ﭘﮋوهشنامه ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان

سال ﭘانزدهم ،شماره بيست و هشتم ،بهار و تابستان) ٩٦ﺻﺺ (١٨٧-٢٠٧

ﻣﺆﻟﻔﻪهاي روايت در سﻪ شعر بلند »اخوان ثاﻟث«با تأكيد بر ديدگاه »ژرار ژنت«
-١رقيه وهابي درياكناري

-٢مهدي نيكمنﺶ

چكيده
»روايتشناسي« دانشي جديد و نتيجة انقﻼب ساختارگرايي در عرﺻة داستان است .در تحليل
ساختارگرايانة »روايت« ،سازوكارهاي دروني متن ادبي بررسي ميگردند؛ تا واحدهاي ساختاري

بنيادين كشف شوند .هدف ﭘﮋوهش حاضر ،تحليل و بررسي ساختار »روايت« در سه شعر بلند
رواييِ »مهدي اخوان ثالث«» :قصة شهر سنگستان«» ،اژدها عفريتهاي منحوس« و »خوان هشتم« است.
در اين مقاله تﻼش گرديده است ،تا بر اساس ديدگاه »ژرار ژنت« به بررسي مؤلفههاي روايي؛ يعني

»زمان دستوري«» ،وجه« و »ﺻدا« ﭘرداخته شود و بر آن است تا يكي از جنبههاي تحولِ منظومههاي
رواييِ معاﺻر برشمرده شود .نتيجه اين بررسي نشان ميدهد» :اخوان« در سرودن اشعار رواييِ خود،

از ظرفيتهاي»روايت« و »روايتگري« بهترين استفاده را نموده است .روايتهاي او به شكل
لحظهاي و خطي بيان نشده؛ بلكه اغلب با »رجوع به گذشته« شكل گرفتهاند .وي از »شتاب مثبت«

و »ثابت« بهره ميبرد .بسامد حاكم بر اين سه منظومه» ،بسامد مفرد« است .افعال و كنشهاي هر سه
اثر روايي ،در زمان گذشته روي داده است» .فاﺻله« در دو منظومه اخوان ،چشمگير است؛ زيرا
راويان آنها »داخل در روايت خود« هستند.

كليد واژهها :روايت ،ژرار ژنت ،شعر روايي ،سه شعر بلند اخوان ثالث.
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-١مﻘدمه
منظومههاي روايي در ادبيات ﭘيش از اسﻼم ،به ﺻورت جرياني مستمر حضور داشتهاند .اين

شيوه ادبي در شعر معاﺻر نيز ـ با تفاوتهايي ـ حضور قابل توجهي دارد؛ تفاوت منظومههاي روايي
كﻼسيك و معاﺻر فارسي ،بيشتر به سبب نوع كاربردِ »عناﺻر داستاني« است .در منظومههاي

كﻼسيك ،محور ماجرا بر حوادث خلقالساعه ميگردد و معموﻻً اين منظومهها ،شكلي ساده و روايتي
ابتدايي دارند .در واقع ،آنچه مورد توجه شاعران گذشته بوده ،محتوا و درون ماية قصة اين

منظومههاست و به ديگر عناﺻر داستاني به ويﮋه» ،زمان« و »نوع روايت« كمتر ﭘرداخته ميشد .در
دوره معاﺻر با ﭘيدايي و رواج رمانِ مدرن» ،عناﺻر داستاني« و شيوههاي »روايت« و »روايتگري«

وارد حوزة شعرها و منظومهها شده است» .اخوان ثالث« از شاخﺺترين شاعران روايي در حوزة
شعر معاﺻر به شمار ميرود كه از شيوة »روايت« و »روايتگري« در سرودههايش بهره ميبرد .در
واقع» ،روايت« را ميتوان يكي از مشخصههاي سبكي او دانست؛ به همين دليل برخي او را »شاع ِر

روايتگر« خواندهاند )حسنزادة ميرعلي؛ قنبري عبدالملكي /٨٧ :١٣٩١ ،بافينﮋاد-٢١٧ :١٣٩٢ ،

» .(٢٣٦اخوان« نيز بر »روايتگري« خود تأكيد كرده ،خود را »راويتگر افسانههاي از ياد رفته«
ميداند» .راويم من ،راويم آري ... /.راويِ افسانههاي رفته از يادم« )اخوان (٦٩ - ٦٨ :١٣٧٢ ،و در
جايي ديگر ميگويد» :اﺻوﻻً من راوي هستم و در اين كار هم هيچ ايرادي نميبينم ...من روايت را

به حد شعر اوج دادهام؛ اما شعر را به حد روايت تنزل ندادهام« )كاخي.(١٨٥ :١٣٨٢ ،

اخوان با به كارگيري »روايت« تﻼش كرده است »با بهرهگيري از عناﺻر داستاني ،وقايع و

رويدادهاي سياسي-اجتماعي و همچنين دريافت و شناخت خود را از آنها ،در قالب داستان و با
زباني نمادين و تمثيلي بيان كند .در چنين شعرهاي تمثيلي و نماديني ،داستان يك رويه و معنايي

ظاهري دارد كه روايت بر اساس آن شكل ميگيرد و مفاهيم اجتماعي و ايدههاي فلسفي در ﭘسِ
نمادها و رمزهاي شعر ﭘنهان است« )حسنزادة ميرعلي؛ قنبري عبدالملكي .(٨٧ :١٣٩١ ،منظومههاي

داستاني اخوان از موفقترين شعرهاي او به شمار ميروند» .در اغلب منظومههاي گذشته سير قصه
از آغاز تا انجام به نحو طبيعي ﺻورت ميگيرد؛ اما در منظومههاي اخوان حكايت از گونهاي ديگر
است .اخوان خود را ملتزم به رعايت نُرم معمول زبانِ روايي قصهها نميكند .از اين رو زمان ،مكان،

و شخصيتها در مداري بسته حضور نمييابند تا خواننده آنها را به ترتيب در قصهها بيابد؛ بلكه
ذهن راوي ذهني سيال و فراگير است كه همة اجزاء هستي را دربرميگيرد و ميكوشد در يك زباني
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| ١٨٩

روايي ،قصه را بدون رعايت موازين قصهﭘردازي قديم بيان كند .از همين رو ،قصههاي منظوم اخوان
به قصة نو شباهت بيشتري مييابند« )محمدي آملي .(٣٠٠ :١٣٧٧ ،بنا بر نظر منتقدا ِن شعرِ اخوان،

از اين اوستا ،بهترين مجموعه شعر شاعر )حقوقي (١٤٦ :١٣٨٥ ،و مجموعه زندگي ميگويد :اما باز
بايد زيست ،بايد زيست  ...از دفترهاي ضعيف او به شمار ميرود .دفتر در حياط كوچك ﭘاييز در

زندان نيز در ميانه و بينابين است )همان.(٢٦١ :
 -١-١بيان مسأله و سؤاﻻت تحﻘيق

ي »مهدي اخوان
مسألة ﭘﮋوهش حاضر ،تحليل و بررسي ساختار »روايت« در سه شعر بلند رواي ِ

ثالث« است .در اين مقاله تﻼش شده است ،بر اساس ديدگاه »ژرار ژنت« به بررسي مؤلفههاي
روايي؛ يعني»زمان دستوري«» ،وجه« و »ﺻدا« ﭘرداخته شود .سؤاﻻتي كه در اين ﭘﮋوهش مطرح و
ﭘاسخ داده ميشوند ،عبارتند از :نوع روايت در اشعار برگزيده »اخوان ثالث« چگونه است؟ اخوان

از چه ظرفيتهاي روايي در سرايش اشعارش بهره ميبرد؟ روايتهاي اخوان با توجه به مؤلفههاي
زمان ،وجه و ﺻدا چگونهاند؟ مقايسة اين منظومهها با توجه به آراء »ژرار ژنت« چگونه است؟
 -١-٢اهداف و ضرورت تحﻘيق
شعرهاي روايي ،بخش گستردهاي از ادبيات فارسي را در برميگيرند .شناخت ساختار روايت

اين سرودهها ،ما را در درك زيباييهاي ادبي ،فهم بهتر و درك لذت بيشتر از آنها كمك ميكند.
همچنين توان استفاده شاعر را در استفاده از اين تكنيكها مشخﺺ ميسازد.

در اين ﭘﮋوهش ،سه منظومة رواييِ اخوان را از ديدگاه »ژرار ژنت« بررسي ميكنيم؛ اين منظومهها

از سه دفتر انتخاب شدهاند» :قصة شهر سنگستان« از دفتر از اين اوستا؛ »اژدها عفريتهاي منحوس«

از دفتر زندگي ميگويد :اما باز بايد زيست بايد زيست ...؛ »خوان هشتم« از دفتر در حياط كوچك
ﭘاييز در زندان.

 -١-٣پيشينه تحﻘيق
دربارة آثار اخوان ،از منظرهاي مختلف ،ﭘﮋوهشهاي نسبتاً خوبي ﺻورت گرفته است كه از آن
ميان ميتوان مقالههاي زير را برشمرد .مقالة »قصة شهر سنگستان :اسطوره شكست« از حسين
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حسنﭘورآﻻشتي و مراد اسماعيلي كه در سال  ١٣٨٩چاپ شده است .اين ﭘﮋوهش ،به بررسي

اسطورهسازي از مفاهيم و واقعيتهاي تاريخي در شعر »قصة شهر سنگستان« ميﭘردازد .مقاله
»تحليل ريختشناسي روايت اسطورهاي »كتيبه« بر اساس نظريه وﻻديمير ﭘراپ« ،از حسنزاده
ميرعلي ،عبداﷲ؛ قنبري عبدالملكي ،رضا كه در سال  ١٣٩١منتشر شده است .اين مقاله به بررسي
شعر »كتيبه« از منظر ريختشناسي ﭘراپ ميﭘردازد .در حوزة روايت ،مقالههايي به نگارش درآمده

است .برخي از آنها ،به مقولة روايت در آثار منظوم گذشته ﭘرداختهاند .از آن ميان ،ميتوان به
»مقايسة خسرو و شيرينِ نظامي و شيرين و خسروِ هاتفي با رويكرد روايتشناسي ساختگرا« از
سميرا بامشكي و فاطمه رضوي اشاره نمود .نويسندگان در اين مقاله ،به بررسي اين دو اثر بر مبناي

»فزون متنيتِ ژنت« ﭘرداخته و شباهتها و تفاوتهاي روايت »هاتفي« را نسبت به روايت »نظامي«
برشمردهاند )بامشكي؛ رضوي.(٨٨-٦٧ :١٣٩٣ ،

مقالههايي نيز به بررسي روايت در اشعار اخوان ﭘرداختهاند ،از آن ميان ميتوان به اين مقالهها

اشاره نمود .مقالة »روايت شاعرانه و شعر روايي اخوان ثالث« از عباس بافينﮋاد كه در سال ١٣٩٢
چاپ شده است .او رويكرد شاعرانه اخوان بر روايت ،بيان روايي ،و اشكال و جلوههاي مختلف

آن را بررسي كرده است» .شگردهاي روايت در شعرهاي روايي مهدي اخوان ثالث« از محمد
شادرويمنش و اعظم برمكي كه در  ١٣٩١منتشر شده است» .سبكشناسي روايت در شعر اخوان

ثالث :با تأكيد بر نقد روايي نشانهها« از فرزاد كريمي و ديگران كه در سال ١٣٩١چاپ شده است،
شعر اخوان را از منظر نشانهشناسي يررسي ميكند ،سپس بر مبناي كميت و كيفيت نشانهها و رمزگانِ

به كار رفته در ساختار روايي شعر ،آن را تحليل مي كند اما هيچ يك از مقاﻻت منتشر شده ،در
حوزة موضوع اين مقاله نيست .نگارندگان اين جستار ،مقالهاي كه شعرهاي بلند اخوان را با توجه
به آراء »ژرار ژنت« بررسي و تحليل نمايند ،نيافتهاند .اين ﭘﮋوهش ،به بررسي و تحليل شگردهاي
روايت -كه شامل شخصيتﭘردازي ،گفتوگو ،توﺻيف ،و ...است -ميﭘردازد.

»-٢روايت« از ديدگاه »ژرار ژنت«)(Gerard Genette
»روايتشناسي«) (Narratologyعلمي جديد و نتيجة انقﻼب ساختارگرايي در عرﺻة داستان

است .در تحليل ساختارگرايانة روايت ،ساز و كارهاي دروني متن ادبي بررسي شده ،تا واحدهاي
ساختاري بنيادين كشف شوند )تايسن» .(٣٦٤ :١٣٨٧ ،برتنز« ،كشف الگوي جامعِ روايت را هدف
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نهايي »روايتشناسي« ميداند و بر آن است كه اين الگوي جامع بايد تمامي روشهاي ممكن روايت
را دربرگيرد و به توليد »معنا« منتهي گردد )برتنز.(٩٩ :١٣٨٢ ،

در قلمرو روايتشناسي ،نخستين گام را ارسطو برداشت» .او در فصل سوم بوطيقا ميان بازنمايي

يك ابﮋه )سرگذشت( به وسيلة راوي )نقل( و بازنمايي آن از طريق شخصيتها )محاكات( تمايز

قايل شد« )مكاريك(١٥٠ :١٣٨٥ ،؛ اما روايتشناسي بهعنوان يك علم ،نخستين بار در قرن بيستم

مطرح شد .تاريخ علمِ روايتشناسي را ميتوان به سه دوره تقسيم كرد.١ :دورة فرماليسم روسي)٦٠

 ١٩١٤م(  .٢دورة ساختارگرايي )١٩٦٠ – ٨٠م(  .٣ﭘساساختارگرايي )همان .(١٤٩ :با توجه بهاينكه مقالة حاضر از ديدگاه »ژنت« به بررسي مؤلفههاي »روايت« در اشعار اخوان ميﭘردازد ،از

شرح اجماليِ اين نظريه گزيري نيست» .ژرار ژنت« -كه از چهرههاي برجستة دورة دوم است -
بين سه سطح از روايت؛ يعني »داستان«» ،روايت« و »روايتگري« تمايز نهاده است او معتقد بود كه
داستان محتواي قصهاي است ،به ترتيبي كه رويدادها براي شخصيت اتفاق ميافتد؛ ترتيبي كه اغلب

با آن چه در روايت ارائه ميشود ،متفاوت است» .منظور از »روايت« همان كلماتِ روي كاغذ،
گفتمان ،يا خود متن است كه خواننده از طريق آن ،هم داستان و هم روايت را ميسازد .روايت
محصول روايت كردنِ راوي است) «.تايسن (٣٧٠ :١٣٨٧ ،و »روايتگري« نيز ،داستانگويي براي

مخاطبان و در واقع ايجاد »روايت« است» .ژنت« توجه خود را بر»روايت« متمركز ميكند؛ هر چند

كه هر سه سطح با هم تعامل دارند .او بر اين باور است كه »داستان«» ،روايت« و »روايتگري« از

طريق سه مؤلفة »زمان دستوري«)» ،(Tenseوجه«) (Modeو »صدا«) (Voiceبا يكديگر در
ارتباطند.

» -٢-١زماندستوري« شامل ترتيب رويدادها در روايت از نظر زماني است .اين آرايش ،مفاهي ِم

»ترتيب«» ،تداوم« و »بسامد« را در برميگيرد )همان.(٣٧١ :
» -٢-١-١ترتيب«) :(Orderرابطهاي است بين تواليِ زماني رويدادها در »داستان« و توالي
زماني رويدادها در »روايت« .عمدهترين انواع اين ناهماهنگي »بازگشت به گذشته« و »رفتن به آينده«
است» .نابهنگامي طبيعتاً به ﭘسنگاه و ﭘيشنگاه تقسيم ميشود كه ژنت آنها را تأخر و تقدم مينامد.
تأخر ،يك حركت نابهنگام به زمان گذشته است بهطوري كه حادثهاي كه از نظر توالي زماني زودتر
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اتفاق افتاده ،در متن ديرتر نقل ميشود .تقدم ،يك حركت نابهنگام به زمان آينده است بهطوري كه
يك واقعه آينده در متن »قبل از زمان خود« و نيز قبل از ارائه وقايع زماني مياني)يعني وقايعي كه
در متن ديرتر بازگو ميشوند( نقل ميشود« )توﻻن.(٨٠ :١٣٨٦ ،

» -٢-١-٢تداوم«) ،(Durationبه بررسي روابط ميان گسترة زمان كه رخدادها را در برمي

گيرد و حجم متن اختصاص يافته به عرضة همان رخدادها ،ميﭘردازد .ژنت »تداوم« را نسبت بين
زمان متن و حجم متن به كار ميبرد و از آن در تعيين ضرباهنگ و شتابِ داستان استفاده ميكند.
بدين ﺻورت كه اگر نسبت بين زمانِ متن و حجمِ اختصاص داده شده به آن ثابت و يكسان باشد،

داستان با تداوم و شتابي ثابت ﭘيش ميرود .او نسبت ثابت بين طول متن و تداوم داستان را ،به
عنوان ثبات در ﭘويايي و معيار در نظر ميگيرد و در قياس با آن» ،شتاب مثبت«) (Accelerationو

»شتاب منفي«) (Decelerationرا به دست ميدهد» .شتاب منفي« در حد نهاييِ خود ،منجـر به
»مكث توﺻيفي«) (Descriptiveميشود؛ زيرا توﺻيف ،زمان خواندن را طوﻻنيتر از زمان رويداد

ميكند .به همين ترتيب »شتاب مثبت« در نهايت منجـر بـه حـذف ميشود؛ چرا كه نويسنده بنا به
ضرورت ،به گزينش در حوادث يا نقل اشارهوار آنها ميﭘردازد و سرانجام »شتاب ثابت« ،منجر به

خلق ﺻحنة نمايشي ميشود كه بارزترين نمودِ آن ديالوگ است )ريمون-كنان.(٧٤-٧٣ :١٣٨٧ ،

» -٢-١-٣بسامد«) :(Frequencyرابطة دفعات روايت يك واقعه نسبت به دفعات روي دادن

آن در داستان است )ايگلتون» .(١٤٦ :١٣٩٢ ،بسامد« در اين نظريه به سه نوع تقسيم شده است:
»بسامد مفرد«» ،بسامد مكرر« و »بسامد بازگو« .بسامد مفرد به معناي يك بار گفتن واقعهاي است

كه يك بار اتفاق افتاده است و متداولترين نوع بسامد است .در بسامد مكرر آنچه يك بار اتفاق
افتاده ،چندين بار روايت ميشود؛ اما در بسامد بازگو واقعهاي كه مرتباً و به استمرار اتفاق ميافتد،
تنها يك بار بيان ميشود )ريمون-كنان.(٨٠-٧٨ :١٣٨٧ ،

» -٢-٢وجه« :فضاي روايت است كه از طريق »فاﺻله« و »ديدگاه« خلق ميشود» .فاﺻله«

هنگامي ﭘديد ميآيد كه راوي داستان يكي از شخصيتهاي روايت باشد .هر چه حضور راوي
داستان ﭘررنگتر باشد ،فاﺻله بين »روايتگري« و »داستان« بيشتر است و كمترين فاﺻله زماني

است كه حضور راوي را كمتر حس كنيم .منظور از »ديدگاه« ،زاويه ديدي است كه ما از منظر آن
بخش معيني از روايت را ميبينيم» .اگرچه ممكن است راوي در حال گفتنِ داستان باشد؛ اما زاوية
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ديد ميتواند به شخصيتهاي ديگري تعلق داشته باشد ،و امكان دارد احساسات چنين شخصيتي با
احساسات راوياي كه داستان را بازگو ميكند ،تفاوت داشته باشد« )تايسن.(٣٧٣ :١٣٨٧ ،

راوي ممكن است بيشتر از شخصيتها يا كمتر از آنها بداند و يا در سطح آنها حركت كند.

»روايت ميتواند »فاقد كانون«) (Non- Focalizedباشد؛ يعني از زبان واقف به همة ماجرا و خارج
از حوزة عمل روايت شود؛ يا »كانون دروني«) (Internally –Focalizedداشته باشد؛ يعني
شخصيتي از يك جايگاه ثابت يا جايگاهي متغير آن را بازگويد ،يا از ديدگاه چندين شخصيت بيان

شود .شكلي از »كانونداري خارجي«) (Externally- Focalizedنيز ممكن است كه در آن ،راوي
كمتر از شخصيتها بداند« )ايگلتون.(١٤٦ :١٣٩٢ ،

»ژنت« در جدول ﭘيشنهادي خود از دو اﺻطﻼح »بازنمود همگن« و »بازنمود ناهمگن« نيز

استفاده كرده است .از اين منظر ،او شش حالت از تيپهاي روايتي را اينگونه تحليل ميكند:

-١كانون ﺻفر -بازنمود ناهمگن :راوي همانند داناي كل عمل كرده؛ اما با درون داستان يا

شخصيت هاي داستان ناهمگن و به عبارتي ناهمسان است؛ يعني راوي جزء شخصيتهاي داستاني
نيست.

-٢كانون ﺻفر -بازنمود همگن :در اين نوع نيز راوي همانند داناي كل عمل كرده و با

شخصيتهاي داستان همگن است؛ يعني جزء شخصيتهاي داستان است.

-٣كانون دروني -بازنمود ناهمگن :در اين حالت ،ماجراها از درون داستان بيان ميشود؛ اما

راوي داستان با شخصيتهاي داستان ناهمگن است؛ يعني راوي جزء شخصيتهاي داستاني نيست
-٤كانون دروني -بازنمود همگن :در اين حالت ماجراها از درون داستان ﭘرداخته ميشود و

راوي در داستان نقش دارد و با شخصيتهاي داستان همگن است؛ يعني جزء شخصيتهاي داستان

است.

-٥كانون بيروني-بازنمود ناهمگن :در اين حالت ،راوي مثل داناي كل عمل نميكند و كامﻼً

بيطرفانه و بدون دخالت داستان را بيان ميكند؛ اما جزء شخصيتهاي داستان نيست.

-٦كانون بيروني-بازنمود همگن :در اين حالت ،راوي همانند ناظر بيطرف داستان را بيان ميكند؛
اما جزء شخصيت داستان است و با درون داستان و شخصيتهاي آن همگن است )ژنت ،به نقل از
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فلكي.(٧٥-٧٣ :١٣٨٢ ،

» -٢-٣صدا« :لحن سطح سوم داستان يا همان ﺻداي راوي است؛ يعني هنگام تحليل ﺻدا،

رابطة راوي)عمل روايتگري( را با داستاني كه گفته ميشود و با روايت )روشي كه با آن داستان

گفته ميشود( بررسي ميكنيم .ﺻدا در تعيين موضع راوي نسبت به داستان و اعتبار وي به ما كمك
ميكند» .ميتوان حوادث را قبل ،بعد و يا )مانند رمانِ نامهاي( ،همزمان با وقوع آن بيان كرد .راوي
ممكن است خارج از روايت خود) ،(Heterodiegeticداخل روايت خود)) (Homodiegeticمانند
روايتهاي كه از زمان اول شخﺺ بيان ميشود( يا نه تنها داخل روايت؛ بلكه شخصيت اول آن نيز

باشد )) «(Outodiegeticايگلتون.(١٤٧ :١٣٩٢ ،
» -٣قصة شهر سنگستان«

از اين اوستا ،چهارمين مجموعة شعر »مهدي اخوان ثالث« و نماينده اوج آفرينش هنريِ شاعر

است .در اين مجموعه ،ﭘختهترين شعرهاي او را ميتوان خواند» .اشعاري كه هم از نظر زبان و بيان

و هم از لحاظ شكل و شگرد و هم از اعتبار حالت و فضا در نهايت انسجام و استحكام است و
حاكي از اوج اقتدار شاعر و نمونة كامل شيوة سخنسرايي اوست« )حقوقي.(١٤٦ :١٣٨٥ ،

»قصه شهر سنگستان« شعري نو؛ اما قصيدهوار و بلند ،به شكل داستاني-روايي است» .اخوان«

در اين شعر ،از اسطورههاي كهنِ ايران ياد ميكند و برخي از عقاي ِد آيين زرتشتي را يادآور ميشود.
شاعر در اين شعر از ايزداني چون» :مهر«» ،ميترا« و »اهورامزدا« و شخصيتهاي جاويدان اساطيري

چون» :بهرام ورجاوند«» ،ﭘشوتن« و »سام« ياد ميكند؛ بدين ترتيب فضايي كامﻼً اساطيري به شعر
ميبخشد )حسنﭘور آﻻشتي ،اسماعيلي.(٤٨ :١٣٨٩ ،

»اخوان ثالث در شعر »قصة شهر سنگستان« عﻼوه بر اينكه ،به گونهاي واقعيت شكست تاريخي

سرزمينش را اسطورهسازي كرده است ،برخي از اسطورهها و باورهاي ديني »مزديسنان« را نيز در
اين شعر آورده است) .همان(٤٨ :
» -٣-١زمان دستوري

» -٣-١-١ترتيب« :روايتِ »قصه شهر سنگستان« با داستان آن تفاوت دارد؛ يعني به شكل خطي
ت
اتفاق نميافتد .شعر با گفتگوي دو كبوتر آغاز ميشود و با ﺻحبت درباره رهگذري كه زير درخ ِ
سدر كهنسالي خوابيدهاست ،ادامه مييابد.
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»دو تا كفتر /نشستهاند روي شاخة سدر كهنسالي /كه روييده غريب از همگنان در دامن كوه
قوي ﭘيكر /... .نگفتي ،جان خواهر! اينكه خوابيدهست اينجا كيست؟ /ستان خفتهست و با دستان

فرو ﭘوشانده چشمان را« )اخوان ثالث.(١٧ -١٦ :١٣٩١ ،

دو كبوتر در ﭘي شناختن اين رهگذر ﭘريشان و غريب برميآيند .ﭘس از گفتگويي چند كه ميان

دو كبوتر رد و بدل ميگردد ،يكي از كبوترها او را ميشناسد .كبوتر ،داستانِ شهزادة شهرِ سنگستان
را با »رجوع به گذشته« تعريف ميكند و به ابتداي داستان ميرسد؛ يعني زماني كه شهزاده ﭘس از
سالها آوارگي در دريا ،كوه و دشت و جستجويي بيحاﺻل ،به ساية سدري كهنسال ﭘناه ميآورد.
در انتهاي روايتِ كبوتر ،دوباره به زمان حال برميگرديم و از آن جا روند داستان ادامه مييابد.

»بجاي آوردم او را ،هان  /همان شهزادة بيچاره است او كه شبي دزدان دريايي /به شهرش حمله

ل غوغايي /به شهرش حمله آوردند /،و او مانند
آوردند«» /بلي ،دزدان دريايي و قوم جادوان و خي ِ

سردار دليري نعره زد بر شهر» / :دليران من! اي شيران /زنان! مردان! جوانان! كودكان! ﭘيران!« /و
بسياري دليرانه سخنها گفت؛ اما ﭘاسخي نشنفت /.اگر تقدير ،نفرين كرد يا شيطان فسون ،هر دست
يا دستان /ﺻدايي برنيامد از سري؛ زيرا همه ناگاه سنگ و سرد گرديدند /از اينجا نام او شد شهريار

شهرِ سنگستان /.ﭘريشانروزِ مسكين تيغ در دستش ميان سنگها ميگشت /و چون ديوانگان فرياد

ميزد »آي!« /و ميافتاد و برميخاست ،گريان نعره ميزد باز» /:دليران من! « اما سنگها خاموش/
همان شهزاده است آري كه ديگر سالهاي سال /ز بس دريا وكوه و دشت ﭘيمودهست /،دلش سير
آمده از جان و جانش ﭘير و فرسودهست /.و ﭘندارد كه ديگر جست وجوها ﭘوچ و بيهودهست  /...ز
سنگستان شومش برگرفته دل /،ﭘناه آورده سوي ساية سدري؛ /كه رسته در كنار كوه بيحاﺻل«

)همان.(٢٢-٢١ :

» -٣-١-٢تداوم« :در اين شعرِ بلند ،با دو گونه »شتاب« مواجهيم؛ نخست »شتاب ثابت و

يكسان« كه بر بيشتر متن حاكم است .يعني نسبت بين زمانِ متن و حجمِ اختصاص داده شده به آن
ثابت و يكسان است؛ بنابراين داستان با »تداوم« و »شتابي ثابت« ﭘيش ميرود» .شتاب ثابت« ،منجر
به خلق ﺻحنة نمايشي ميشود كه بارزترين نمودِ آن ديالوگ است .بيشتر اين شعرِ بلند روايي،
گفتگوهايي است كه ميان كبوترها رد و بدل ميشود .اين گفتگو از ابتداي شعر آغاز ميشود:
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»دو تنها رهگذر كفتر /نوازشهاي اين آن را تسليبخش /تسليهاي آن اين را نوازشگر /خطاب

ار هست» :خواهر جان« /جوابش» :جان خواهر جان /بگو با مهربان خويش درد و داستان خويش/
نگفتي ،جان خواهر! اينكه خوابيدهست اينجا كيست؟ /ستان خفتهست و با دستان فرو ﭘوشانده

چشمان را ) «...همان.(١٧ -١٦ :

»شتاب« داستان ،درست زماني كه گفتگوي ميان دو كبوتر تمام ميشود و از داستان خارج

ميشوند ،تغيير ميكند .بعد از اينكه كبوترها راههايي را به شهزاده القا ميكنند تا بدان وسيله طلسم
شهر سنگستان را باطل كند ،به يكباره سخنان شهزاده را ميخوانيم كه در حال گفتگو با »غار« است.
حجم اين بند نسبت به زمان حوادث آن كم است؛ يعني داراي »شتاب مثبت« است» .شتاب مثبت«

منتهي بـه حـذف ميشود؛ چرا كه نويسنده بنا به ضرورت ،به خﻼﺻه كردن و گزينش حوادث
ميﭘردازد.

»غريبم ،قصهام چون غصهام بسيار /.سخن ﭘوشيده بشنو ،اسب من مردهست و اﺻلم ﭘير و

ﭘﮋمردهست /.غم دل با تو گويم ،غار!  /كبوترهاي جادوي بشارتگوي /نشستند و تواند بود و بايد
بودها گفتند /بشارتها به من دادند و سوي ﻻنهشان رفتند  /...اشارتها درست و راست بود؛ اما
بشارتها /،ببخشا گر غبارآلود راه و شوخگينم ،غار! /درخشان چشمه ﭘيش چشم من خوشيد/.

فروزان آتشم را باد خاموشيد /.فكندم ريگها را يك به يك در چاه /همه امشاسپندان را به نام آواز
دادم ليك /،به جاي آب دود از چاه سر بركرد ،گفتي ديو ميگفت :آه« )همان.(٢٦-٢٥ :

» -٣-١-٣بسامد« :بسامد رابطة دفعات روايت يك واقعه ،نسبت به دفعات روي دادن آن در

داستان است» .بسامد« حاكم بر اين شعر بلند اخوان» ،بسامد مفرد« است» .بسامد مفرد« به معناي

يك بار گفتن واقعهاي است كه يك بار اتفاق افتاده است و متداولترين نوع بسامد است .البته
تكرارهايي اندك نيز در طول شعر ديده ميشود.

 -٣-١-٣-١در بند سوم ،عبارتي با اندكي تغيير دو بار تكرار ميگردد.
»دو تنها رهگذر كفتر /نوازشهاي اين آن را تسلي بخش /تسليهاي آن اين را نوازشگر« )همان:

.(١٥

 -٣-١-٣-٢در بند چهارم و نهم ،عبارتي دو بار تكرار ميشود.

»ستان خفتهست و با دستان فرو ﭘوشانده چشمان را« )همان ١٧ :و .(٢٠

 -٣-١-٣-٣در دو بند آخر نيز ،عبارتي دو بار تكرار ميگردد.
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»غم دل با تو گويم ،غار!« )همان٢٥ :و .(٢٧
» -٣-٢وجه«

» -٣-٢-١فاصله« :راوي اين داستان ،دو بار در طول اين روايت نمايان ميشود :بند اول و بند
آخر .او يكي از شخصيتهاي داستان نيست و كامﻼً بيطرف است .در حقيقت حضور راوي در
طول شعر ،كمرنگ و نامحسوس است؛ بنابراين كمترين »فاﺻله« را در روايت شاهديم.

» -٣-٢-٢ديدگاه« :زاوية ديد در اين روايت »بيروني« و »سوم شخﺺ« است .البته زاوية ديد

در اين شعر ،چند بار تغيير ميكند .ابتدا »سوم شخﺺ« است ،در طول داستان »اول شخﺺ«-
گفتگوهاي كبوتران و سخنان شهزاده شهر سنگستان -ميگردد و در انتهاي روايت بارديگر »سوم
شخﺺ« ميشود .بنابراين »ديدگاه« اين روايت شكلي از »كانون داري خارجي« (Externally-

) Focalizedو از نوع »كانون بيروني-بازنمود ناهمگن« است .در اين حالت ،راوي مثل داناي كل

عمل نميكند و كامﻼً بيطرفانه و بدون دخالت داستان را بيان ميكند؛ اما جزء شخصيتهاي داستان
نيز نيست.

» -٣-٣لحن« و »صدا«
لحن ،سطح سوم داستان يا همان ﺻداي راوي است .در بررسي »لحن« آنچه در ابتدا مشخﺺ

ميگردد اين است كه :آيا »روايتگري ِ« حوادث قبل ،بعد و يا همزمان با وقوع آنها رخ داده است؟
حوادثي كه براي »شهزاده شهر سنگستان« روي ميدهد ،قبل از زمان وقوعِ روايت است كه يكي از

كبوترها آن را به ياد ميآورد.

»بجاي آوردم او را ،هان /همان شهزادة بيچاره است او كه شبي دزدان دريايي /به شهرش حمله

آوردند« )همان.(٢١ :

ﭘس از ﭘاسخ به اين ﭘرسش ،بايد نوع راوي ،مشخﺺ گردد .راوي »خارج از روايت« است يا

»داخل در روايت«؟ در »قصه شهر سنگستان« راوي »سوم شخﺺ« و داناي كل است .راوي »خارج
از روايت خود«) (Heterodiegeticاست ،نه داخل آن.
» -٤اژدها عفريتهاي منحوس«

زندگي ميگويد :اما باز بايد زيست ...ﭘنجمين مجموعة شعر »مهدي اخوان ثالث« است .اين
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مجموعه »شعرهاي زندان اخوان است .يادگزاري منظوم يا داستانكي چند از ديدهها ،برداشتها و
انديشههاست به جد و هزل و خاطره .مرشد يا نقال يا آدم اﺻلي اين داستانكهاي متصل »شاتقي«،
زندانيِ دختر عمو طاووس است كه خود به علت تباني زنش و فاسق او به زندان افتاده است .او
فيلسوفي امي و عامي است كه هر عصر ،در حياط كوچك زندان گرداگرد حوضي همراه ديگر

زندانيان قدم ميزند و از اين و آن ميگويد و هر از گاه به سرگذشت خود نيز گريز ميزند« )حقوقي،

.(٢١٠ -٢٠٩ :١٣٨٥

اين داستانك روايي ،داراي هشت بند است .شاعر به روايت داستانِ »شاتقي« و همسرش

»طاووس« ميﭘردازد .شعر اخوان مانندِ داستان كوتاه ،برشي از زندگي »شاتقي« را به تصوير ميكشد.
اين روايت داراي عناﺻر داستاني مانند :شخصيت ،مكان ،روايت ،كنش ،زاوية ديد و ...است.
» -٤-١زمان دستوري«

» -٤-١-١ترتيب« :روايت اين اثر به شكل خطي نيست .در واقع بين داستان و روايت تفاوت
است .ابتداي شعر با كﻼمي از دهان »شاتقي« آغاز ميشود -كه به گونهاي براعت استهﻼل شعر نيز
است -به يكباره كﻼم قطع ميشود و راوي داستان ،شروع به تعريف داستانش ميكند.

»بعد عمري جانفشان بودن به ﭘاي او /شير مرغ و جان آدم نيز /رفتن و از ﭘشتِ كوهِ قاف آوردن

براي او /كي ،نميدانم ،ولي از بارها باري- /به گمانم در نخستين روزهاي آشنايي بود /-من به نام
او را ﺻدا كردم كه :ساعت چيست؟ /شاتقي ،گفتم ،ولي ياران به من گفتند» /:شاتقي ،تنها نشايد

گفت /نام او را بينشان گفتن .از آن بياحتراميهاست /.شاتﻘي ،زندانيِ دختر عمو طاووس بايد
گفت« )اخوان ثالث.(٢٤١-٢٤٠ :١٣٧٢ ،

بعد از آن راوي ،در بند دوم و سوم ،اطﻼعاتي مختصر راجع به شخصيتهاي داستانش در

اختيار خواننده قرار ميدهد .در ادامه توضيح ميدهد كه شاتقي ،ده  -يازده سالي است كه در زندان
ن
است و علت زندانيشدن او را به تدريج با »رجوع به گذشته« بيان ميكند .در بند چهارم ،به سخ ِ

»شاتقي« كه شعر با آن آغاز شده بود ،باز ميگردد.

ت كوهِ قاف
»بعد عمري جانفشان بودن به ﭘاي او /،شير مرغ و جانِ آدم نيز /رفتن و از ﭘش ِ

آوردن براي او /،بع ِد سالي چند با او بودن و بودن /،ﺻاحب فرزند از او گشتن /،آه؟) «...همان:

.(٢٤٣
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در بند آخر راوي بار ديگر به »گذشته« رجوع ميكند و ماجراي خيانت طاووس را شرح مي
دهد» .كمكمك گرماي مستي ،ليك ﭘنهاني /دارويِ بيهوشي و آنگاه /دستههاي سفته و استامپ /تو
نگو طاووس كافركيش /زير چشمانِ حريﺺِ فاسقش ،از ﭘيش /كارها را كرده آماده /زان سپس ديگر/

يار اهل و كارها سهلست /و قضايا روشن و ساده« )همان.(٢٤٥ :

راوي در انتهاي بند ،بار ديگر به به سراغ »شاتقي« ميرود و كﻼم را با سخنان او تمام ميكند.

در كل ،حوادث داستان داراي تسلسل زماني نيست و وقايع داستان اين شعر اخوان ،با »رجوع به

گذشته« و »حال« روايت ميشود.

» -٤-١-٢تداوم« :زمانِ روايت شامل :قبل از ازدواج »شاتقي« و »طاووس«؛ زندگي مشترك و

ﺻاحب دو فرزند شدن آنها؛ خيانتِ »طاووس«؛ زنداني شدنِ »شاتقي«؛ گذشت ده -يازده سال از
مدت زنداني شدن شاتقي است .تمام اين زمان طوﻻني ،در حدود شش ﺻفحه)كل شعر( بيان مي

گردد؛ بنابراين نسبت بين زمانِ متن و حجمِ اختصاص داده شده با »تداوم« و »شتابي مثبت« ﭘيش
ميرود .اين شتاب مثبت در نهايت منجر بـه حـذف ميشود؛ چرا كه نويسنده ،به گزينش در حوادث
يا نقل اشارهوار آنها ميﭘردازد.

» -٤-١-٣بسامد« :بسامد اين روايت -با توجه به حجم شعر و تكرار تم اصلي شعر» -بسامد

مكرر« است .در »بسامد مكرر« آنچه يك بار اتفاق افتاده ،چندين بار روايت ميشود.
 -٤-١-٣-١در بند اول و چهارم ،تكرار يك رخداد را داريم

»بعد عمري جانفشان بودن به ﭘاي او /،شير مرغ و جانِ آدم نيز /رفتن و از ﭘشتِ كوهِ قاف آوردن

براي او« )همان ٢٤٠ :و .(٢٤٣

 -٤-١-٣-٢تكرار جملهاي در ابتدا ،ميانه و انتهاي منظومه

ي دختر عمو طاووس« )همان ٢٤١ :و  ٢٤٤و .(٢٤٦
»شاتﻘي ،زندان ِ

 -٤-١-٣-٣تكرار جملهاي در بند دوم و چهارم

»كه نميدانست كي آزاد خواهد شد؟« )همان ٢٤٢ :و .(٢٤٣

 -٤-١-٣-٤تكرار »تم اﺻلي« كه شاعر قصد بيان آن را دارد و منظومهاش را با آن به اتمام

ميرساند .البته »يك فريب سادة كوچك« يك بار ديگر ،از قول راوي تكرار ميشود.
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»زندگي شايد همين باشد /يك فريبِ سادة كوچك /آن هم از دستِ عزيزي كه برايت هيچ كس

چون او گرامي نيست /بيگمان بايد همين باشد« )همان ٢٤٤ :و .(٢٤٦
» -٤-٢وجه«

» -٤-٢-١فاصله« :راوي داستان ،يكي از شخصيتهاي روايت است .او و »شاتقي« در زندان
با هم آشنا ميشوند .راوي» ،شاتقي« را به نام ميخواند و ساعت را از او ميﭘرسد؛ اما ديگران به او

ميگويند» :نام او را بينشان خواندن از آن بياحتراميهاست« )همان .(٢٤١ :ﭘس از آن راوي–ناظر،
تمام داستان را روايت ميكند .حضور راوي در داستان نسبتاً چشمگير است؛ درنتيجه »فاﺻله« بين

»روايتگري« و »داستان« زياد است.

» -٤-٢-٢ديدگاه« :منظور از »ديدگاه« زاوية ديدي است كه ما از منظر آن ،بخش معيني از

روايت را ميبينيم .زاوية ديد در اين روايت» ،كانون دروني«) (Internally–Focalizedاست؛ يعني
شخصيتي از يك جايگاه ثابت يا جايگاهي متغير آن را بازميگويد .راوي ،شخصيتي بينام از اشخاص

داستاني اين روايت است .او به تازگي وارد زندان شده و همبند شاتقي است .وي با توجه به
شنيدههايش ،داستان زندگي شاتقي را برايمان روايت ميكند .بنابراين زاوية ديد در اين روايت،
»اول شخﺺ« و از نوع »كانون دروني-بازنمود همگن« است .در اين حالت ماجراها از درون داستان
ﭘرداخته ميشود و راوي در داستان نقش داشته ،با شخصيتهاي داستان همگن است؛ يعني جزء

شخصيتهاي داستان است.
» -٤-٣لحن« و »صدا«

در بررسي »ﺻدا« آنچه در ابتدا مشخﺺ ميگردد ،اين است كه :آيا »روايتگري«ِ حوادث قبل،

بعد و يا همزمان با وقوع آنها رخ داده است؟ كنشهاي اين اثر روايي ،در زمان گذشته روي داده
است .راوي ،خاطرات زندان خود را بازگو ميكند .قسمتي از اين خاطرات ،ماجراي »شاتقي« و

همسرش »طاووس« است.

راوي ،در منظومه »اژدها عفريتهاي منحوس«» ،اول شخﺺ« و »داخل روايت خود« است نه

خارج از آن .عﻼوه بر آن راوي ،از شخصيتهاي فرعي روايت )راوي–ناظر()(Homodiegetic
محسوب ميشود.
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» -٥خوان هشتم«

ششمين مجموعة شع ِر »اخوان ثالث« ،در حياط كوچك ﭘاييز در زندان است .زبان اين مجموعه

بينابين زبا ِن زندگي ميگويد :اما باز بايد زيست ...و از اين اوستاست» .نه ﺻﻼبت و استواري اين را
دارد و نه داستانگويي و سادگي آن را .شعرهايي كه ضعيفتر است؛ اما راحتتر نوشته شده است.
ﻼ با لفاظيهاي ويﮋه ،از نوع
راحت به اين معني كه ديگر شعر موزون نوشتن ،ملكة طبع اوست و مث ً

زبانِ »آخر شاهنامه« بسيار فاﺻله گرفته است و چنين مينمايد كه بهترين درونماية شعر او كه بيان
ﺻميميت و نجابتي است كه همواره در برابر فريب و دروغ و بيداد ميايستد ،بارزتر و درخشانتر

تجلي يافته است« )حقوقي.(٢٦١ :١٣٨٥،

شعر »خوان هشتم« قصيدهوار و روايي است» .خوان هشتم« با تداعي خاطرهاي در ذهن

راوي)شاعر(آغاز ميگردد .داستان شباهنگام ،در قهوهخانهاي گرم و روشن روايت ميشود .هفت

خوان را »آزاد سروِ مروي« يا به قولي »ماخ ساﻻ ِر هراتي« روايت ميكند» .اخوان ثالث« بر آن است
ي توسي است -روايت كند» .خوان هشتم« ،داستان كشته شدن
كه خوان هشتم را -او كه »ماث« راو ِ
»رستم« به دست »شغاد« است.

»هفت خوان را زادسرو مرو /،آنكه از ﭘيشين نياكان تا ﭘسين فرزندِ رستم را بخاطر داشت/،

وآنچه ميجَستي ازو زين زمره حاضر داشت- /،يا به قولي ماخ ساﻻر ،آن گرامي مرد /،آن هريوة
خوب و ﭘاك آئين -روايت كرد؛/خوان هشتم را /من روايت ميكنم اكنون /،من كه نامم ماث] /آري
خوان هشتم را /ماث /راويِ توسي روايت ميكند ،اينك« )اخوان ثالث.(٦٦ :١٣٧٢ ،
» -٥-١زمان دستوري«

» -٥-١-١ترتيب« :تواليِ زماني حوادث در »داستان« و توالي زماني رويدادها در »روايت«ِ اين
منظومه ،به دو شكل است .در حقيقت ،در طول روايت ما با دو ﺻحنه و دو راوي مواجهيم .يكي
ﺻحنة قهوهخانه ،نقّال و كساني كه گرداگردِ او سراﭘاگوش نشستهاند .نقّال ﭘردهاي از شاهنامه را
نقالي ميكند و در ﻻبﻼي نقالي به بيان انديشههاي خود نيز ميﭘردازد .اين ﺻحنه به ﺻورت خطي

روايت ميشود و بين »روايت« و »داستان« تفاوتي نيست؛ اما در ﺻحنة دوم كه »ماث« برايمان نقّالي
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ميكند ،روايت خطي نيست .راوي» ،خوان هشتم« را ابتدا با توﺻيفاتي درخورِ »رستم« آغاز مينمايد،
سپس ﺻحنة در چاه افتادن رستم و رخش را به تصوير ميكشد.

»رستم دستان /،درنگِ تاريكژرفِ چاه ﭘهناور /،كِشته هر سو بر كف و ديوارهايش نيزه و خنجر/،

چاهِ غدرِ ناجوانمردان /...آري اكنون تهمتن با رخش غيرتمند /در بن اين چاه آبش زهرِ شمشير و
سنان ،گم بود /.ﭘهلوان هفت خوان ،اكنون /طعمة دام و دهانِ خوان هشتم بود« )همان.(٧٠ :

ﭘس از آن »رستم« چشم ميگشايد و رخش را  -كه خون بسياري از او رفته است -ميبيند.

تهمتن رخش را ميديد و ميﭘاييد كه ناگهان »شغاد« را بر باﻻي چاه ميبيند .با ديدن شغاد ،قصه به
عقب برميگردد و راوي براي مخاطب بازگو ميكند كه »شغاد« و »رستم« از يك مادر نيستند .بار
ديگر رجوع به حال داريم.

ب محو سايهاي -را ديد /.او شغاد ،آن نابرادر بود /كه درون چه
»بر لب آن چاه /سايهاي  -ﭘر هي ِ

نگه ميكرد و ميخنديد /....باز انديشيد /كه نبايستي بينديشد /،و نميشد»...اين شغادِ دون ،شغالِ

ﭘست /،اين دغل ،اين بد برادَندَر! /نطفه شايد نطفة زالِ زر است ،اما /كشتگاه و رُستنگاهش نيست

رودابه /...زاده او را نبهرة شوم ،يك ناخوب مادَندَر /.نه ،نبايستي بينديشم /«...باز چشم او به رخش

اوفتاد« )همان.(٧٢ :

ﭘس از آن رستم به رخش ميﭘردازد .رخش را نوازش ميكند ،ميبويد و ميبوسد .زمانيكه يال

رخش را در دست دارد ،باز ميانديشد و ما بار ديگر ،به گذشته برميگرديم» .رستم« به ياد دعوتِ
ميزبان)شاه كابل( و شكار گور و در كل ،حيله و مكر »شاه كابل« و برادرش »شغاد« ميافتد.

»و نشست آرام ،يال رخش در دستش /،باز با آن آخرين انديشهها سرگرم» /:ميزباني و شكار و

ميهمان ﭘير /،چاهِ سرﭘوشيده در معبر؟« )همان.(٧٣ :
در آخر روايت» ،رستم« با كمان و تيرش» ،شغاد«ِ ناجوانمرد را به درخت ميدوزد .همچنان كه

مﻼحظه گرديد ،داستانِ ﺻحنة دوم به ﺻورت خطي نيست و با »بازگشت به گذشته« براي خواننده
روايت ميشود.

» -٥-١-٢تداوم« :ميتوان گفت نسبت بين زمانِ متن و حجمِ اختصاص داده شده به آن ثابت

و يكسان است؛ بنابراين داستان با »تداوم« و »شتابي ثابت« ﭘيش ميرود» .شتاب ثابت« ،منجر به خلق
ﺻحنة نمايشي ميشود» .گرچه ديالوگ ،نابترين شكل ﺻحنه نمايشي است ،روايت مبسوط يك

رخداد نيز ميبايست جزو ﺻحنه نمايشي لحاظ گردد« )ريمون -كنان (٧٦ :١٣٨٧ ،به نظر نگارنده،
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اين منظومه نمايشي است؛ بهويﮋه زماني كه نقّال ماجراي به چاه افتادن »رستم« و چگونگي مكر و
حيلة »شغاد« را به تصوير ميكشد.

» -٥-١-٣بسامد« :بسامد حاكم در اين شعر بلند اخوان ،بسامد »مفرد« است؛ يعني آنچه يك

بار اتفاق افتاده ،يكبار نيز روايت ميشود .البته ،در چند مورد ،بسامد »مكرر« نيز ديده ميشود كه

گاه به تكرار واژگان و افعال تسري مييابد .در حقيقت تكرارها -چه در سطح رويدادها يا افعال و
واژگان -حساسيت خودآگاهانه نويسنده را نشان ميدهند.

 -٥-١-٣-١در بند دوم و سوم ،دو بار فضايِ »قهوهخانه« با كلماتي يكسان توﺻيف ميگردد.
»قهوه خانه گرم و روشن بود« )اخوان ثالث ٦٤ :١٣٧٢ ،و .(٦٥

 -٥-١-٣-٢در بند ﭘنجم ،جملهاي دو بار تكرار ميشود» .اخوان« دو بار تأكيد ميكند كه »خوان
هشتم« را او روايت ميكند.

ي
»خوان هشتم را  /من روايت ميكنم اكنون /،من كه نامم ماث /آري خوان هشتم را  /ماث /راو ِ

توسي روايت ميكند ،اينك« )همان.(٦٦ :
ي »افسانههاي از يادرفته«
 -٥-١-٣-٣در بند ششم شاعر خود را »راويتگر« ميداند .آن هم راو ِ

و اين باورش را  -با فاﺻلهاي اندك دو بار -تكرار ميكند.

»راويم من ،راويم آري /.باز گويم ،همچنانكه گفتهام باري /راويِ افسانههاي رفته از يادم /...

آري آري من همين افسانه ميگويم« )همان.(٦٩ -٦٨ :

 -٥-١-٣-٤فعل »انديشيدن« و »نينديشيدن« چند بار تكرار ميشود .در طول شعر ،راوي و

شخصيتهاي روايت ،بارها از اين فعل به گونههاي مختلف استفاده ميكنند .بهطور مشخﺺ جمله
اي در بند آخر -كه بندي طوﻻني است و چند ﺻفحه را شامل ميشود -سه بار تكرار ميشود .كه

»نبايد بينديشيد«.

»و مي انديشيد /كه نبايستي بينديشد« )همان ٧٠ :و .(٧٢

 -٥-١-٣-٥در بند آخر بار ديگر ،جملهاي -با فاﺻلة اندك -سه بار تكرار ميشود و شعر با
همين جمله ﭘايان ميﭘذيرد.

»قصه بيشك راست ميگويد /ميتوانست او اگر ميخواست« )همان.(٧٤ -٧٣ :
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» -٥-٢وجه«

» -٥-٢-١فاصله« :راويِ داستان )نقّال( شخصيت اﺻلي داستان است .در حقيقت راوي ،خو ِد
شاعر است كه به روايتِ »خوان هشتم« ميﭘردازد .داستان اين شعر بلندِ اخوان ،به شيوة )راوي-

قهرمان( روايت ميشود؛ بدين ترتيب به سبب حضور ﭘررنگ راوي» ،فاﺻله« بين »روايتگري« و
»داستان« بيشتر ميگردد.

ي
»خوان هشتم را /من روايت ميكنم اكنون /،من كه نامم ماث] /آري خوان هشتم را  /ماث /راو ِ

توسي روايت ميكند اينك« )همان.(٦٦ :

» -٥-٢-٢ديدگاه« :زاوية ديد در اين روايت »كانون دروني«) (Internally–Focalizedاست؛

يعني شخصيتي از يك جايگاه ثابت يا جايگاهي متغير آن را بازميگويد .به عبارتي زاوية ديد ،از
نوع »كانون دروني-بازنمود همگن« است .در اين حالت ماجراها از درون داستان ﭘرداخته ميشود

و راوي در داستان نقش دارد و با شخصيتهاي داستان همگن است و جزء شخصيتهاي داستان
است.

» -٥-٣لحن« و »صدا«
لحن ،سطح سوم داستان يا همان ﺻداي راوي است .در بررسي »لحن« آنچه در ابتدا مشخﺺ

ميگردد اين است كه :آيا »روايتگري ِ« حوادث قبل ،بعد و يا همزمان با وقوع آنها رخ داده است؟
افعال و كنش هاي اين اثر روايي در زمان گذشته روي داده است .راوي حوادث را بعد از وقوعشان
روايت ميكند .راوي)شاعر( خود را راويتگرِ افسانههاي از يادرفته ميداند .ﭘس از ﭘاسخ به اين
ﭘرسش ،بايد نوع راوي ،مشخﺺ گردد .راوي »خارج از روايت« است يا »داخل در روايت«؟

شخصيت اﺻلي است يا فرعي؟ راوي ،در منظومة »خوان هشتم« »اول شخﺺ« و »داخل روايت
خود« است نه خارج از آن .عﻼوه بر آن ،او شخصيت اﺻلي داستان)راوي-قهرمان(

) (Outodiegeticاست.
-٦نتيجه

ي»ژنت«» ،اخوان ثالث« توانسته است با بهرهگيري از امكانات
مطابق نظرية روايت شناس ِ

»روايتگري« منظومههاي خود را از سطح اولِ روايي)داستان( به سطح دوم)روايت( ارتقا دهد.
»اخوان« نرم معمول زبان روايي قصهها را ميشكند و قصه را بدون رعايت موازين قصهﭘردازي
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قديم ،روايت ميكند .بدين سبب ،منظومههاي روايي اخوان ،به قصة نو و مدرن شباهت بيشتري
مييابند .وي براي عبور از سطح اول و خلق اثري روايتمند از مؤلفههاي زير استفاده كرده است.

-١زمان دستوري» :ترتيب«ِ روايت در »قصة شهر سنگستان« و »اژدها عفريتهاي منحوس« به

شكل خطي نيست؛ يعني بين »داستان« و »روايت« تفاوت است .راوي هر دو شعر ،با »رجوع به

گذشته« داستانشان را روايت ميكنند .تواليِ زماني حوادث در »داستان« و »روايت«ِ »خوان هشتم«،
به دو شكل است :خطي و غيرخطي .بهطوركلي ميتوان گفت» :اخوان« ،اغلب روايتهايش را به
شكل لحظهاي و خطي بيان نميدارد .او توالي واقعي و ترتيب زماني رويدادهاي داستان را از طريق

فن »بازگشت به گذشته« روايت ميكند .روايت شعرِ »اژدها عفريتهاي منحوس« داراي »شتابي مثبت«

و »خوان هشتم« »شتابي ثابت« است .در روايتِ »قصة شهر سنگستان« با هر دو »شتاب ثابت« و
»مثبت« مواجهيم .ميتوان چنين گفت كه» :اخوان« در سه نمونه شعر روايياش ،از »شتاب مثبت« و
»ثابت« بهره ميبرد؛ اما از »شتاب منفي« استفاده نميكند» .بسام ِد« حاكم در »قصة شهر سنگستان« و
»خوان هشتم«» ،بسامد مفرد« است .و در »اژدها عفريتهاي منحوس« به شكل »بسامد مكرر« است.

در اين سه شعر بلندِ روايي ،بسامد حاكم» ،بسامد مفرد« است» .بسامد مكرر« نيز در مواردي ديده

ميشود؛ اما در طول سه روايت ،شاعر از »بسامد بازگو« استفاده نميكند.

-٢وجه» :فاﺻله« در »اژدها عفريتهاي منحوس« و»خوان هشتم« زياد و چشمگير است؛ زيرا در

هر دو داستان ،راوي جزو شخصيتهاي داستاني است .البته در »خوان هشتم«» ،فاﺻله« بيشتر است؛
چون راوي شخصيت اﺻلي روايت است .در »قصه شهر سنگستان« كمترين »فاﺻله« را داريم؛ زيرا

راوي »بيرون از روايت خود« است» .ديدگاه« در »اژدها عفريتهاي منحوس« و»خوان هشتم« »كانون
دروني« و از نوع »كانون دروني-بازنمود همگن« است .زاوية ديد در »قصة شهر سنگستان« شكلي

از »كانون داري خارجي« و از نوع »كانون بيروني-بازنمود ناهمگن« است.

-٣لحن و ﺻدا :افعال و كنشهاي هر سه اثر روايي ،در زمان گذشته روي داده است .راويان

اين داستانها ،حوادث را بعد از وقوعشان روايت ميكنند .راوي در »اژدها عفريتهاي منحوس« و
»خوان هشتم«» ،داخل در روايت خود« و »اول شخﺺ« است .البته راوي ،در »اژدها عفريتهاي
ي
منحوس« شخصيت فرعي و در »خوان هشتم« شخصيت اﺻلي روايت ،محسوب ميشود .راو ِ
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منظومة »قصة شهر سنگستان« به گونهاي ديگر است .راوي داناي كل است و »خارج از روايت خود«
است .با توجه به نتايجي كه از اين ﭘﮋوهش به دست ميآيد ،به نظر ميرسد ،شيوة »روايت« و

»روايتگري« در »اژدها عفريتهاي منحوس« -كه شعري ضعيف تلقي ميشود -با توجه به مؤلفه
هاي »وجه«؛ يعني »فاﺻله« و »ديدگاه« در سطحي باﻻتر از منظومة »قصه شهر سنگستان« است.

-٧منابﻊ
-١اخوان ثالث ،مهدي ،از اين اوستا ،چاپ نوزدهم ،تهران :زمستان.١٣٩١ ،

-٢ــــــــــــــــ ،.سه كتاب :در حياط كوچك پاييز ،در زندان/زندگي ميگويد :اما باز
بايد زيست /...دوزخ؛ اما سرد ،چاپ شانزدهم ،تهران :زمستان.١٣٩١ ،

-٣ايگلتون ،تري ،پيﺶ درآمدي بر نظريههاي ادبي ،چاپ هفتم ،ترجمه عباس مخبر ،تهران:

مركز.١٣٩٢ ،

-٤بافينﮋاد ،عباس» ،روايت شاعرانه و شعر روايي اخوان ثالث« ،بهارستان سخن ،سال دهم،

شماره ،٢٤تهران :ﺻﺺ.١٣٩٢ ،٢٣٦-٢١٧

-٥بامشكي ،سميرا؛ رضوي ،فاطمه» ،مﻘايسة خسرو و شيرين نظامي و شيرين و خسرو هاتفي

با رويكرد روايتشناسي ساختگرا« ،ﭘﮋوهشنامة ادب غنايي ،سال دوازدهم ،شماره  ،٢٣سيستان
و بلوچستان.١٣٩٣ ،٨٨-٦٧ :

-٦برتنز ،يوهانس ويلم ،نظرية ادبي ،ترجمه فرزان سجودي ،تهران :آهنگ ديگر.١٣٨٢ ،
-٧تايسن ،ليس ،نظريههاي نﻘد ادبي معاصر ،ترجمه مازيار حسين زاده و فاطمه حسيني ،تهران:

نگاه امروز ،حكايت قلم نوين.١٣٨٧ ،

-٨توﻻن ،مايكل ،روايتشناسي :درآمدي زبانشناختي–انتﻘادي ،ترجمه سيده فاطمه علوي و

فاطمه نعمتي ،تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها)سمت(.١٣٨٦ ،

-٩حسنﭘور آﻻشتي ،حسين؛ اسماعيلي ،مراد» ،قصة شهر سنگستان :اسطوره شكست« ،مجلة

ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز ،شماره  ،٦٨تبريز :ﺻﺺ .١٣٨٩ ،٦٧-٤١

-١٠حقوقي ،محمد ،شعر مهدي اخوان ثالث از آغاز تا امروز ،شعرهاي برگزيده ،تفسير و

تحليل موفقترين شعرها ،چاپ يازدهم ،تهران :نگاه.١٣٨٥ ،
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-١١ريمون كنان ،شلوميت ،روايت داستاني :بوطيﻘاي معاصر ،ترجمه ابوالفضل حري ،تهران:
نيلوفر.١٣٨٧ ،

-١٢فلكي ،محمود ،روايت داستان )تئوريهاي پايهي داستاننويسي( ،تهران :بازتاب نگار،

.١٣٨٢

-١٣حسنزاده ميرعلي ،عبداﷲ /قنبري عبدالملكي ،رضا» ،تحليل ريختشناسي روايت

اسطورهاي »كتيبه« بر اساس نظريه وﻻديمير ﭘراپ« ،ﭘﮋوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي  ،شماره
)٣ﭘياﭘي  ،(١١تهران :ﺻﺺ.١٣٩١ ،١٠٠-٨١

-١٤كاخي ،مرتضي ،صداي حيرت بيدار :گفتوگوهاي مهدي اخوان ثالث ،چاپ دوم ،تهران:

مرواريد و زمستان.١٣٨٢ ،

-١٥محمدي آملي ،محمدرضا ،آواز چگور ،زندگي و شعر مهدي اخوان ثالث )م.اميد( ،تهران:

نشر ثالث.١٣٧٧ ،

-١٦مكاريك ،ايرناريما ،دانﺶنامة نظريههاي ادبي معاصر ،چاپ دوم ،ترجمه مهران مهاجر و

محمد نبوي ،تهران :آگه.١٣٨٥ ،
17-Gerard Genette, Narrative Discourse: An essay in Method. Trans. J.
E. Lewin. Ithaca: Cornell University Press, 1980.

