسوي( تبيييي ادبيّات تاریايروی رد از آنجا کم 

زليکام را بم دنيال داش  کام  يفراوان يانتيادتا ؛بود يلوّ ادبيّاتدر خدل  ارتياء و غکا باشيدن بم زبان و 

 در ساالپيشاگام و پيشاتاز ل تاب آلری اایي « رنام ولا »نماود.  لهيا« ل تب آلری ایي» ظهور يرا برا

را پيشاکهاد  ي، شايوۀ  دیاديودر نيد ل تب فرانس« دبباملقيرن أزمةباأل»خود با عکوان  يم در ساکران 1353

بام لواناع  تو ّامباي يتبيييا ادبيّاات» يبام اعتيااد و .شاوديکم بم عکوان ل تب آلری ایي شاکاختم لا داد

 ادبيّاات(. بم عيارت دیگر، 53: 1343ول  و وارن، « )پردازديل ادبيّات يبم بررس يو زبان ي، نژاديسياس

 يلوّا يبام ناام لرزتاا ير نگریستن و برون شدن از لاوانعفرات يبرا ياشيوه ،در ل تب آلری ایي يتبييي

لاتوف بر ليکاي اصه تاثثير و  ادبيّاتبکابراین، در این ل تب برخغف ل تب فرانسم بم رواب  ليان . اس 

الابياب،  نا :) شود، آنچم در این ل تب اصال  دارد، اصه تشاابم و تمانکادي اسا ي نميتو ّه تثثّر

حاوزۀ  اصوي يتاسؤاالت و فرضيم در نگرش تغيير با آلری ایي ، پيروان ل تببم بيان دیگر (.52: 1333

 و ب شاانکد تااي ف اريحوزه دیگر بم لحض، ادبيّات حوزۀ از را لبالعات اند دالکةتغش داشتم ،يتبييي

پژوتشااگران ل تااب رو،  از ایاان .آورنااد فااراتم سکجشااي تااايپااژوتش بااراي را يتاارگسااترده لجااال

را با تکرتاا، عواوم و  ادبيّاتاند و ليایسة را بم عکوان ی  کويّ  لورد لبالعم قرار داده اتادبيّآلری ایي، 

  ایان ل تاب، خصوصايات دیگار از (.223: 1333نظاري لاکظم،  نا :) دانکاديلم ان لا يلعارف انسان

، کام حاذف آن يشاربپايش .اشااره نماود اثر بين دو تاریاي راببة بم لبالعم ن ردن توان بم لشروطيل

 يتاوان اصاول اساساي، لادرنهای گشاید. يل يتبييي ادبيّات يرورا فرا يترابعاد تازه و ترگسترده دالکة
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بام نياد و  تو ّام»و  «تکار» ،«يزیياشکاسا»، «ادبيا »گونااگون  ياتا کيام يل تب آلری اایي را در بررسا

 .(يتبييي ادبيّات ي)روی رد زیياشکاخت خغصم نمود «تحويه

تاي ادباي ساد لياني این ل تب، لسائه ادبي و زیياشکاسي و نيدي، سکگ بکاي پژوتشبکابراین، بر ا 

تواناد زليکاة لکاسايي و از این  ه ، بررسي عکاصر روای  در شعر شاالوو و سايا ، لاي آیدبم شمار لي

 تبيييي باشد. ادبيّاتبراي پژوتش در این روی رد 

 و عناصر آن 4روايت .4-4

پردازناد. در ایان تاي خود لايتا و آرلانتا، اندیشمبم بيان و انتيال تجربم ،خودشاعران از رتگذر اشعار 

و  (3: 1341)اخاوت، « انددانستم روای  باشد، شده نيه گذشتم فعه با صرفاً کم را تجربم نوع تر»فرایکد، 

  در حيييا ، بکاابراین، روایاشود. روای  با نيه آش ار لي تکگاتکگاز ایکجا پيوند ناگسستکي و ارتياط 

عکصار (. 32: 1333)کماري، « پردازدبازگفتم یا لتکي اس  کم بم نيه واقعم، حدیث، خير و لا رایي لي»

 روایا  بياانگر»اسا ، زیارا « گاویيداساتان»اناد؛ آش اري کم تمام تعاریف روای  بم آن اشااره داشاتم

در شااعري از لحاان  شاامنشکااا»رو،  از ایاان (.222: 1336)ليویکگسااتون، « آن اساا  حالااه یااا داسااتان

شاود و در آن تااي شااعرانم، شاعر داراي خصاو  روایاي لايایانم استفاده شود؛ افاون بر قابويّ روایتگر

گاویي ایان داساتان(. 213: 1332، ناژادباقي« )آیدنوعي تحرّک، نادی  بم حرک  داستاني بم و ود لي

 ادبيّااتریشام در  ،گردیاد. شاعر روایاي« شاعرتاي روایاي»سيب پيدایش اشعاري بم نام از رتگذر شعر، 

تااي و گارایش عاادات، اخاغ »ظهور و تيووري نو یافتم و در خدل   ،لعاصر ادبيّاتقدیم دارد؛ الّا در 

  فارسااي و عربااي، ادبيّااات در (.124: 1331و روشااکف ر،  نيااارخشااکده« )تاساا لوّ ف ااري و عااابفي 

 حبم شار ،عکاصر داستاني کم  و با« روای » شيوۀ بم عرشا کم دارد و ود ايو گسترده تکوّعل تاينمونم

 واقعام گااارش باراي لکاساب بساتري روایا ، نوع»پردازد. از آنجا کم تایش ليرخدادتا و بيان اندیشم

 باين کام اسا  کسي راوي نيس ،  دا ا تماعي اتتثثّر با پيوند از ايواقعم تي  بپذیریم کم اگر و اس 

 (.133: 1333)لرت اوي، « اسا  کارده برقارار پيوناد تااریاي نمودتاي و رعص شکاختيتاي  العمداده

دتکد. شاکاخ  تاي لکظوم تش يه ليتا و دراملعاصر فارسي و عربي را روای  ادبيّاتاي از باش عمده

تاار تاار و درساا تاااي روایااي، از سااویي لاابااب را در درک عميااقگوناام ساارودهعکاصاار روایاا  ایاان

و از دیگار ساو، درک لعااني ژرف و فهام دقياق  رسااند، یاري لايتاآنفتم در کار رم شگردتاي ادبي ب

                                                           
1. narrative 
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تاي لعکایي، در بسياري از لوارد، در گروِ شکاختن عکاصر روایي بام کاار رفتام در آن اسا . احماد شي م

گو تساتکد کام از ت کيا  تکاري روایا ، بام عکاوان اباااري شاعراني راوی  السّيا شالوو و بدر شاکر 

اناد، شراکام روایا ، تداف ا تماعي خویش بهاره باردهتا و پيشيرد آلال و ااي انتيال اندیشمبر کارآلد

قدرت باال در عرصة انتياال لفااتيم،  خابر بمآید و سازگارترین فرم بيان با هتن و روان بشر بم شمار لي

 ايویاژه تگيبر سا ،این دو شاعر روایي شعرتاي شياي کم بم .س اي از لاابيان را دارايف گستردهب

کام خوانادن شکادبارۀ آن اشاعار را باراي خوانکاده  روای  اس  در تاآن شگردتاي و تاباشد؛ شيوهلي

و نيا درک و دریافا   روای  بياني تکري و با شگردتاي و بهتر براي آشکایي بيشتر نماید.باش ليلذت

 «لارد لصاوو » روایا در دو عکاصار داساتان  تارینلهم تاي لو ود در آن، بام بررساياندیشم ترعميق

 پردازیم.لي سيا  «الّصب املسح بعد ب»و  شالوو

 سرودهدو  تطبيقی یبررس .4-1

 «مرد مصلوب»روايت  .4-1-4

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

شالوو از لکظر ف اساازي، نماادپردازي و اساتفاده ترین اشعار ی ي از قوي» لرد لصوو  .ککدروای  لي

اي اسا  از لحورتاي لاتوف لوسييي اس . این شعر در عين ایک م لت من لعاني ضامکي اسا ، لرثيام

: 1336)ساغ يم، « نظير یافتم اس اي شگرف، بر ستگي و عظمتي بيکم بم قصد  اودانم سازي حماسم

سايکمایي پرداخا  شاده  کاالغًتاایي م لجااا و در سا انسگون، از دو و (. این روای  نمایشکالم522

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

« کافي داشتم اس  و از ایان ابغعاات، بام بهتارین نحاو در تصویرساازي اشاعار خاود ساود بارده اسا 

اي اسا  کام پايش از آن ام کوماات آن بام گاوش این شعر بم گونم نمایشي ة(.  کي31: 1332)باتري، 

 کوّايشاود، شراکام بام باور خوانکده برسد؛ تصویر نمایشي آن در هتن و خياالش تاداعي و ترسايم لاي

تايّه ليتکي بار تمانکاد »، «گرایي ادبيواقع»تصویرسازي در اشعار احمد شالوو در قدم اوّل، از سم عکصر »

گياري از این سام عکصار، باا بهاره ةگيرد و تصویر ساختم شده بم وسيوششمم ليسر« توصيف»و « پکداري

(. لارد 42: 1336)ساغ يم، « یابادتااي ضامکي راه لايکاغم، بام داللا   اایگایکي، در لحاور «لجاز»

کشاد و در ساوي تا و ساکان عيسي ناصري )ع( را بر صويب بم تصویر لايتابيلصوو ، در ی  سو، بي

یهودا اساریوتي بم نمایش گذاشتم شده اس . شالوو در این شاعر، از شاگرد  ةم و آشفتدرت ۀدیگر، شهر
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، «یهاودا»، «لساي » يکم صادا يابهره گرفتم اس ؛ بم گونم« يشکد کانون»یا « شکد صدایي»روای   يتکر

 نموده اس . يبم بازنمودِ روای ، کم  شایان« ي اودانگ»و « درد»

 «لبالصّالمسيح بعد »روايت  .4-1-4

رنا  و  ةدر تفا  بکاد، تجربا السّايا از بدر شااکر « : لسي  پس از بر دار شدنالّصيب املسيح بعدي ب» ۀقصيد

ح رت عيسي )ع( را با روی ردي نو بم تصویر کشانده اس . در این شاعر، شااعر باا کما   فشاني ان

ن، خویشاتن را ایشاا شاصايّ اساتفاده از زند و باا خویش لي ۀت کي  نيا ، صورت  لسي  را بر شهر

تااي زیاادي باراي خواند کم در بریيا  رساالتش نااگایر از تحمّاه دردتاا و شا کجمفرزند لریمي لي

اسا  کام بام قصاد  يشاعر« الّصيب املسيح بعدي ب»خش اندن درخ  تکااور ظوام اسا . بام عياارت دیگار، 

یان قصايده، در ا»تحریار درآلاده اسا .  ةتدفمکد، بم رشات يی  حماسم از  کس لياولت يساز اودانم

دوبااره بکياان  تولّدداند کم باید در راه لسي ، خویشتن را لسيحي لي شاصيّ سيا  ضمن ی ي شدن با 

 فشااني اندیده و عيب نگم داشتم شدۀ خویش با ایمان قويي بم ایدۀ فدادتي تدفمکدانم ف ري لوّ  رن 

تااي لساي  را برخاي ویژگاي»شاعر در این قصيدۀ روایا  لحاور، (. 32: 1332)ر ایي و حيييي، « ککد

 اي از خصوصايات تجرباة ویاژۀ خاود را نياا بام لساي  )ع( نساي  و پااره گياردبراي خویش الانا  لاي

ایان  ياصاو يتااپایام (.123: 1331)ر اایي، « ککادي واحد را ترسيم ليشاصيّتدتد و بم این ش ه، لي

و در ایان لياان،  شاده يریااحبار« لونولاو »و « تصاویر»، «توصايف»گونم، بر سام عکصار شعر روای 

دار اسا . عهاده يرف  این روای  نمایشيرا در پ يايو کويد يلونولو  در باف  روایي، نيش لحور

لسي  کم بم خواس  روحانيون یهود بم صويب کشيده شاد و  ،این روای ، بر اساد اعتياد لسيحيان اس 

، لياارزه و يلياولا ، فاداکار يبارا يپس از آن بم آسمان عروج کارد؛ در ایان شاعر، بام عکاوان نمااد

 نوزایي قرار گرفتم شده اس .

 1پيرنگ .4-1-1

)پارین، « دتادلاي را تشا يه داساتان کام اسا  رویدادتایي حوادث یا رشتم از ترکييي»رنگ يپ ای برح

 بارح، کام دلياه بام ایان اس ؛ عکاصر لوثّرترین و ترینشاخص از» داستاني، عکاصر بين از و (22: 1343

 يزنجيارۀ سااختار ،و تمچکاين (3: 1343 )یونسي،« اس  داستان شارشو  یا لبالب رئود یا کار ةنيش

اسا  کام نيّاشاان  يوام گرفتم شده اس  و آن برحا ياز تکر نيّاش»این اصبغح، . دتديرا تش يه ل آن

لياان  کام در ينيباة اشاتراک(. 36: 1331، ي) عفار« کککديکشکد و بعد آن را کاله ليکاغذ ل يبر رو
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 کام دارد ارتيااط وقاایعي باا تاوالي پيرناگ»و اود دارد ایان اسا  کام  لفهوم این تعاریف گوناگون از

 لعواولي و عوّ راببة  زلاني، پيوستگي بر عغوه یا اندشده تکظيم زلاني ترتيب ليکاي بر آش ارا یا توویحاً

 (.5: 1332)اکرلي و پاشایي، « دارد نيش توالي این در نيا

باشکد کم حاوادث و يل ي، تکم و باش پایانليدّلم يدارا ،الّصيب املسح بعد بلرد لصوو  و  ی تر دو روا 

، تصاویر تصاويب لساي  را بام دو روای  اند.زنجير بم تم پيوستم يتاسان حويمآن، ب ۀوقایع تش يه دتکد

لایاة ، تکم و درونآنگاه با سير حوادثيگذارند، عکوان ليدلة روای  خود، فرا روي خوانکده بم نمایش لي

گيري لکبياي از روایا  شود تا در پایان روای ، لاابب را نيا در نتيجمروای  براي لاابب تصویر لي

شاارشو  تار نمایکاد. خود، دخيه دتکد و از این رتگذر، روند انتيال لفاتيم هتکي خاود را بام او آساان

 ایا  لارد لصاوو  شاالوو، شکادانبارح رولساي  )ع( اسا .  کردن بردارداستان تر دو، روای   ياصو

 و بساتمتام ايگونام آن باعث شده تا رخادادتا بام در حوادث بييعي نيس ، غوية نظم تو در تو و پيچيده

 يو لکبيا ي، در لساير بييعاياو باا درد و  ااودانگ ياتفا  بيفتکد. رن  کشيدن لسي  و گفتگو وارزنجير

 ي  را بم تماراه آورد. ایان فرایکاد در داساتان یهاودالس يرود تا سرانجام، ت اله تدریجيخود بم پيش ل

پيوستم و زنجياروار دارد. یهاودا کام در روایا  شاالوو بام  يروندکم تمالان و در دل داستان لسي ، نيا 

رود ي، بم سام  باازار لايهتک يتاشود پس از کشم شيفداکار و با ایمان نشان داده ل ياعکوان شهره

 آویاد:يدار ل و با خرید بکا ، خود را بم

شکاين اسا   -»د سري/  کياند و با خاود گفا :/ لرد توخ کم بر شاخة خش  انجيربُکي وحشي نشستم بو

گاي قاادم بگاذارد./ زایااش رو  اوداناامبایسا  از لحظام/ از آسااتانة زلاان/ بگااذرد/ و بام قوامآري./ لي

حوياة تساويم را «/ لردانام بااش شا کد، س  الّا از آن گایر نيس ./ بار ایمان و وظيفام شاانم ليدردناکي

 (322: 1333)شالوو، ي رتا کرد/ با تيسم گردن نهاد و خود را/ در ف ا

؛ شراکام آیديبم ششم نم لحسود شکدان ،سيا  الّصيب املسح بعدي بوقایع در روای   ياین سير و توال 

لاناد کام آغااز و يبستم لا يادر این ساختار قصيده بم دایره»وار اس ، دایره يساختار ياین قصيده دارا

، ير ایي و حيييا« )ن شروع شده اس آشود کم از يشعر بم تمان  ایي ختم ل ياس ؛ یعک يپایانش ی 

رساتاخيا و ناوزایي را  ي/ شاعر(، نمودتانيا، ترشکد قهرلان داستان )لسي  (. الّا در این روای 34: 1332

او، این اندیشم بام  يالّا پس از سير رخدادتایي برابيکد؛ يآن اس  را ل ياليا يقصيده در پ کوّيکم بستر 

دوبااره در راه اسا  و لار  او نویادباش  يتولّادیاباد. شراکام يوضوح در برابر دیدگانش تحياق لا

 تایي دیگربار اس :حيات
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بامل ُ ييةعبفيي ّلبهبأحنيييّلبالسوييملق ب  السيةن ب  املقيي  عبفيير  ب يي   بم ي ّييي َوب  ألقحيييّنبحنحييّابيية  رل رعييَةبعدي  بأ بم   ىبم ييربىيييىبالدييّاعبف 
عبهذابخمرّضبامل ُ ةب)سحرب،ب باليوبُّ ب  أم بحُز ةعبّق َّس  بم يمىبص بح   ب(042:ب0222املّزهي عبفر  بِفبّفقَّ

زان پس کم بر شويپا شدم و دیده بم سوي شهر گردانيدم، نم دش  را شکاختم نم حصاار را و نام گورساتان تر مم: 

اي صوييي برپاسا  و لاادري غرقام بام خيدن بود آنجا  کگوي پُرش وفم بود. در تر گوشمرا: تا ششم را یاراي شر

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

 4یپردازصحنه .4-1-1

افتد و کاربرد درسا  يل اتّفا در آن  ياس  کم عمه داستان يصحکم زلان و ل ان»داستان،  اصبغح در

 و زلاان داساتان، صحکة»بم عيارت دیگر، (. 663: 1332، ي)ليرصادق« دیافاايل انداست يآن در باورپذیر

 کام اسا  ايزلااني و ل ااني لاوقعيتي زليکام و صاحکم، دیگار عيارت بم اس ؛ داستان عمه وقوع لحه

(. شاالوو در روایا  لارد 64-64: 1343)لساتور، « کککادباازي لاي آن ر د را خود نيش داستان اشااص

 بام ايصاحکم از ناماروایتش نپرداختم اس ، الّاا زاویاة دورباين او، آزاد زلان  ائيات بم لصوو ، شکدان

لایام و نورلااباب را بام د تو ّامککاد تاا لي سير زلانيبي رود. گویي روای  شالوو درلي دیگر صحکة

 از ایان شاده اسا . ياویژه تو ّمدر داستان سيا ، بم عکصر زلان  يتا بيشتر لعبوف دارد، وليف اساز

شاده اسا .  تو ّامپيوندد. الّا در تر دو روایا  بام عکصار ل اان يبم وقوع ل« شب»رو، روای  شاعر در 

، )ل اان روایا ( صويب ياز لسي  )ع(، بر باال يپردازتر دو روای  با تصویر و صحکمشروع داستان در 

دتد. لسي  بر صاويب بام نشان لي گردد. فراز اوّل روای  شالوو، تصویر لسي  را بر بوکداي شويپايآغاز ل

شاود و از قوايش لکفجار لاي ةبساتیاخ ۀخود؛ در حفارتوش آلده و دردي زترآگين کم در و ودش لي

اش، دتوياتااي تاریا  آید کم پرتاو گادازهشدت تصادم آن با قوب لجروح لسي ، آهرخشي پدید لي

 ککد:اش باز ليدر برابر دیدگانش خستماي از حيات را تازه ۀککد و پردزندگاني ایشان را سراسر نور لي

دویاد/ در دس  و پاایش بام دروناش لي ةبم خود آلد./ درد/ لو الوج از  ریح دیگربارلرد لصوو / 

 لوتهيش/ ژرفاتااي ۀگُداز زنششم  آهرخش شد/ وقويش/ در تصادلي عظيم/ لکفجر لي ۀزدیخ ۀحفر

 (313: 1333)شالوو،  .کردلي را/ روشن حياتش اللتکاتي از او درک دسترد از دور

بادون تاي  ل اث و درنگاي خوانکاده را در ف ااي پُاردرد و « دیگرباار»در این بکد، شاعر باا آوردن  

و « زدهیاخ ۀحفار»، « ریحام»، «لو االوج»ککد. انتاا  تعاابيري شاون داستان با خود تمراه لي باراندوه

 صاف  گایکايبام در ککد. دقّ ی  و تثکيد ليف اي خفيان حاکم بر شعر را بيشتر تيو« تصادلي عظيم»

 ان ااه  و اساتمرار تيياين در آن تکاري کاارکرد بار اضاافم نياا، درد براي «گسترده»  اي بم «لو الوج»
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در ایان صاحکم، تصاویر شاالوو از  .اسا  افااوده آن بيشاتر گذاريتثثير و شعر عابفي و م بر بودن درد،

گاذارد؛ الّاا خاروج روحاي لارد لصاوو ، ر صويب بم نمایش لاياي از ایشان را بلسي  )ع(، نماي بستم

 زليکة گشوده شدن ف ا را براي خوانکده فراتم نموده اس .

لسي / شاعر را پس از پایين کشيده شادن از صاويب  صحکة از بازيبکد ناس  روای  سيا  نيا، تصویر 

آویااان باوده اسا ، ایکا   دتد. لسي / شاعرِ لجروح کم تمام بول شب را بر شارليخ صاويبنشان لي

شايون و فغااني کام زلاين را  شکاانآنسپارد. يحيّ و زنده، بم لویم و شيوني کم در ف ا آککده، گوش ل

 رسد:و بم آسمان اندوتکاک لي نوردددرلي

يق بط ببنييةا  ببُيير عبِفباليَّببدييينّبم َببةَوبأنزلّييبمرعدي  ب ببحنبحيي َب َوبيّبيبم وييالييذَببالصييبح ّب  بعبيا رلَب بف يي بى يىىبذ  بَهيياخلطييىب  ب  بخحييقعبال وببىسيي ُّببُة
قالد ببفر  بببأنصينّبب  بتَاببمّبل بعبحقاألصَببطةال ب بن بَميبخيح  ببمثيق بعبال يةا بفير  ببببالقير َبهتيةيبذ  ببهي  ب  بعب ُ يةامل ببعيا بعحاب  ببملق بالسوببُد ّبعبُة

 (046-045:ب0222بسحرب،)ب ُ ةبىبمربحتّسباملى فةبحن ببثّوبعباحلُز ةبالشتر َبببمر َبجىبِفبال ُّب  بعببر الصوببال ةنبعا ب
تاایي کام داد و گاامتاا فغاان سار لايشکيدم کم در ناوستانبعد از ایک م از شويپا پایيکم کشيدند، باد را ليتر مم: 

ليخ کشيدند، لارگم را لو اب نشاد شارتا و شويپاتایي کم لرا در بول شب بر آن بم گش . ایک ، زخمدور لي

گذشا . گاویي شايون و گذر دشا  لياان لان و شاهر لاي ازتا گویي صداي شيونسپارم: و لن سراپا گوش لي

آن فصه سرد ليان سحرگاتان و تاری ي بود و شهر باا تار آنچام  ۀزداي از نور در آسمان غمشهر بسان رشتم ةلوی

 .(1)رف فروليخوا  نمود بم نيمحس لي

دتاد. ي، ل ان روای  را بم لاابب نشاان لا«هر: شامل ُ ية»، زلان و «: شباألصحق»، این فرازبا تثلّه در  

اِ اختکاا  و خفياان و يانگخوف  یشاعر در این قبعم، لوقعي  زلاني شب را براي بم تصویر کشيدن شرا

شب در شاعر لعاصار، بارخغف »اس ، شراکم  فراخواندهروای  خود  يس ون و س وت حاکم بر ف ا

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

 آورخفياان نماد اوضاع بارتا و دتديل دس  از را خود قداس  نيس . در حييي ، شب در اد  لعاصر

(. تعاابيري شاون 153: 1334)پورنالداریان و خسروي ش يب، « شودعصر شاعر لي ة الع ستياآگاتي و

ق» ... عغوه بر تيویا  و« زدهغم: آسمان مر باحلُز يةالّسي»، «: تمام شبالباألصيحقطةب»، «: شيون بوالنينةا بطُة

ناوایي لحااون بييعا  در لصايب و لحکا  وارد شاده بار قصيده، نشاانگر تام باراندوهو تشدید ف اي 

و اوج فصاه « : زلساتانالشيتر »درد و عذا ، با اشااره بام لوقعيا  زلااني  ف ايلسي / شاعر اس . این 

يقال ّب»، «بر ُير ،بالييا ،بالّصياليّب»کم از ایياع واژگاان  ينماید. آتکگر دندان ليسرلا بيشت و « خحيق،باألصيحق،بالدُة

 لشااتده  شامشکاانالّاا  روایا  افااوده اسا . يف اا رسد؛ بر ابعاد تراژی يبم گوش ل« احلُز ةب بامل ُ ية»
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ظرفاي کام  عکاوان بام ل اان شراکمدارد،  زلان برابر در کمتري اتمّيّ روای  سيا ،  در شود، ل انيل

شااعر از  لاذا شکاداني نادارد، تثثير روای  پيام رساندن در اغوب ،دتدلي رخ آن در داستاني رویدادتاي

 ککد.يآن بم وضوح یاد نم

 4یپردازشخصيّت .4-1-1

شرخاد و يبار لحاور آن لا قصّامتمالي  »شراکم  ؛یدآيلترین عکصر روای  بم شمار يکويد ،شاصيّ 

 شاا ه  شاصايّ  يتاا، بارح، توبئام و ساایر عوالاه تمام در اثار دگرگاونحاوادث،  ادال يگاوندگر

دار یااسا  کام حالا  پا شاصايّ ن یادر تر داستان ا بم عيارت دیگر،(. 263: 1341، ي)براتک« گيرديل

 ي  داساتاني، تاشاصايّ آورد. بدون دخال  يککد و لدار داستان را بم و ود لين را دگرگون ليناست

اسا  کام  ي، فارديیا نمایش ي، بازیگر داستان اس  و در اثر روایتشاصيّ » .تواند قابه تصور باشدينم

، ي)ليرصاادق« ککاد؛ و اود داشاتم اسا يگویاد و لاياو در عمه او و آنچم لا يو اخغق يکيفي  روان

 يپا ،شااص تر شاصيّ  يبررس با»تا این اس  کم شاصيّ پرداختن بم  ياز دیگر ویژگ (.136: 1332

 کام اسا  آن شاصايّ  ،شکاسايروان نظار از گر،ید عيارت بم م.یبريل او يعابف و يروان تايحال  بم

 (.26: 1331، يلمراس  يگودرز« )ککد ایلتما گرید فردي از را فردي

و « لساي » يانساان شاصايّ دو  يلحادود تساتکد. داساتان دارا« لارد لصاوو »تا در روایا  شاصيّ 

افتکاد. ياس . داستان در دو برف صحکم اتّفا  لا« ي اودانگ»و « درد» يغيرانسان  شاصيّو دو « یهودا»

 شاصايّ «. یهاودا»و در بارف دیگار،  «ي ااودانگ»و « درد»و « لساي » يتااشاصايّ در ی  برف، 

قارار دارد و « ي ااودانگ»و « درد»دیگار  شاصايّ روای ، لسي ، در کشام ش و گفتگاو باا دو  ياصو

 ن اه و عذا  دردناک خود را دارد:رن   ارتایي از  يتياضا

لگاوي /  بيهاودهاش/ از آفا  تا آفا / بم نعره درآلد: و دردِ  عُریان/ تُکدروار/ در که شانِ  سکگين ِ تن»

  سامِ بم این/ کم س ککد./  اودانگيخاک/ تثيي / لي را/ بر ليدرت سوبک ِ آن/ کم اس  لن دس 

 (313: 1333)شالوو،  «خَوَدلي تو ۀش ککد

شاود و در لساير انتااا  ياز عماه خيانا  خاویش تصاویر لا ينيا در حاالت پشيمان« یهودا» شاصيّ 

و  يیهودا و حاالت روحا شاصيّ نماید. شاعر از بریق عکصر لونولو ، يد لسرنوشتش، دودل و لردّ

 شکاساند:يرا بم لاابب ل يو يروان

                                                           
1. charecter 
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شکاين اسا   -»ياند و با خاود گفا :/ بود سري/  کلرد توخ کم بر شاخة خش  انجيربُکي وحشي نشستم 

گاي قاادم بگاذارد./ زایااش رو  اوداناامبایسا  از لحظام/ از آسااتانة زلاان/ بگااذرد/ و بام قوامآري./ لي

 (322 تمان:)« نم باش ش کد، لرداس  الّا از آن گایر نيس ./ بار ایمان و وظيفم شانم ليدردناکي

 الّااا خااود تسااتکد،  يیاا ، پویااا و در لسااير ت الااه تاادریجروا يانسااان شاصاايّ دیگاار، دو  ياز سااو 

صورت نگرفتام  تاآنبر  يداستان، ایستا تستکد و در بول داستان، تغيير و تحوّل  اندار غير يتاشاصيّ 

تاا در روایا  لارد لصاوو ، پویاایي و ت الاه شاصايّ  بکابراین، باید گف  کم ویژگي اساساياس . 

و عمياق صاورت پذیرفتام  بسيار قوي ،، در روای  شالووشاصيّ لوي . این روند ت اتاس آنتدریجي 

، لفااتيم قصّامدر پایاان  ؛ککادتاایش شا وه لايتاابيباقتي و بياس . لسي  کم در آغاز داستان، از بي

 ککد:عا ا بود؛ دریاف  لي تاآنعمييي را کم در ابتدا از درک 

سااري و ام لن؟/ ابدی ِ شرلدی ِ خویش شما بم ناال -»اندیشيد:/  دلشتواايِ سردِ  و شي ِ لصوو  در

لش وکِ لن از فرو ِ  آن لردِ/ اساریوتي سا  کام دلاي پايش/ بام سايوطِ در  روشکائيِ / سراف کدگي

تار از اَ  و اِبان و روحُ گانِ خاویش/ برتار از آفریادن نهااد./ انسااني برانتهايِ لوعک  گردف ايِ سياهِ بي

 ةلن و خداوندِ پدر ککد/ فروتکانم بم فروشادن تان درداد/ تاا کَف ا ةرا فدی  سمشاليدد./ پيش از آن م 

او گام بار خواتاد فرازِ شهال ِ سارِ گردنبم زیر/ در سایم لا شکين بوکد برآید./ نورِ ابدی ِ لن/ سر خدائيِ

 (323 تمان:)« داش  

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

یاباد. ترآیکام، در هتان و سار فرود لرد اسااریوتي )یهاودا( لايفراز روشکایي لش وک خود را در سایم

زبان شالوو، برخغف فرتکگ لسيحي ، یهودا، آن حواري خائن نيس . او  وانمردي اس  کام فروتکانام 

را بدرقاة راه خاود کارده تاا باا تجسّاد و توشايارانم نفارین  دردادهدر این لردا  لوعک  تان  فروشدنبم 

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

بدیه عرصة شاهال  اسا  و او کام اککاون رادلردانام، لعکا  و اعترافِ خالوشِ لسي ، یهودا پهووان بي

« أب»لسي (، برتار و واالتار از  وو  )سميه نفس الّارۀسایة لص نفرین را بم  ان خریده اس ؛ در نظرگاه
 نماید. ووه لي« الق سبن  »و  «اعن»و 

یهاودا در روایا  شاالوو،  شاصيّ اي لحسود اس . ترشکد در یهودا نيا تا اندازه شاصيّ سير کمال 

در بکادتاي  برخغف داستان سيا ، بسيار لثي  و از سوي راوي )شالوو( درخور تحسين اس ؛ الّا او کام
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بارد، در پایاان ش فار بم انجام رسال  و شرلساري از عذا  خيان  بم سار لاي ابتداي روای  در کشم

 کشاند:بر صويب ایمان و وظيفم لي داستان و با ت الوي تدریجي، لردانم خود را براي تحيق  اودانگي،

شکاين اسا   -»خاود گفا :/  د سري/  کياند و بالرد توخ کم بر شاخة خش  انجيربُکي وحشي نشستم بو

گاي قاادم بگاذارد./ زایااش رو  اوداناامبایسا  از لحظام/ از آسااتانة زلاان/ بگااذرد/ و بام قوامآري./ لي

حوياة تساويم را «/ شا کد، لردانام بااش س  الّا از آن گایر نيس ./ بار ایمان و وظيفام شاانم ليدردناکي

 (322: 1333وو، )شالتا کرد/ با تيسمي ر گردن نهاد و خود را/ در ف ا

ککاد و یهودا و لسي  در هتن خوانکده برقارار لاي ةدر این بکد، شالوو شياتتي بس شگف  ليان اندیش 

کشااند؛ تاا ساهمي وار در بریي  تجسّد ایمان و وظيفم، بر صويب لردانگي و شهال  لايیهودا را لسي 

کهاا لسايه زایاش دردنااک ستر  در  اودانم شدن لساي  را بار دوش وي گماارد. یهاودا کام اککاون ت

بيکد؛ بکاا  لياولا  آزلاوده را بار شااخة خود در گردا  لعن و نفرت لي فرورفتن اودانگي لسي  را 

نهاد و در ظومااتي از غوظا ِ سارخ کيکام و آویاد و حوية تسويم را لردانم بر گاردن لايدرخ  انجير لي

ظيفة خویش، لياکدزنان خاود را در تاوا غوتد و خرسکد و خشکود از انجام رسال  ایمان و ولعک  فرو لي

یهاودا و ایماان او بام ایک ام باا  شاصيّ در آخر قبعم، نشانگر ت اله « با تيسمي»ککد. آلدن قيد رتا لي

 تواند با لرگش، شجرۀ  اودانگي لسي  را تکولکدتر سازد.لي

 روایتگار ود، تکهااپردازي این اس  کم او در روایا  داساتان خاشاصيّ تاي شالوو در از دیگر ویژگي

پاردازد. بام عکاوان لثاال آنگااه کام زاویاة لاي تااآننيس ، بو م گاتي بر لسکد داوري درباارۀ  حوادث

 ککد:لي لعرّفيبم لاابب  بوراینشرخاند؛ او را دوربيکش را بم سم  یهودا لي

 در  اانِ تکهاا/نگریسا ./ در  اانِ خاود تکهاا باود/ پکاداري/ پکداري بم اعما ِ تاری ِ درونِ خویش لي

 (313: )تمانگریس . خود/ بم تکهائي خویش لي

دتد، بو ام ق ااوت تا ارائم نميشاصيّ  درباره و تفسير لستييمي نظراظهار و م تي  الّا گاه نيا، بم 

  ح اور شکاين، بااپوشااند و ایانلايآناان فروتااي تاا و لکولاو و داوري خویش را در لواي دیالو 

  لااباب عهادۀ بار تاا راشاصايّ  اعماال و عواباف و اف اار بام پي باردن ش،روایت خود در رنگکم

 پياام انتياال در را روایا  اشاااص لارتي  باا  ائياات دیگر و حاالت گذارد. شالوو آوردن صفات،لي

 لعرّفاي لااباب بم صراح  با را تا، آنانشاصيّ  داند. او با شرح و توصيف احساسات درونيلؤثّر لي

 ککد.لي
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برخاوردار اسا ؛ کام بام صاورت  يشاصايّتروایي دو  يدر روای  سيا ، از ویژگ شاصيّ عکصر  

 يتاا( نشان داده شده اس . در ی  برف لسي  باا اندیشامقهرلان )تيابه خير و شر تيابه قهرلان و ضدّ

 و در برف دیگر، یهودا باا اف اار لاارّ  و لااالف نوع بشر يخيرخواتانم و پيام نوزایي و رستاخيا برا

قهرلان داستان )لسي ( قرار دارد. ترشکد در ی  بکاد از روایا ، ساپاتيان یهاودا، نياا تماراه او، بار قيار 

تثثيرگاذار در پيشايرد روایا  لاورد  يشاصايّتبام عکاوان  تااآنبرند الّا ح ور و ورود يلسي  یورش ل

 قرار نگرفتم اس . يراو تو ّم

بهاره گرفتام اسا . در  الّصيب املسيح بعدي بر روایا  پاردازي دشاصايّ تاي گونااگون سيا  نيا از شيوه

تاایي ککيم. لسي  )ع( پس از گذش  اندیشاميرا در لسي  نظاره ل شاصيّ روای  او نيا، دالکة ت اله 

 ککد:ي، رستاخيا دوبارۀ خود را با ششمانش لشاتده ليتردیدوار در هتن و درون خود، بدون تي  ش 

ّييبعدي  ب برل رعييةَبعبف بربىيييىبالديياّب ىبم ييم يب يي   بباملقيي  عبفيير  ب  ببالسيةن ب  ببملق بالسوييبهبأحنيييلّببامل ُ ييةعبفيي لّببيية ببحنحيياّببألقحييينّبب  بي َوبأ بم 
ب(042:ب0222)سحرب،ببامل ُ ةبعبهذابخمرضّببُّباليوببس ب َّبحُز ةعبقّببأم ب  بببح  بيمىبص بم ببقَّببفّبِفببزهي عبفر  باملّب

انيدم، نم دش  را شکاختم نم حصاار را و نام گورساتان زان پس کم بر شويپا شدم و دیده بم سوي شهر گردتر مم: 

اي صوييي برپاسا  و لاادري غرقام بام را: تا ششم را یاراي شرخيدن بود آنجا  کگوي پُرش وفم بود. در تر گوشم

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

: املقي  »و « : حصاارةنالّسي»، «شا : دملقالّسي»در این فراز کم واپسين بکد روای  شاعر اس ؛ سام ساميه  

 قارار داد؛ زیارا ایان سام نمااد، تار سام بار لفهاوم  يرا باید در ی  لحور لعکایي لاورد بررسا« گورستان

ی ساان نيسا : بام ترتياب  تاآندر  يرونيدالل  دارند؛ الّا دالل  بي« و عدم زایش ي، خش يرونييب»

بار  يتارستان نسي  بم حصار از دالل  لعکایي ژرفلبرح شده در این بکد، حصار نسي  بم دش  و گور

روایا ،  کهّ« نوزایي»بر این دالل  اس  تا سرانجام پيام  يبرخوردار اس . نشکاختن شاعر دليو يرونيبي

لاان پرتاا  شاود. ایان پياام رساتاخيا، بام باور کالاه و بام قواب ز« :  کگه پُرش وفمال رعةباملزهي »با نماد 

آیاد. نياش واژگاان نياا در يلسي  در روای  سيا  بم شمار ل شاصيّ ت اله نشانگر تحوّل و آش ار، 

شود و در آخرین فاراز بام يپيام ت اله، از اوّلين بکد روای  آغاز ل این يلتکاسب با اليا يایجاد ف اساز

 رسد.ياوج خود ل

ا و کام تحارّک ایسات يشاصايّتشود و با يلشاتده نم يیهودا، تحرّک و پویایي و کمال شاصيّ الّا در 

، پس از این ليغد دوبااره، باا یاارانش اس داستان  يلکف شاصيّ روای   يلوا م تستيم. او کم از ابتدا

 عدالتي و  ور بم شارليخ کشانکد:لسي / شاعر را بر صويب بي دیگرباردر پي آن تستکد تا 
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ب(042:ب0222ق  م بى د  ،بق م بق معبالقّ بُ كرّدبَعةقَعبخ طرُربُ  مل مب)سحرب،ب
 ریاش اس . ةتا در آستانپوید و گور کم از فشار این گامصداي پایي صداي پایي کم ليتر مم: 

 4کشمکش .4-1-6

تاا، تحارّک، پویاایي، شاصايّ گيارد، شراکام نياود ت ااد در لياان يکشم ش با کم  ت اد ش ه ل

 بام کشام ش تام باا تاشاصيّ  این ةليابو از»گيرد. بم عيارت دیگر، يزیيایي و  ذابي  را از داستان ل

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

« شاودلاي آفریاده داساتان کشم ش ليابه و لاالف تايشاصيّ  عمه با اصوي داستان تايشاصيّ 

 اذا  نماودن و تاثثير  يم ش بارا(. تر دو روای  شالوو و سيا ، از عکصر کش41: 1332، ي)ليرصادق

 تاايکشام ش»روایا  شاالوو،  تاي دال ترینپرکشش و اند. زیياترینبيشتر بر لاابب استفاده نموده

(. در روایا  43 :)تماان« کککدلي ليارزه تم با ف ر دو کم اس  وقتي»اس . وقوع این کشم ش « يهتک

کام  ياز درد و رن  بم ستوه آلده، باا  ااودانگليان تف ر لسي  کم  يلرد لصوو ، از ابتدا شاتد درگير

؛ تستيم. لسي  با لحکي اندوتکاک و با حاالتي تاو م باا خواندفراليواالتر، او را بم تحمّه درد  يابا اندیشم

 نماید:ناگایري، لوتمسانم از پدر/ خداوند تياضاي آزادي و رتایي از درد  ان اه خویش را لي

 خااود باادین رسااالتم برگایاادي شکااين تکهااایم باام کاامشکاندریاا/،/ لهاارِ بي اي پاادر، -»ناليااد:/  دیگرباار

: 1333)شاالوو،  «اي پادر آزادم کن، آزادم کن  اي؟/ لرا باق  این درد نيس / آزادم کن،خود وانهاده

313) 

ساود  لومود نمودن عکصر کشام ش در روایا  خاود، يبرا «ت رار»شالوو در این بکد، از شگرد لفظي 

عغوه بر بيان ناگایري لسي  و اشاتيا  وي باراي آزادي، « آزادم کن»عيارت  ةگانت رار سم ستم اس . 

، عاغوه بار ينمایاد. شکاين ت ارارشدّت درد و رن  وارد شده بر پي ر ایشان را نيا تثکياد و تيویا  لاي

ليابه لااباب را در هتان و خياال او  يبم شعر، ف ایي  دید از لعان يلبووب يش ه باشيدن بم لوسيي

گاردد. در يروند تداوم لعکاا لا ينماید و از این رتگذر، لو ب تشویق و تحری  او بم پيگيريترسيم ل

 دارد کم:وار بم نعره ليتا، درد را عریانتا و نالمتابيادالم، این بي

لگاوي /  بيهاودهتا آفا / بم نعره درآلد: اش/ از آفا  و دردِ  عُریان/ تُکدروار/ در که شانِ  سکگين ِ تن»

  سامِ بم این/ کم س ککد./  اودانگيخاک/ تثيي / لي را/ بر ليدرت سوبک ِ آن/ کم اس  لن دس 

 راتاي ایکا   ا شود./ بم زلين اعتيارِ فسخِ بر نسخ  ادوئي باد/ افسونِاآل اَبَدُ نال  خَوَد/ تالي تو ۀش ککد

 (313 :)تمان  «ناشيا ةلحظ ايآر،  تا  شدن  اودانم دردِ / بم:نيس 
                                                           
1. conflict 
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 خشامگين تشاييم  ي ویاد و درد را بام انساانيساود لا« تشاايص» يشاعر در این بکد از ت کي  تکار 

را بام « پسار»وار پاساخ گویاد و فرزانام« پادر»آورد تاا از  اناب يوار بام نعاره لاککد و آن را عریاانيل

(، ساربوکد فاراز آیاد و صاورتي ير  الهاي ) ااودانگککد، لگر از ایان آزلاایش بااایستادگي تشویق 

در ل تب لسيحي ، تحمّه درد  ایگاتي ویژه دارد؛ این اندیشم سيب خودساازي » اودانم یابد، شراکم 

(. تصویر شدّت و عظم  درد در این قبعم نياا بام وضاوح 133: 1333)قانوني، « شودو لعرف  انسان لي

فراوان از واژگان دالّ بر عظم ، لانکد )تکدر، که شاان ساکگين،  ۀاستفاد» بورتميننمایش یافتم اس  و 

با لفهوم عظم  واقعم در این شعر، قاباه تثلّاه  يایجاد تماتکگ يو زلين( برا يآفا ، سوبک ،  اودانگ

 .کککديلومود، بيان ل يکم عکصر کشم ش را بم نحو ي، واژگان(525: 1336)سغ يم، « اس 

باا خاود  يککد. شالوو نيا یهاودا را در شکاين کشم شايد شاص بروز لگاه این کشم ش در درون خو

 ککد:يتصویر ل

بار تام فشارده باود  تاری شبافان پيچيد لردِ سرگشتم/ ليانِ ریس ةو در آن دم، در بازارِ اورشويم/ بم راست

خود تکهاا نگریس ./ در  انِ از نگاه تهي:/ پکداري بم اعما ِ تاری ِ درونِ خویش لي تواشو/ ششمانِ 

 (313: 1333)شالوو،  گریس .بود/ پکداري/ تکها/در  انِ خود/ بم تکهائي خویش لي

  دوزخِ عرصاااتِ یهاودا، ساارگردانِ تاار،سااويآنگااه کاام لساي  باار شااارليخ صاويب باام سااتوه آلاده، آن
کساي خاویش اسا  و در ، عابرِ بيابانِ باي(ي)کشم ش درون اي دتشتکاکریاتگيتمدر بم اش،دروني

لارد »ککاد. صاف  سرگشاتم، نام تکهاا تصاویر بر وحش ِ تکهایي خویش لویم لي وغاي غميار س وتشغ
دتاد؛ بو ام خوانکاده را در اسا  را آشافتم و درتام نشاان لاي« یهوداي اسااریوتي»کم تمان « سرگشتم

سازد. گاایکش دو ترکياب وصافي دقياق و ظریاف، آوا ليانگياي از او با خود تمراه و تمف اي نفرت

زیياي آن نيا خوانکده را در تصاویري ب ار و شاگف   (2)زدایيکم بار آشکایي «ششم توخ»و « ری لب تا»
افاااي تصاویر، بام حالا  سا وت لارد باار و وتامبا خود تمراه نموده، عغوه بر تيویا  ف ااي نفارت

اي کام از تاي تاری  برتم فشردهلردي سرگشتم، با لب .اس  باشيده سرگشتم نيا بم بور کاله عيکي 

نگریستن بم انادرون  ةو با ششماني توخ و از نگاه تهي کم تکها بایست شرم کردار توان سان گفتکش نيس 
رو در روای  شاالوو، لارد تواخ، سارخوده و ساراف کده از کاردار خاویش،  از این تاری  خویش اس .

 براي رتایي از عذا  خيان ، در کشم ش بردار کردن خود اس :

 در نياره ۀپاارساي  ةانيانچا ،تواخ لردِ بود ایستاده یهودي/ تاری  فروشِ ریس ةبرابرِ دکّتکگام/  آن در و
 لاردِ یهاودي دالانِ را/ بام نفارت ةانيانچا آزلاود/ و لياولا  را داشاتم بار سيد از ریسمانِ ة./ حويلُشتش
 (321 :)تمانکرد  پرتا 
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ن وق  آلد ی ي از دوازده نفر کام در ای»آلده اس :  شکيناین (3)«انجيه لتي»شرح خيان  یهودا در  

دتياد بام لان تاا نام او یهوداي اساریوتي بود؛ ناد سرکردگان کاتکان و گف  بم ایشان کم: شم شيا لاي

: 1345، آبااديخاتون)حسايکي « تسويم ککم یسوع را بم شما؟ پاس لهيّاا کردناد باراي او ساي عادد نياره

نماود یافتام اسا . در ایان  يبام خاوب« تواخ لردِ بود ایستاده تاری »(. این شدّت خيان ، در تصویر 124

پرده، یهودا کم ایک  از عمه خویش پشايمان اسا ، شادّت لياولا  بکاابي را کام از ریسامان فاروش 

اي کام در برابار تساويم لساي  بام پااداش نياره ۀآزلاید و در ليابه، ساي پااریهودي خریده، با دس  لي

گایکاي فعاه و تمچکاين بام «نفرت ةچنانيا»ککد. ترکيب ککایي گرفتم بود؛ بم دالان لرد یهودي پرتا  لي

ساري و ساراف کدگي ، شدّت ندال  و عذا  لرد توخ را از سکگيکي شرم«داد»بم  اي فعه « پرتا  کرد»

 تاري ازکشاد و از ایان رتگاذر، باار لعکاایي کالاهانگيا بم تصاویر لايخيانتش، در ف ایي توخ و نفرت

نيا در ایان « پرتا  کرد»، فعه تصویري يککد. از دیگر سوانکده ترسيم ليهتن و خيال خو کشم ش را

تماراه باا « اناداختن»دتکده بام حالا  اني برخوردار اس ، این فعاه تصاویرشای اتمّيّ توصيف تکري از 

 يتاا انتهاا ککد. یهودا در روایا  شاالوولي جسّمدر برابر ششم لاابب ل را آننفرت، عيکي  باشيده و 

تاا سارانجام خاود را  برديخيان  بم سر ل عذا  شرلساري از و رسال  انجام بم فار کشمش رداستان، د

 آویاد.يبم دار ل

، يشود، الّا این کشم ش عغوه بر کشم ش هتکيدر شعر سيا  نيا عکصر کشم ش بم وضوح دیده ل

زده از لايغد ها نماود یافتام اسا . یهاودا، سرگشاتم و بُ يانيا تا اندازه« يکشم ش  سمان»بم صورت 

لسي / شاعر، رنگ از رخ باختم اس . اضبرا  و تشویش بر شهاره و اف اار او دالان گساترانيده  ۀدوبار

 پوشاند:تا را در لواي  مغت استفهالي لينگرانياس . او این دل

ب بقي بأعييح وببّييظَببأمب اك بب؟أنيين بعبح حيي حن بببمير َبِفبباملييةلّببأ بىفضي  ببخييرل بعبهيُّبَسيب ييينّب بفّبق يفي بعبمليية اربنآوبُ بمويل ببرصييفيوبف بب لّبكيذابحّنيه ب
يييبمةنيييربفي بكيييذابحن بنيييربه بآعرؤّببكيييذابقيييرل به بعبميييّيهبامليييةلّببهييية بب؟ىسيييدىبةلَباملّيييبرلَبنبحن يييَميييبأنيييين ب؟عبنيييةنابانفييي وب  ب ،بحربسييي)ب؟ز نابقبفييير  بمل 

ب(046-042:ب0222
او باودم. او لان راز  شراکامبازگشتم،  ون یهودا دیاده بار لان گشاود رناگ از رخاش پریاد؛  سانبدینتر مم: 

لن اس  کام ساپيده شاده و  یي؟ یا ایک م سایةخوفکاک از آن بود کم لر  را در آ  دیدگانش رسوا ککد. آیا تو

اناد. آیاا بيش نيس . پدران لا شکين لا را آلوختام باری آیي؟ لر  از  هان لر  لي نور پراککده؟ تو ۀدر  وو

 درو  بود؟

لساي / شااعر را بار  دیگرباراین ليغد دوباره، در پي آن تستکد تا  در بکد بعد، یهودا و یارانش تراسان از

 عدالتي و  ور بم شارليخ کشانکد:صويب بي
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يأىّيعب ملي مطرُيربُ بخ ببةقيعَبعَببكيردّبُ ببالق ّبعبق مبق م بب،د  ى بب م بق بب بيىبحن ببالصيخي ببألقحيينّبعبقي مب...قي م بب...قي م ب؟عبنبغيهه م يب؟ر  ايىبج 
بب-ببحىىةاف بعب يبق بملربأنربِفبف ب.؟..بأمسببةَوبربص بأ بم بعبص ني ب(042ب:)مهر ب يبق ببِفبذّوَ
ریااش اسا ، پکادار تاو بار  ةتا در آساتانپوید و گور کم از فشار این گامصداي پایي صداي پایي کم ليتر مم: 

ف اکم. لگار تواند باشد؟ صداي پاایي پاایي پاایي... ساکگ بار سايکم لايلي تاآنآلدن آنان اس ؟ شم کسي  ا 

 ام... ایک  لکم آرليده در گورم. بگذار تا بيایکد، لن در گورم آرليده. م بر شويپا ن شيدند؟دیروز

رو، باا  ککد تا کار ناتماام را بام اتماام رسااند. از ایانو سرگشتم از این نوزایي، تغش لي سراسيممیهودا، 

د ضامير  ماع باراي برو کاار« قادم» ۀواژ ۀت ارار شکاد باار»یارانش بم سوي گور لسي  در شتا  اس . 

، يو حيييا )ر اایي« تاسا کثرت دشمکان و شدت خشم آن ۀ( نشان دتکدفبحيىىةا و صببةو، جر  ادشمکان )

نمایاان نماوده  يقهرلاان )خيار و شارّ( را بام خاوب این تصویر کشم ش ليان قهرلان و ضادّ (.33: 1332

 خااویش را دریافتاام، آرام و ، لسااي / شاااعر کاام بااا ایمااان قويااي، رسااتاخيا و ااود بااار ایاانالّااا  اساا .

بيکاد کام فادا شادنش، ابادی  را در خابر در گور آرليده اس . او خویش را روح  اویداني ليآسوده

سرنوشا  لوّا  خاود بو ام  هاان »او لعتياد اسا  کام  شراکمشریان بشری  بم سيغن درآورده اس ، 

 ي. لحن عاابف(126: 1335، يو حيدر)دادخواه « دیابياس  و  ا با فدا شدن تغيير نم يعر  رو بم تيات

( را ياساتعباف )بواب لهرباان يلعکاا يکم نوع در دو لرتيم« يِفبقي ب» ةکغم در این بکد با ت رار شيم  مو

تراژیا  حااکم بار  يو تيوی  ف ا« لسي  از رستاخيا يایمان قوي»از لاابب بم تمراه دارد، در نمایش 

 ة، تجاوم و حموابارانادوهبکد پکجم و ششام نياا در ف ااي  بم کار گرفتم شده اس . لوفّق يشعر، بم ش و

 ظهور نشانده اس : ة( را بر لسي / شاعر بم لکصعکصر کشم ش ينمود عيکیاران یهودا ) ةغافوگيران

يةبمقفيي ب)بق بِفببهَبنبالطَّيَميبرجيىبال خبيةباملثميي عبسييب بميربف بوبف برجى ّبعبف ببَببق ببدقرلّبياح ب  ببجَبّتوبح ببىبال  ّبفرج ب :ب0222،بربسيحُي
042) 
ساان کام فاوج تاي قوايم آغازیدناد، از قفاا تجمام آغازیدناد آنتا و تپيدناز قفا سپاتيان، تجمم بر زخمتر مم: 

 اي ویران.پرندگان گرسکم بر ناه بُکي پرثمر در دت ده

بار  ژرف يا، از نظار لعکاایي ت يام«تااي قوايمتا و تپيدنبر زخم حتّي: دقرلبقبببجياح ب بحّّتب»عيارت  

اس ؛ و در این لياان، اساتفاده از عکصار ت ارار در فعاه « رن  و درد لسي »این باش از روای  دارد کم 

ککاد؛ در خادل  يروایا  تاریاق لا يتاااسترحام )بوب رحم( را نيا بم شاریان يضمک يکم لعکا« فرجيى»

 .قرار گرفتم شده اس  ،این قبعم کشم ش در يصوتثکيد بر پيام ا
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 4وگوگفت .4-1-7

 پيرناگ را گساترش »آیاد کام يارکاان و عکاصار داساتان بام شامار لا ترینلهمگو یا دیالو  از وگف 

« بارديرا پايش لا يتا، عماه داساتانشاصيّ  لعرّفيگذارد و پس از يرا بم نمایش ل لایمدروندتد، يل

دتاد کام يگو در اشعار روایاي نشاان لاوبم کارکرد عکصر گف  ينگات (.16: 1332)اکرلي و پاشایي، 
: 1331لاکش و برال اي،  )شاادروي« داساتان دارد در روایا / ياشکدگانام يتاانيش اصوالًگو وگف »

 کاکش، جاادیا بر عغوه برف دیگر، از و رخ داده کم اس  ياتفاق گو از ی  برف بازتا وگف  (.33

 دو یاا شکاد يوتااگویا گفا « دیالو »گو بم دو دستة وگف  .آیديبم شمار ل يداستان اتفا   ی خود
برفم، قابه تيسيم اس . در تعریاف لونولاو  آلاده اسا  کام ی  يگوویا گف « لونولو »و  برفم

 گویيتا آن  بام باشاد لااباب داشاتم اگار کام اي اسا نفاره ی  صحي  ،گویيت  یا لونولو »
 و دروناي بگویکاد، خود ساان با خووت تا درشاصيّ و  باشد نداشتم لاابب اگر و گویکدلي نمایشي

کام لو اب رتاایي  گاوو(. تر دو شاعر از اصاه گفا 621: 1331)انوشم، « شودلي ناليده نفس حدیث

 اناد. آن دو تاغش شعر از کويشة شاصاي باودن و سايب پویااتر شادن آن اسا ؛ بام خاوبي بهاره گرفتام
تار بام واقعايو  پویااتر راتااي روایا  خاود شاصايّ نولو ، ودیالو  و ل از گيريبهره با اند تاداشتم

نولاو  بهاره  ساتم وشالوو در روای  لرد لصوو ، از تر دو عکصر دیالو  و للاابب عرضم نمایکد. 

اي دوبرفام يگاوو در قالاب گفا از ابتادا تاا اواسا  روایا ،در شاعر شاالوو،  گاووگف  اصهاس . 
ساي  و یهاودا دروني )لونولو ( ل يگفتگوشاتد  الّا در شکد بکد آخر)دیالو ( صورت گرفتم اس  و 

 حادیث و او بيشتر در قالب دروناي يتادقّ  در روای  شالوو ليين این ن تم اس  کم لونولو  تستيم.

 عماه روایا  ارتيااط و برح تایي لکجر شود کم بماندیشم و تانفس نمود یافتم اس  تا بم انتيال احساد
نمااي خُواود گشاتم، در تماام ةتمام درد، آیيکا لرد لصوو  )لسي ( کام ایکا ، پاس از تحمّاه آن دارد.

گویاان خداوناد پادر، تسايي  تمچاونافرازد و از ایک م ناک  اودانگي، گردن بم غرور ليارتفاع ش وه
، بسايار يلونولاوگ يبالد. شاعر در لاواسر تعظيم و زانوي خاکساري بر درگاتش سایکد؛ بر خویشتن لي

 دارد:يلپرده بر لصوو ،احساد سرافرازي و سربوکدي  زیيا و دقيق از این

، ام ااودانگيپيوندم./ لن آبساتنِ بم ابدی  لي -»خویشي برآلد دیگربار:/ اهِ بيسي ةج لردِ لصوو / از لُ
ام/ لارا باا شا وهِ تسايي  و تعظايم از خاابر ام لن،/ اَ  و اِبنلن./ فرزند و لادرِ تواَلان آبستنِ  اودانگي

)شاالوو،  «گذارنادسااري بار خااک لي آرناد/ زاناوي خااکبام زباان  نالمگذرانکد/ و شون خواتکد لي

1333 :322) 

                                                           
1. dialogue 
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 تااا و اف ااار و بااا تصااویر کشاايدن اندیشاام گااووگفاا  شااالوو در ایاان بکااد، از بریااق ظرفياا  عکصاار 

 يیاار تااشاصايّ آن  بيروناي و دروناي تايویژگي بم بردن پيتاي روایتش، لاابب را در شاصيّ 

 تاا و نماایششاصايّ دروناي  -هتکاي تاايکاکش و اعمال تصویر با رسانده اس . بم بيان دیگر، شاعر

شکاساانده اسا . در ایان شايوۀ بياان کام  لاابب بم غيرلستييم بور بم را تاآن آنان، دروني تايواگویم

دتاد و شاالوو باا آوردن يتا رخ لشاصيّ نام گرفتم اس ؛ اعمال و وقایع در درون «  ریان سيّال هتن»

 حادیث زلارۀ در کام« اندیشايد دلاشساردِ  يدر تواا»و « بم نجوا گف »، «با خود گف و »نظير  يعيارات

 ساختم اس . آش ار را روایتش يتاشاصيّ  هتن اس ، دروني تايگویيت و  نفس

 روایا در خاود بپاردازد.  تااياندیشم ف کيبرونگو کوشيده اس  تا بم وسيا  نيا از بریق عکصر گف 

تري یافتم و تکها در ی  بکد، ليان نمااد شار/ دروني نمود فاون يتاگويو، گف سيا  الّصيب املسح بعدي ب

 یهودا و نمود خير/ لسي ، دیالو  برقرار گشتم؛ کم آن تم از سوي لسي  لس وت لانده اس :

بأ بىفضي  باملييةّلبِفبميرَ بحن ح حيي عبأني بل مويربنآوبُ مليية اعبفي ق ي بّف يييّنبَسييُّهعبخييرل  به كيذابحّني ّلبف رصييفيو بَظبّيي بقي بأعييح و ؟بأمب اك  ين 
بآعرّؤنربه كذابحن بمةنربفي مل قبفر  بز نا؟ باملةّلبمّيهعبه كذابقرل  بَمنبحن رَلباملّةَلبىسدى؟بهة  بنةنا؟عبأنين  ب  انف و

کام در  گاویيوگف ککد، يرا تصویر ل« دیالو »آفرین این بکد از شعر، کاربرد زیيایي از عکصر زیيایي

قهرلاان روایا /  يتا از سوسرتم نمود یافتم، الّا با لس وت لاندن پاسخ و پش  ي مغت پرسش يورا

ساویم توان این گفتار یا يدیگر، ل يلاابب بم تمراه دارد. از سو يرا برا يترلسي ، بار لعکایي ژرف

از شاعر، ایان بکاد، پرتاو  يکم در صورت پذیرش شکين خوانشا  دال یهودا با خویشتن پکداش  يرا نوع

روح او(، پاس  يیهودا )بُعد شايبان ةگستراند. بم عيارت دیگر، سایيتيره و تار روای  ل يف ابر  يروشک

 يدردآور و در لااوا يبيکااد و در تااذیانياز تصااويب لسااي ، نمااود و روشااکایي رسااتاخيا و نااوزایي را لاا

 سازد.يپاسخ، لاابب را از درون ل بر ، نگران و پُرتشویش خویش آگاه ليب يتاپرسش

 توان در لوارد زیر خغصم نمود:يوگو در تر دو روای  را لگف  عکصر يین، کارکردتابکابرا

در پيشايرد روایا  در  ها  لعايّن  ياوگو نم تکها بم عکوان آرایش و زیيایي روایي، بو م وسيومگف  .1

 قرار گرفتم اس .لورد استفاده 

 یافتم اس . يی ، نمود خاصروا يتاشاصيّ تا با هتکي  وگو گف يخوانو تم يتماتکگ .2

 لاابب بم نمایش گذاشتم اس . يروای  را برا يتاشاصيّ  يدرون يتايوگو، ویژگگف  .3

خوانکاده  ينواز و دلکشاين باراگوش يآتکگآور روای  را بم ضر و لغل ی کواخ وگو، ریتم گف  .6

 تيدیه نموده اس .
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 4وصف .4-1-8

آن، تماراه و  يککد؛ زیرا لاابب بام یااريرد روای  ایفا لدر پيشي يو ششمگير يتوصيف نيش لحور

تار و روایا  او را درسا  يگيارد و وقاایع و رویادادتايداساتان او قارار لا يدر ف اا يتمگام باا راو

از پژوتشاگران باا تعریاف سام روش و فااکتور در توصايف، توصايف بام  يبسايار .یابددرليتر لومود

نویساکده »ييم و توصيف بم کم  گفتگو، بر این باور تساتکد کام تا، توصيف یا توضي  لستوسيوة ککش

اعماال  يو بام یاار آورددرليدر روش توصيف بم وسيوة آکسيون )ککش(، اشااص داستان را بم  کيش 

در روش توصيف یا توضاي  لساتييم، نویساکده از  ککد.يو رفتارشان، خوانکده را با خصوصياتشان آشکا ل

گویاد. ياز اشااص داساتان، خصوصايات اشاااص داساتان را بام خوانکاده لا يزبان خود یا از زبان ی 

ککاد کام يل يو کار آورددرليگفتگو، اشااص داستان را بم حرف  ينویسکده در شيوۀ توصيف بم یار

 (.24: 1345، ي)یونس« خود با بيان و گفتار خویش، خوانکده را در  ریان خصوصيات خود بگذارند

روایا  و  يتاشاصيّ ، توصيف يگوناگون توصيف حاالت درون يتابم صورتت کي  توصيف  

تار و يدر روای  شالوو بسيار قوتوصيف،  ينمود یافتم اس . شگرد تکر در تر دو روای ، وصف ف اتا

 لوفّاقشالوو عغوه بر وصف ف اتا کم در روای  سيا  نيا بسيار  استوارتر از داستان سيا   ریان دارد.

 تو ّامداساتان خاود  يتاشاصيّ  يو درون يرفتم اس ؛ بم توصيف حاالت ظاترو گسترده صورت پذی

 روایا  باا خاود تماراه  يدر ف اا يتایي زنده، خوانکاده بام نحاو لوموسادارد و با توصيف يترگسترده

 ککد.يل

 4زاوية ديد .4-1-3

زاویاة دیاد بام  آیاد.يعکاصر در ساختار داستان بم شامار لا ترینلهماز  يزاویة دید یا کانون روای ، ی 

بام »بم عياارت دیگار،  شود.يشود کم روای  بم وسيوة آن و با دریچة آن بيان ليابغ  ل يروش و برز

اسا  کام پايش  ياککاد و دریچاميشود کم نویسکده نسي  بم روای  داساتان اتّاااه لايگفتم ل يلوقعيّت

)داد، « دث داستان را بييکاد و باوانادباصوص، حوا يگشاید تا او از آن دریچم و لجرايخوانکده ل يرو

نسي  بام لوضاوع و  يسو نشانگر احساد و روی رد راوانتاا  زاویة دید لکاسب از ی (. 154: 1333

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

  یا فيتوصا بم واژگان لتفاوت، از استفاده با  اس لم ن گوناگون افراد» دتد.نيا تح  تثثير قرار لي

                                                           
1. description 

2. point of view 
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 يو داور انادبياان برگایاده يکام بارا یيتايکاراهیر اند،کرده تجربم کم یيتااحساد .رخداد بپردازند

 باا آناان يتاانگارش و تااارزش تا،کميشيپ رایداده، لم ن اس  لتفاوت باشد؛ ز يآنان، دربارۀ آنچم رو

: 1332)دوناانورتون، « آورديد لایاپد داساتان در نیاديابک يدگرگاون د،ید ةیزاو جمينت در. دارد فر  تم

 نياا نالياده « زاویاة دیاد بيروناي»کام « شااص ساوّم»شالوو در داساتان لارد لصاوو ، از دیادگاه (. 122

بيارون از صاحکة روایا  و  ية خویش پرداختم اس . در این شيوه، شاعر در ل اانشود، بم روای  قصّلي

گرفتم اس  و بام عکاوان فاردي آگااه از تماة ا اااي داساتان، از  موام بيارون و درون  حوادث آن قرار

 :دتدرا گاارش لي تاآنتا، احساسات و اف ار شاصيّ 

 ۀزناد  راحااتِ لِسامارِ زلاين/ بار ساکگيکايِ از ترساکگين  سمشآلد./  خود لصوو / دیگربار/ بم لردِ

 کان امدرد/ یااري گاذرگاهِ ایان از گاذار / بام پدر اي کن سارم سي  سَيُ َم -»بود:/  آویاتم دستانش

 (322: 1333)شالوو،   «کن امیاري کن امیاري

درون داساتان  يتااشاصايّ از  يکام راو ياسا ، بادین لعکا« شااص ساوّم»دید بم صورت  ةزاوی 

 يالداخوم يلناظر بر وقایع اس  و يراو او در ليامککد. يداستان را روای  ل« ياو/ راو»نيس  و از دید 

 در رونااد آن ناادارد. او در  ااایي بياارون از داسااتان، باام گاااارش وقااایع و بيااان اف ااار و احساسااات 

 نياا يگااتنمایاد، الّاا يرا تشری  لا تاآن يتاپردازد و اعمال و انگياهيداستان خویش ل يتاشاصيّ 

ایاد خاویش را از زباان آن تاا و عينشايکد تاا از ایان رتگاذر، نگارشيبم لسکد ق ااوت لا تاآندربارۀ 

 تا تييين نماید.شاصيّ 

 يتااشاصايّ خاود از  يراو ياس ، یعک« که يدانا»یا « اوّل شاص»دید روای  سيا ، در ليام  ةزاوی

 ککد:يداستان را روای  ل« يلن / راو»درون داستان اس  و از دید 

ييبييَببق ب ييب ييب ّبذ بىّببمسّببالشو ييبهيية بببييَببمنييهاعبق ببميير  ب  ببهيييا بزّب  ببمحيير بقّبب ييب ّبىّببباألنضّببييَببنييةناعبق ببمسّبالشو ييببينُّب بقعبَمييالسُّ ب بُؤفييقباخلبييز بف 
بعرمَب ببفيقَّبِفببرسَبال ويبن بجيح بَميبنلّبعيذنهعب َببيلّبسيتقب بَصيمّببحفيي عبصييلّببقَّب بفّبفَبىححربف بس بب بححر  بعبف بةس املّببةوبمع بزنحنّببُ ب بلكاَّ
ب(046:ب0222بسحرب،)بدم بقب  ب

گکادم و  اس ، شون آفتا  بم نور تپيدن گيارد. قواب لان زلاين اسا  و تاپش آن خوشاةقوب لن آفتا  تر مم: 

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

دل اي از آیکاده بام باذري بازنادگاني خاواتم یافا : در تار حفاره شماربيدر لوسم کش  در زليکم کارند، شم 

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

اساتفاده  اسا ، لعاروف «دروناي دیادگاه» بم کم «شاص اوّل» دیدگاه شود کم سيا  ازيلغحظم ل 

 «قهرلاان - يراو»شاص در کساوت  اوّل و اصوي شاصيّ  عکوان نموده اس . در این روای ، شاعر بم
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 گياريشا ه در ساتر  ساهمي خاود کام را رویادادتایي ائياات  و گيردلي قرار وقایع تمام لرکا در

 و  امي ،قبيبدر کوماات )« لان»ضامير  کاارگيريم او تمچکين باا با .دتدلي گاارش بم دوش دارد؛ تاآن
 .ککديلومود، با خود تمراه و تمگام ل يباشد و لاابب را بم نحولي انسجام روای  خود ( بمدم 

ساازلان  يبرح داستان لرد لصوو  شالوو، بار اسااد روایتا ره کرد کمباید بم این ن تم اشا درنهای  

کام  ياگيارد؛ بام گوناميبهاره لا يدید، از کانون روایاي نمایشا ةیافتم اس  کم از دیدگاه شرخش زاوی

پاردازد و از يشااص، بام روایا  واقعام لا ساوّمدیاد  ة، در  ایي خارج از لتن، با استفاده از زاویايراو
بار دیاالو  اساتفاده شاده  يليتکا يدید نمایشا ةزاوی يروای  در این شعر، از نوع ۀبرف دیگر، در شيو

تاا شاصايّ تااي واککش و تاککش حوادث، احوال، و / شالوو بم تمام الوريدر این روای ، راواس . 

 حتّاي و گياردلاي تصاميم درباارۀ وقاایع ينياا تسا ؛ یعکا گارلداخوام ناوعي شاعر بم تام دارد. يآگات
ککاد و از يلا ساير داساتان در آزادانام و داردلاي بياان روی ردتاا و تااشاصيّ  بم نسي  را دیدگاتش

، اوّل الّصيب املسيح بعدي بدیاد در روایا   ةزاویا کام حااليدر ککاد. يدیگر نفوه لا شاصيّ ي بم شاصيّت
در  ياگونام لداخواماو تي  شاص راوي )لسي (، خود قهرلان داستان خویش اس . يشاص اس ؛ یعک

او  دارد. ياو تاازگ يروایا ، بارا يتاشاصيّ دیگر  يتاتا و واککش. وقایع، ککشروند داستان ندارد

 پايش يرخادادتا يرود و دنيايروای  بم پيش ل يتاشاصيّ زلان با لاابب و دیگر نيا تمگام و تم
 تار دو سا  کامکم باید بام آن اشااره نماود ایان ا ياالّا ن تم ککد.يکشف و لمس ل اندکاندکرو را 

بام آن  کام بام باور کالاه ،گاو در آنن عکصر گفتنيا با تغيير زاویة دید، از  موم وارد کرد يگات شاعر،

، باشاي از انتياال يبيان نمایشا يگيرد و از رتگذر ش هکککيرتا ل يکواختاشاره شد، لاابب را از ی 
 از ایان بریاق، لااباب را  تاا دناگمارروایا  خاود لاي يتااشاصايّ پيام و اندیشة خود را بار دوش 

 کد.کروای  خود درگير ک يبم با ف اواسيب
 مايهدرون .4-1-41

  تثکياد داساتان ت الاه و گساترش روناد بار کام داساتان لوضاوع از اسا  برآیکادي درواقع»، لایمدرون

 را نویساکده ادراکاي و ف اري  ها  اثاري، تر در لایمدرون گویکدلي کم اس  تمين  ه  بم. ککدلي
 (.146-143: 1332، ي)ليرصادق« دتدشان لين

اشااره کارد کام در داساتان « ناوزایي»و « رساتاخيا»توان بام يلشترک دو روای ، ل يتالایمدروناز  

تياباه »لایاة دیگربار بم روایا  سايا ، درون ينمود یافتم اس . الّا نگات« ي اودانگ»شالوو، در کسوت 
کم شالوو بر شهاره یهاودا  ي؛ کم این لوضوع بم دليه نيا  لثيتنيا قابه درک و دریاف  اس « خير و شر

 شود.يدر آن لشاتده نم يدر روای  لرد لصوو  قرار داده اس ؛ این تيابه و درگير
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 مايهبن .4-1-44

  ت ارار و تکار ادبيّاات در گونااگون صاورِ بام کام[ اسا ] لعيکاي الگوي یا شاصيّ  ،لایمدرون ،لایمبن»

 یا  تصاویر، یا  لفهاوم، یا  از اسا  عياارت لایامبن»بم بياان دیگار،  (.216: 1333)داد، « شودلي

« افاایادلاي اثار شاکاختيزیيایي غکااي بام و شاودلي ت رار لرتّياً داستان کم در الگوکهن ی  یا رویداد،

تاا، لعماوالً لایامبان»بياانگر ایان لبواب اسا  کام  يداساتان ادبيّااتبام  ينگات (.231: 1343، ي)ليداد

زلان یاا ة تمتا دارند و اغوب در ی  یا شکد قصّارکردتاي لعکایي، اليایي و روایيِ لتفاوتي در داستانک

د و ی  قوم یاا اقاوام لتعادّ تايداستانزلان، یا در آثار داستاني ی  عصر، یا اعصار لاتوف، یا در ناتم

کام در  ي(. الّاا از تعاابير23: 1333)پارسانساب، « یابکادتاا ح اور لاياي خاص از داساتانگاه در گونم

 تاا، بار عکاصارلایامتساتکد. نياش تالایامنيشتا قارار دارد؛ لایمنالشاص با بن ينادی  و لرز يپيوند

 لو اب گاردد کاميابغ  لا گفتارتاککش و داستاني تايعمه و شاصيّ نوع  از يايداستان ساختاريِ

قاباه حاذف از  يو تکهاا زلاان وابساتم اسا  تااآنشاوند و قاوام داساتان بام يدر داستان لا لوقعي  تغيير

 (.322: 1335تودوروف،  ن :رویدادتا از ليان برود ) لعووليِ و عوّي تا تستکد کم پيوندِداستان

بااا  و شااودلااي آغاااز« توصايف»آزادِ  لایااةنيااش بااا تاار دو روایاا  شاالوو و ساايا ، روایااي سااختار 

)رنا  کشايدن  يي  و یهاودا( و یا  حادثاة اصاو)لسا يکوياد شاصيّ  دو شون يدیگر تايلایمنيش

 يتااتاا و روایا قصّام در ت رارشاوندگي دلياه بم را« لسي » شاصيّ  .یابدبازلي را خود لسي ( ش ه

در  اغواب کم دانس  تایيشاصيّ  از توانلي دو روای ، این در خاص آن بر ستگي و يو عرب يفارس

کام بام سايب  تاالایمبن این ککار در .ککدلي نيش ایفاي يبفارسي و عر در يتادر روای « لایمبن»ليام 

اعتياد بم رساتاخيا »و « يتحمّه رن  و سات»؛ دو ل مون اس  تاآنناگایر از ح ور  ي، راويلایگنيش

آیاد و بار لاي شامار بام لایامبنت رارشاوندگي  سايب بمبر تر دو روای  سایم اف کده کم « يو  اودانگ

در ابتادا، ليانام  يدرونا يتافاوده اس . الزم بم هکر اس  کم گفتگو و واگویمروای  ا ي ذابي  داستان

اس  کم تار دو  تایيلایمنيش اشااص احوال توصيف و لوقعيّ  توصيف بورتمينو  روای  يو انتها

 اند.بم روای  خود افاوده يراو

 شاااعر، روایاا   از دیاادگاه دواساا . « ياندیشااة فاادادت»لشااترک دو روایاا   يتااالایااماز دیگاار باان

لسي ، پژواک گفتگوتاي دروناي انسااني خاردورز، لتعهاد و تماام ا تمااعي اسا  کام  يتالونولو 

تا تسرّي ککد تا  انِ کغم و پيام خود را بم دیگر انسانتایش فدا ليخویشتن را در راه تعهدات و آرلان

تيادیه « ي معا شاصايّ ا فار»یاا « فراگيار شاصايّ »را بم یا  « لسي » شاصيّ تر دو شاعر  باشد.
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. بام عکاوان لثاال، در انددادهنمادین و ژرف قرار  ياز لعان يا، روای  خود را در تالموسيومبدینو  نموده

 روای  شالوو:

 ،ام ااودانگي آبساتنِ پيوندم./ لنلي ابدی  بم -»دیگربار:/  برآلد خویشيبي سياهِ ةج لُ لردِ لصوو / از

 خاابر از تعظايم و شا وهِ تسايي  باا ام/ لارااِبن و لن،/ اَ  امتواَلان لادرِ و زندلن./ فر آبستنِ  اودانگي

)شاالوو،  «گذارنادلي خااک بار سااري خااک آرناد/ زاناوي زباان بام نالم خواتکد شون گذرانکد/ ولي

1333 :322) 

؛ تصاویر اسا کم برشي ليبعي از واپسين لحظات ح ارت لساي  )ع(  بکابراین، لرد لصوو  شالوو 

گر کم براي بام تصاویر تا اس . انساني دردلکد و آرلانانساني سياسي و ليارز، باورلکد و پایدار بم ارزش

، شاعر با گاره زدن لانِ خاودي بام شکيناینلورد استفاده قرار گرفتم اس ؛ و « لنِ خودي شاعر»کشيدن 

باشاد.  ساتمدیدهو  شايدهدردکاي کوشد تا زبان گویا و فریاد رساي اعتراض و خشم  العاما تماع، لي

کشاد و حياات شاعرتایي از ایان دسا  بام تصاویر لاي ةگویي شاعر، زندگي شاصي خاود را در آیکا»

تاریخ )از  موم ا تماع سياه عصر عيساي(  ۀزداش را در انبيا  با  والع ستما تماعي و سرنوش   العم

ا نگرشاي ناو بام شاعر لارد لصاوو ، (. بکابراین، ب132: 1334)خادلي کوالیي، « بيکدسو ليو تم تمسان

شااعر تحوياه و تفساير نماود. باا ایان روی ارد،  ةاي دردناک بر اوضاع و احوال زلانتوان آن را لرثيملي

خاویش را  ةدغدغ ککد و فریادتاي نااليدانم و پُرتا و اليدتا ح ای  ليوار از سيوط ارزششالوو، لسي 

 م تصویر کشانده اس .در واپسين فریادتاي لسي  در تکگام لر ، ب

فارالن »لسي / شاعر را بام تصاویر کشايده اسا ؛ بياانگر  يکم پيروز بکد آخر روای  سيا  بورو تمين

 او اس : يا تماع – يسياس يتاشاعر و بيان اندیشم« ي مع
بامل ُ ييةعبفيي ّلبهبأحنيييّلبالسوييملق ب  السيةن ب  املقيي  عبفيير  ب ّييي َوب  ألقحيييّنبحنحييّابيية  رل رعييَةبعدي  بأ بم   يي   بم ي ىبم ييربىيييىبالدييّاعبف 

عبهذابخمرّضبامل ُ ة باليوبُّ ب  أم بحُز ةعبّق َّس  بم يمىبص بح   باملّزهي عبفر  بِفبّفقَّ
نياا بام عکاوان « يفارالن  معا»یا « لن ا تماع»بم « يلن خود»شود کم آرلان تيدیه يبکابراین، لشاتده ل

 قرار گرفتم اس . و ّمتلشترک دو روای  لورد  يتالایماز بن يی 

 گساترش را تر دو روایا  لعکایي ، ابعادتالایمنيشتا در ککار لایمبنشود، يکم لشاتده ل بورتمان 

 لاؤثر دو اثر درالاتي  تايالیم تيوی  نتيجم، در و اشااص حاالت عابفي و روحيات ترسيم در و داده

 يا تمااع - يسياس بویي و تر دو روای ، رنگ ا،تلایمبن تمين ح ور سيب بم آنجا کم تا اندشده واقع

شاود کام پيوناد ياباغ  ل ياتا بم تار عکصار وحادت دتکادهلایمتوان گف  بنيبکابراین، ل .یافتم اس 

 شود.ي( داستان لمتِ) لایمدرونتيوی   سيب وا عکاصر داستان اس  یدتکدۀ ا ااء 
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 نتيجه
دارد و  ي کياة نمایشا کاالغً کام دو قصايده، یابيمدرلي «الّصيب د باملسح بع»و « لرد لصوو »دو روای  با بررسي 

ا تمااعي  –تااي خاود در اوضااع سياساي تاا و دغدغامگونم، بم بيان اندیشامتر دو شاعر از رتگذر بيان روای 

لتفااوت و خااص  يبام تار دو روایا  شا و ،يداستان يتاباش يدرتم تکيدگاند.  العة لعاصر خویش پرداختم

 دو شاعر، ایان کام دتادلاي نشاننيا  روای  عکاصر بررسياس .  ان ارناپذیر دو آن در راوي، کم ح ورباشيده 

 فراواني برخاوردار اسا . اتمّيّ  نيا از پردازيداستان تايویژگي  ه  از لحتوایي، تايارزش داشتن عغوه بر

، کشام ش، گفتگاو، وصاف، زاویاة يپردازلانکد پيرنگ، صحکم داستانياز عکاصر  ،تر دو شاعر در روای  خود

در تر دو روای ، راوي بم ساختار خبي روای  بم باور کالاه پایيکاد اند. استفاده نموده لایمبنو  لایمدروندید و 

شين نمودن و گاایکش آن عکاصار، لانکاد تا و استعدادتاي عکاصر داستاني و دس گيري از ظرفي نيوده و با بهره

لحکي روشن و زناده بام شايوۀ بياان خاود تاي بدیع، پردازياویة دید لکاسب و صحکمگفتگوتاي لحرّک و پویا، ز

، الّاا ، این لحن و بيان روایي، تثثير فراگيري بر ساختار، زبان و لحتواي دو روایا  داشاتمکم بوري، بم اندباشيده

باا ایجااد ساازگاري  عر،بم عيارت دیگر، تر دو شاااس .  تاي شعري خود را نيا حفظ نمودهدر عين حال، قابوي 

 کارآلادو باا انتااا   قرار داده لایمبنو  لایمدرونروای  را وسيوة بيان  و تماتکگي ليان زبان شعر و لحن روایي،

در راستاي ابغ  و اکماال رساال  ا تمااعي خاود در  العام باي تري را عکاصر روای ، روند انتيال لعاني ژرف

 اند.نموده

 هانوشتپی
 دکتر نجمم ر ایي اس .« رتایي يتااسبوره»شعار بدر شاکر سيا  در این ليالم، برگرفتم از کتا  تر مة ا (1)

اي دارد و در یا  تعریاف اس  کام در نياد ادباي الاروز رواج گساترده یياشکاختيزی ي از عکاصر « زدایيیيآشکا» (2)

 وید تا  هان لتن را بم ششم لاابياان خاود يبهره ل تاآنگسترده، عيارت از تمالي شگردتا و فکوني اس  کم ادیب از 

 بيگانم بکمایاند.

 گانة لسي  اس .از انا يه شهار (3)
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 .142-164 صص ،، شماره یازدتمفارسی ادبيّات پژوهشی پژوهش زبان و - علمی

، 2، شيمارۀ شناسـی ادب فارسـیمـتن، «پيرنگ و بررسي آن در داسيتان سيياوش» (؛1331) اسداهلل عفري،  .23

 .123-33صص  (،16)پياپي 

، سيال پيـ  نـور ،«گذاران در شيعر شياملوئيننمودتاي اسابيري انبيا و آ» (؛1334خادمي کوالیي، مهدي ) .23

 .162-123، صص سوّمشماره  پکجم،

و  ادبيّـاتنشـرية دانشـکدة ، «السّيا رمانتيسم در شعر بدر شاکر » (؛1335دادخواه، حسن و محسن حيدري ) .32

 .123-113 ، صص(14)پياپي  13ۀ  دید، شمار ، دورۀعلوم انسانی کرمان

لبالمسيي  بعيد »تقکييک نقيا  در قصييدۀ » (؛1332حبيبيي ) اصيغرعلير ائي، نجمم و  .31 بيدر شياکر « الصيّ

 .116-35صص  (،3)پياپي  1، شماره 3، سال ادب عربی، «السّيا 

، «ایليا ابوماضيي« اعر والملک الجائرالشّ»تحليل عکاصر داستان » (؛1331روشکفقر )، اکرم و کبري نيارخشکده .32

 .113-125، شمارۀ نهم، صص ، سال شهارم، دورۀ  دیدلسان مبين

، «ثالث اخوان مهدي روایي شعرتاي در روایب شگردتاي» (؛1331برامقي ) مکش، محمّد و اعظم شادروي .33

 .122-33، صص 12پياپي  ، شمارۀ2 شمارۀ ،2 دورۀ ،فارسی ادب

. سيوّم، سيال ادببوسـتان ، «تاي نمایشي اشعار احمد شاملو کبم» (؛1332باتري، عليرضا و زیکب یدملّب ) .36

 .122-34صص  (،3)پياپي  سوّم ۀشمار

 علمـی وفصـلنامه، د«حيغج نمایشيکامم سيوگکامة در پردازي شاصيّب» (؛1331لمراسقي، حسن ) گودرزي .35

 .34-13، صص دوّم ، شمارۀدوّم ، سالعربی معاصر ادب نقد پژوهشی

، و علوم انسانی ادبيّاتفصلنامه دانشکده ، «وانفرایکد روایب در شعر اخ» (؛1333) الدّین مالمرت وي، سيد  .34

 .135-134، صص 15و  16 سال شهارم، شمارۀ

تطبيقـی دانشـکدة  ادبيّاتنشرية ، «تاي پژوتشتطبيقي، تعریف و زميکم ادبيّات» (؛1333نظري مکظم، تادي ) .34

 .234-221، صص 2 ۀ، سال اوّل، شمارعلوم انسانی دانشگاه کرمان
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ب1الّسحربلب نب رکيب«بالّصب املسح بعد ب»ألمح ب رمبةب ب«باليجقباملصبةب»ِفبحن رصيبن اُةبدناسةبمقرننةب

ب2حسابکحرو
 ، ايرانجامعة شرياز ،غة العربية وآداهباأستاذ مشارک يف قسم اللّ 

 3دا دبجنريت

 ن، ايراجامعة أصفهان ،غة العربية وآداهبااللّ  فرعطالب الدکتوراه يف 

 املبّخص

من الشعراء الذين أبدعوا املضامني املختلفة عرب القوالب الروائية الشعرية، أمحد شاملو، يف األدب الفارسي، وبدر شاکر الّسيياب، 
يف األدب العريب. هذه الّدراسة تسعی إليی ثيم مقيارن يف العناصير املةاللية للروايية، عليی أسياس الّدراسيا  النقديية املعتةيد  عليی 

لبيدر شياکر الّسيياب، « املسيي  بعيد الّصيلب»ألمحد شاملو و « الرجل املصلوب»ملقارن )املکتب األمريکي(، يف قصيديت األدب ا
بغييية احلصيييو  عليييی العناصييير ااةاليييية الروائييية سيييذين الشييياعرين، اسيييتخدام الّشييياعرين ليي دوا  واألجيييواء الفنيييية للروايييية يف هييياتني 

ّن کييا الشيياعرين اسييتخدما العناصيير الروائييية ذا  طييابه فييو يف روايتهةييا، ومنهييا: احلبکيية، الدراسيية هييذه ت بييدأ لنييا أ القصيييدتني.
الفضياء، الصيراع، احليوار، الوصييي، رليية النغير، املغييا . وألّيرا عليی فکير املخاطييب وروحيه بشيکل رائييه، القهةيا الصيور واألجييواء 

 املناسبة يف روايتهةا.

بعر املعاصر يف أدبني الفارسی والعريب، الرواية، أمحد شاملو، بدر شاکر الّسياب.األدب املقارن، الشالکبمرلبالّ لحبّحة:ب
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