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  ها روايي معاصرنقد و تحليل عناصر داستان در ده نمونه از شعر

  
   ١بيژنيآقاخاني محمود
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  گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد اناستاديار
  

   چكيده:
ها روايي شاعران معاصر ا از شعربه نقد و تحليل عناصر داستان در گزيده ،پژوهش حاضر

ترين عناصر مهما به اشعار روايي است، مقدمه كه اشارهاختصاص يافته است. در اين پژوهش، پس از 
پيرنگ (طرح)، شخصيت، ديدگاه، فضا و صحنه در ده شعر روايي معاصر بررسي شده است. شامل داستان: 

اند و بر و بر اساس زمان خطّي، و برخي ديگر پيچيده ها روايي دارا پيرنگي سادهبرخي از اين شعر
ها ساده، تمثيلي و در موارد پويا هستند و ها اين شعريابند. شخصيتگسترش ميخطّي اساس زمان غير

ها از زوايا مختلفي كنند. اين شعرمستقيم، آنان را به خواننده معرفي ميشاعران با توصيفات مستقيم و غير
و در شوند گو روايت ميوچون دانا كل (راو سوم شخص)، منِ راو (راو اول شخص) و گفت

ها و ها روايي، مكالمه، عنصر دروني متن روايي است. شاعران با توصيف شخصيتبعضي از اين شعر
د كنكنند و اين توصيفات فضايي کامالً طبيعي را برا خواننده ترسيم ميمي آراييمحيط اطرافشان صحنه

  كه زمان و مكان آنها کلّي است.
  

نيما يوشيج، مهد اخوان ثالث، سياوش داستان،  : شعر روايي معاصر، عناصرواژگان کليد
  .کسرايي، قيصر امين پور، حميد مصدق
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مهمقد:  
 ادبياتروايت به  ،باز معمول بوده است و در اصلكاربرد روايت در شعر از دير

    اهميتز همين مسئله نقد شعر روايي را حاي اختصاص ندارد؛ (Fiction)داستاني 
خانة «ها يوشيج در منظومهمعاصر فارسي شاعران بزرگي چون نيماسازد. در شعر مي

مرد و «، »شهر سنگستان قصّة «، »كتيبه«ها ثالث در شعراخوان ،»مانلي«و » سريويلي
، »آرش كمانگير«، كسرايي در شعر »خوان هشتم«و » آنگاه پس از تندر« ، »مركب

و نيز ديگر » ظهر روز دهم«ومة پور در منظو امين» درفش كاويان« ةممصدق در منظو
ها فراواني از آن اند و بهرهنشان داده توجهشاعران كم و بيش به جنبة روايي شعر 

ها داستاني، شاعران از عناصر و تكنيك ةوجود عنصر متن روايي و استفاد اند.برده
سازد و مي اهميتز اختار و تحليل عناصر داستاني حاياين اشعار را از جنبة نقد س

  دليل انتخاب اين ده شعر روايي معاصر نيز همين عوامل بوده است. 
ها، دهد تا انديشهماية داستاني در اين اشعار، اين اجازه را به شاعر ميوجود بن
ها خود را در قالب متن روايي برا خواننده بيان ها و دردها و عقيدهتفكرات، باور

-تأثيرگذارد و نيز روايت يكي از يد و بر روح اثر ميآكند؛ زيرا داستان از روح بر مي

 تأثيرهايي است كه وجوه مختلف زندگي انسان را تحت مقوله مهمترينترين و گذار
دارد تا دهد. همچنين استفادة شاعر از دو تكنيك شعر و داستان، او را بر آن ميقرار مي

سازد. رمتأثّت تحريك کند و او را احساسات خواننده را به شد  
  

  هدف پژوهش
هدف ما در پژوهش حاضر اين بوده است كه به بررسي عناصر داستاني در 

عناصر داستان؛ يعني پيرنگ،  مهمتريناين برها روايي معاصر بپردازيم؛ بناشعر
ابتدا  اند.) بررسي شدهمذکور، ديدگاه، فضا و صحنه، در ده شعر روايي (شخصيت

-ها روايي به صورت جدادر شعرعنصر و سپس آن  تعريفي از هر عنصر ارائه شده

قصّة  «. در بخش پيرنگ و برا اثبات ساختار روايت شعر تحليل شده استگانه 
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، (Tzvetan Toderov)ثالث رابراساس نظرية تزوتان تودروف اخوان»شهرسنگستان
ثالث، اين ن شاعران و بيش از همه اخوانها ايايم. دليل انتخاب شعرتحليل كرده

شان، نسبت به اشعار روايي شاعران ديگر، از ها رواييبوده است كه آنها در شعر
اند و جنبة روايي شعرشان بر ها داستاني و ساختار منسجم بيشتر بهره بردهتكنيك

عناصر  توانها برتر دارد. پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه آيا ميديگر جنبه
  معاصر پيدا و بررسي كرد؟. ياد شده ها رواييداستاني را در شعر

  
  روش پژوهش 

توصيفي برا تبيين موضوع مورد نظر  -تحليليدر اين پژوهش، از روش 
و نتايج آن مبتني بر رويكرد تحليل عناصر داستاني و به شيوة استفاده شده است 

العات آور اطّا در جمعمنابع و اسناد کتابخانهدر اين راه ابتدا از ا است. كتابخانه
يل مطالب پرداخته شده است. نتيجة   مورد نظر استفاده شده و سپس به تجزيه و تحل

  است.ه از عناصر داستاني در اين اشعار ها، بيانگر كيفيت ساختار و استفاداين بررسي
، تشخصيو  شخصيتها و عناصر اين تحليل، ساختار روايي، مالك پرداز

زاوية ديد، فضا و توصيف هستند و با تحليل اين عناصر به پرسش اصلي جواب داده 
  خواهد شد. 

  
  پيشينة پژوهش

هايي صورت ها روايي معاصر، پژوهشكنون در مورد بررسي ساختار شعرتا
از » ثالثبررسي فرآيند روايت در اشعار اخوان«توان به موارد همچون؛ گرفته كه مي

جمالدسيالد ، بر » كتيبه«ا شناسي روايت اسطورهتحليل ريخت«)، ١٣٨٨(ين مرتضو
الملكي، عبدعلي و رضا قنبرميرزادهاز عبداهللا حسن»والديمير پراپ ة اساس نظري

روايي "درفش كاويان" حميد  و ساختار روايي در منظومة  بررسي نوستالژ«)، ١٣٩١(
تحليل ساختار شعر «)، ١٣٩١(بيژني و اسماعيل صادقي، از محمود آقاخاني»مصدق
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از »ها برمون و گريماسيوشيج بر اساس نظريهعقاب خانلر و خانة سريويلي نيما
نقد و تحليل «)، ١٣٩١(بيژني، اسماعيل صادقي و مسعود فروزنده، محمود آقاخاني

مورد تحليل  ولي دراشاره كرد. ) ١٣٩٠(از مهد رستمي»غزل روايي دوران معاصر
  ها روايي معاصر، مطالعاتي صورت نگرفته است. عناصر داستاني در شعر

  
  (Plot)پيرنگ 

ر شعر معاصر، ها منسجم شعر، بويژه دساختارها شايسته برا يكي از ابزار
 ساختار منسجم دارند و اشعار ها روايي معموالًبيان روايي و دراماتيك است. شعر

ق اشعار ها موفّپور و... از نمونهثالث، كسرايي، مصدق و اميناخوان يوشيج،نيما
امكانات موجود برا ة كنند تا از همشاعران امروز تالش مي«ند. هست روايي امروز

گو و وگير گفتآن استفاده كنند. به كار تأثيرتر شدن سخن خود و برا هنر
  ). ٢١٢ ،ص١٣٨٣لي،(حسن»ا يكي از همين امكانات استساخت نمايشنامه

رسد كه كوتاه، ساده، همگاني از آنجا كه عرصة روايت از يك سو به اسطوره مي
-و شفاهي است و از سويي ديگر به رمان كه پيچيده، طوالني و مكتوب است، عرصه

گرايان رود. مطالعات صورتا بسيار عالي برا مطالعات ساختارگرايانه به شمار مي
در بررسي داستان انقالبي پديد آورد و در حقيقت، دانشي ادبي را به  گرايانو ساختار

ها اخير، دانش ). در سال١٤٣، ص١٣٨٠بنيان نهاد (ايگلتون،» شناسيروايت«نام 
ت خود را گسترش داده و از متون ادبي ـ داستاني فراتر رفته اليشناسي دامنة فعروايت

م و شعر روايي را نيز در حوزة مطالعات و بررسي متون تاريخي، مذهبي، فلسفي، فيل
 اما شناسي شده است. ها گستردة فرهنگ و مردمخود قرار داده و وارد حوزه

-توان به ساختارگرايان بر اين باور بودند كه ساختار تمامي متون روايي را ميساختار

  ها روايتي اساسي و مشخصي تقليل داد. 
ا از حوادث كه بر داستان (يعني نقل رشتهها روايي بررسي شده، در شعر

حسب توالي زماني ترتيب يافته است) و نيز پيرنگ (يعني نقل حوادث با تكيه بر 
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(زمان ا بر اساس زمان گاهنامه)، ١١٨ص ،١٣٨٤(فورستر،   ابط علّي و معلولي)رو
يکي پس ها در داستان و پيرنگ، در امتداد زمان، تنظيم شده و رخداد داستاني) خطّي

ها، راويان ـ شاعران در روايت در برخي از شعر اماپيوندند؛ از ديگر به وقوع  مي
اند؛ مثالً اين که از بردهها ديگر نيز بهره ها، از شگردحوادث، در پيرنگ داستان

-گشتهاند يا از ميانة روايت، به گذشته بازپرداختهانتها شعر روايي به روايت حوادث 

، »خوان هشتم«مصدق و » درفش كاويان«برا مثال  اند.کردهاستان را نقل اند و د
شوند و بر اساس ثالث، از ميانه شروع مياخوان» مرد و مرکب«و » آنگاه پس از تندر«

وقوع آن، نشاني بر اين  علّتيابند. پس وجود حادثه و گسترش مي خطّيزمان غير
شود؛ اگر چه هدف شاعران، ان يافت ميها روايي، پيرنگ و داستاست كه در شعر

  سرايي. سرودن شعر بوده است نه داستان
» رفتپي«ها همه از يك ديگر اين است كه اكثر اين شعر مهمنكتة 

(Sequence) در تعريف پياند. تزوتان تودروف روايتتشكيل شده ، -شناس بلغار

است كه در هم ريخته و ني معي وضعيترفت، ناظر بر توصيف پي«رفت گفته است: 
بر و بنا ).٤٣ص ،١٣٨٢(تودورف،»دوباره به شكلي تغيير يافته سامان گرفته است

:  ،(Cloud Bremond)ديدگاه كلود برمون  رفت بر سه پايه هر پي«منتقد فرانسو
)حادثه يا دگرگوني رخ ٢ي که امکان دگرگوني را در خود دارد؛ وضعيت)١استوار است: 

آيد. در ق آن امکان دارد، پديد ميق يا عدم تحقّي که محصول تحقّوضعيت)٣دهد؛ مي
-ها فرعي وجود دارند. هر پيها و به عبارت ديگر، روايترفتطرح هر داستان، پي

(اسكولز، » کلّي يا اصلي است رفترفت، داستان کوچکي است و هر داستان پي
،١٦٠، ص١٣٨٣   .)٦٦ص ،١٣٧١و اخوت، ١٦٦ص ،١٣٨٨؛ احمد

پايدار  وضعيترفت، بر اين نظريه، هنگام شروع هر متن روايي و نيز هر پيبنا
پروراند. بعد عواملي باعث آغازيني وجود دارد كه امكان يك دگرگوني را در خود مي

ا شكل بگيرد و پس از آن، پايدار به هم بخورد؛ حادثه وضعيتشوند كه اين مي
تازه  وضعيت البتّهآمده است، حاكم شود. جديد كه محصول رخداد پيش  وضعيت
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رفت آغازين داستان و پي وضعيتگيرد، مانند كه پس از حادثة داستان شكل مي
اند و اين حادثه نتايج ا را پشت سر گذاشتهنيست؛ زيرا اشخاص داستان، حادثه

ي يتوضعها روايي هم با چنين مطلوب يا نامطلوبي را برا آنان داشته است. در شعر
پايدار آغازيني وجود دارد كه آبستن  وضعيتها هم ابتدا رو هستيم. در اين شعربهرو

پروراند) و عامل ها گوناگون است (يعني امكان يك دگرگوني را در خود ميحادثه
گيرد و پس از اتمام حادثه، ا شكل ميزنند و حادثهيا عواملي آن را بر هم مي

-ها روايي بررسي شده، به جز شعرشود. همة شعرحاكم ميا پايدار تازه وضعيت

مه شروع ثالث با مقداخوان »مرد و مرکب«و » آنگاه پس از تندر«، »خوان هشتم«ها 
ص ثالث، دارا پاياني مشخّاخوان» آنگاه پس از تندر«شوند و نيز همه بجز شعر مي

شود و او خواننده واگذار مي مصدق به» درفش كاويان«پايان شعر روايي  البتّههستند. 
  ). ١مطلوب را از متن روايي بگيرد (نمودار شمارة  ة دارد تا خود نتيجرا بر آن مي

      
  ها روايي معاصرـ بررسي پيرنگ در شعر ١نمودار شمارة 

  
  ١٠ها روايي معاصر:  شعر تعداد كلّ

 ٦اند: داستاني) ارائه شده خطّيا (هايي كه بر اساس زمان گاهنامهالف. شعر
)٦٠(%  

  %) ٤٠( ٤اند: ارائه شده خطّيهايي كه بر اساس زمان غيرب. شعر
  %) ٦٠( ٦رفتي: ها دارا پيرنگي يك پيج. شعر
  %) ٣٠( ٣مه: ها بدون مقدد. شعر
  %).٢٠( ٢ص: ها دارا پايان نامشخّح. شعر
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-اخوان »قصّة  شهر سنگستان«اينك برا مثال، به بررسي ساختار شعر روايي 

  پردازيم. ثالث بر اساس نظرية تودروف مي
در ميان شاعران هم روزگار ما، اخوان بيش از هر شاعر ديگر از شيوة روايت 

را يكي » روايت«توان ا كه ميسرايي در شعر خود بهره برده است؛ به گونهو داستان
توان او را ت. به همين سبب ميها سبكي و ساختار شعر اخوان دانساز ويژگي
-ناميد. اخوان همواره به اين نكته اشاره دارد و مي» سراداستان«و » گرروايت«شاعر 

بينم. من... روايت را من راو هستم، و در اين كار هم هيچ ايراد نمي اصوالً«گويد: 
اام، شعر اوج داده به حدام ١٣٨٢كاخي،» (امل ندادهروايت تنزّ شعر را به حد، 

ها از ياد رفته و قصّهراو «رة "از اين اوستا"، خود را خّ)، همچنين در مؤ١٥٥ص
ها او موضوع و نامد. روايت) مي١١٠ص ،١٣٨٩ثالث،اخوان»(ها بر باد رفتهآرزو

ها ها محتوا و شكل تمثيلي دارند؛ مانند شعرمحتوا يكساني ندارند. گاه اين روايت
كند؛ ا را روايت ميگاه داستاني اسطوره». آنگاه پس از تندر«و » سترون«، »ميراث«

ها او بيان و گاه نيز روايت». خوان هشتم«و » شهر سنگستان قصّة «، »كتيبه«همچون 
ها مجموعة و شعر» اميرها خاندست«، »طلوع«سرگذشت و خاطره است؛ مانند 

كند تا با او با به كارگير روايت تالش مي ».بايد زيست...باز  اماگويد: زندگي مي«
ها سياسي ـ اجتماعي و همچنين گير از عناصر داستاني، وقايع و رويدادبهره

دريافت و شناخت خود را از آنها در قالب داستان و با زباني نمادين و تمثيلي بيان 
 ظاهر ها نمادين و تمثيلي، داستان دارا يك رويه و معناكند. در چنين شعر

ها فلسفي در گيرد و مفاهيم اجتماعي و ايدهاست كه روايت بر اساس آن شكل مي
ها اخوان محتوايي ها شعر پنهانند. از سو ديگر، بسيار از شعرها و رمزپس نماد
ت داستاني اسطوره، روايت بهترين شيوه برا بر ماهيا و حماسي دارند؛ و بنااسطوره

  ايي است.هقصّهبيان چنين 
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 ة آورند و سلسلبر اعتقاد تودورف، گروهي از قضايا، سلسله را به وجود ميبنا
دارا مشخّصات زير اين پنج قضيه  از اينروشود. ا از پنج قضيه تشکيل ميپايه

  :هستند
. از ميان رفتن ٣آورد./ )؛ دشمن هجوم مي١. قهر (٢. تعادل؛ برا مثال صلح./ ١

)؛ صلح و شرايط ٢.تعادل(٥خورد./ )، دشمن شکست مي٢قهر(. ٤تعادل، جنگ./ 
  ).٧٣ص ،١٣٨٢(تودورف،»جديد

تشکيل قضيه از يک سلسله » شهر سنگستان قصّة «بر طبق نظرية تودورف، شعر 
  شده که مشتمل بر قضايا زير است:

زنند، سرگذشت شهريار جان صدا مي. دو كبوتر ماده كه همديگر را خواهر١
كنند كه در زير ساية درخت خوابيده و صورتش را را بازگو ميشهر سنگستان 

  پوشانده است.
  كنند.. شبي دزدان دريايي به شهر او حمله مي٢
كند؛ زيرا همه شود. و هيچ كس به او كمك نمي. او آوارة بيابان و دريا مي٣

  اند. سنگ شده
دهد پاسخ مي . كبوتران در پي پيدا كردن راهي برا نجات او هستند. كبوتر٤

  كه برا رهايي بايد به پشت اين كوه و در غار تاريكي تن شويد تا نجات يابد.
مزدا و ايزدان و امشاسپندان، وشرايط جديد؛ شهريار بعد از نيايش اهورا . تعادل٥

آيد و به جا آب شيرين، دود از آن بر مي امااندازد؛ هفت ريگ را در درون چاه مي
صدا بازگرديده از » آيا اميد رستگار نيست؟«گويد: كند. ميدل مي شهريار با غار درد

  ».  آر نيست!«دهد؛ درون غار پاسخ مي
د. انپرورا را در خود ميه"ي آغاز شده که امکان "بالقووضعيتطرح اين شعر با 

ر کرد که بيش از اين امکان پايدار آغازيني را برا اين شعر تصو وضعيتتوان مي
داستان). پهلوان و مردم در كنار دريا در آرامش زندگي  ةداشته است (گذشت وجود

نشيد همگنانش، آفرين را و / چراغ روزگاران بود؛كه روز روزگار شب«: كنندمي
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، هر كدام و كي،/ نيايش را، ها بهاران در بهاران به فر سور و آذين/ اگر تير و اگر د
  ). ٢٣ص ،١٣٨٩ثالث،(اخوان »بود؛

پروراند عاد يک امکان دگرگوني را در خود مي وضعيته ذکر شد، اين کچنان
ا که در روند حوادث ين مسئلهاولاين بر. بنا، مورد حمله واقع شدن شهر استو آن

شود، تعيين کننده دارد و باعث به وجود آمدن حوادث بعد مي ياين شعر، نقش
  دزدان دريايي است. ةلجغرافيايي شهر است كه در معرض حم موقعيت

گيرد، يكي از موضوعاتي كه در مباحث ساختارگرايي مورد بررسي قرار مي
در  مهماست. اين عنصر  )اوليهمتعادل  وضعيت( قصّهبه چگونگي آغاز شدن  توجه
دو : «شودشهر سنگستان با توصيف شهريار (قهرمان) از زبان دو كبوتر آغاز مي قصّة 

در دامن  سالي/ كه روييده غريب از همگنانرو شاخة سدر كهن اندتا كفتر/ نشسته
 اوليه). روند داستاني در اين شعر، حركت از آرامش ١٦ص (همان،» كوه قو پيكر...

ي وضعيتاين در طرح اين شعر چنين بربه اوج و سپس بازگشت به آرامش است. بنا
 ←ناپايدار (ميانه) وضعيتو به هم خوردن تعادل  ←مه)(مقد اوليهداريم: تعادل 

تد (پايان؛ تعادل مجدگيرد). ا که شکل ميپايدار تازه وضعي  
) قضايا تودورف، گاهي ممکن است ٢اين است که در قهر شمارة ( مهمنکتة 

متعادل  وضعيتشکست قهرمان داستان جا شکست دشمن را بگيرد؛ در هر صورت 
تواند به بر وفق مراد قهرمان نيست و او نمي توضعياين  اماآيد؛ جديد به وجود مي

تواند راهي برا نجات خود و مردم هدفش دست يابد. شهريار شهر سنگستان نيز نمي
 وضعيت)؛ يعني ٢ديگر اين است که در تعادل شمارة ( مهمشهرش بيابد. نکتة 

تات جديد که محصول حوادث پيشين است، در زندگي و روحيتغييراتي  شخصي
  پذيرد. يابد و شكست را ميبه وجود آمده است. شهريار راه نجات را نمي

  
  
 



  __________________________________________________________________    
  29)، شماره 1393کاوش نامه، سال پانزدهم (     234

  

  (Character) شخصيت
ها اخالقي و در يك اثر نمايشي يا روايي، فرد است دارا ويژگي شخصيت

ها داستان، شخصيتيابد. ها از طريق رفتار و گفتار او نمود ميذاتي، كه اين ويژگي
- تقسيم مي (Dynamic)و پويا  (Static)از يك ديدگاه به دو طيف عمدة ايستا 

شوند و حوادث داستان نمي متحولها ايستا يا ساده در طول داستان شخصيتشوند. 
-گذارد؛ يعني در پايان داستان هماني هستند كه در آغاز داستان بوده نميتأثيربر آنها 

اند. در شوند و پيچيدهمي متحولها داستان ها پويا در اثر رويداداماشخصيتاند. 
، شخصيتها داستاني را به شخصيتها ديگر، بندتقسيم ها قالبي، قرارداد

اند بعد يا جامع،  نمادين و تمثيلي تقسيم كردهبعد يا ساده،  چندنوعي، يك
  ).١٤١ص ،١٣٧١و اخوت، ١٩ص ،١٣٨٧لز،(اسكو

ا و ها روايي بررسي شده، اغلب ايستا، ساده، اسطورهها شعرتشخصي
ها، اشخاص بعد از پايان حادثة ). در بعضي از اين شعر١اند (جدول شمارةتمثيلي
آنها  عوامل درونيه و توان بيشتر در روحيرا مي تحولشوند و اين مي متحولاصلي 

، درونياتمشاهده كرد. از آنجا كه شعر همچون داستان عرصة به نمايش گذاشتن 
خلقيتات ات و روحيقدر دستش باز نيست تا بتواند ها نيست و نيز شاعر آنشخصي

 درونياتها، شاعراني چون نيما بخوبي باز با وجود همين كمبودامابپردازد؛  مهمبه اين 
گو و كنش؛ يعني به وهايشان را با عنصر گفتشخصيتشدة  ها سركوبو عقده

  گذارند. مستقيم به نمايش ميروشي غير
آفريند و اش را در دل طبيعت ميها رواييها شعر، شخصيتيوشيجنيما

ها و با استفاده از عناصر طبيعت و شخصيتكند كه به وسيلة اين مسائلي را مطرح مي
گذارد. و ها و بينش خود را به نمايش ميخوبي انديشههمدلي و همجوشي با آنها، ب

-شعر شخصيتبا استفادة نمادين از عناصر طبيعت و سپس ربط دادن اين عناصر با 

،را در معرض ديد خواننده قرار مي قهرمانانشهايش بخوبي   ،١٣٧٨دهد (مختار
ها عاميانه از باور» مانلي«روايي  ة). و در منظوم٥٨٩ص ،١٣٧١و يوسفي، ٢٠٦ص
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-چيز كه بيشتر به درد من مي«گويد: كند و ميو نماد و عناصر طبيعت استفاده مي

 شخصيت). او ٤٥٦، ص١٣٧٥(يوشيج،» در اين داستان استخورد، موضوع فكر 
 ادبياتكند و اين چيز درست بر خالف مانلي را از طبقة پايين جامعه انتخاب مي

هايشان ها روايي يا داستاناصلي شعر قهرمانانرا، اشرافي است كه نويسندگان و شع
توان ها به شيوة نيمايي را ميشخصيتكردند و انتخاب را از طبقة اشراف انتخاب مي

اغلب شاعران و نويسندگان اين دوره  زيراانقالب مشروطه دانست؛  تأثيرتحت 
- عه انتخاب ميو پايين جام متوسطشان را از ميان طبقة متون روايي شخصيت ها

سخت تالش مي اش مرد ماهيگير است و برا كسب معاش خانواده ،كنند. مانلي
برد به دريا گران آن شب نيز،/ همچناني من همين دانم كان موال مرد/ راه مي: «کند

همان، »(راند به دريا آرامها دگر./ و اندر اميد كه صيدش به دام،/ ناو ميكه به شب
  ). ٤٥٦ص مانلي،

يانه است كه نيما از آن برا دريايي، يك باور عاممانلي با پر شخصيتبرخورد 
اين منظومه بهره گرفته است. او با استفاده از اين باور عاميانه (كسي كه در  سرودن
استفاده  وضعيتزده شده و پر قصد دارد تا او را با خودش ببرد) از اين دريا پر

دريايي، نشان رد فقير را ترسيم كند. درگير مانلي و پرميك موال وضعيتكند تا مي
» بخت برگشتگان«كند. داستان م ميدستي است كه ماهيگيررا دچارتوهدهندة فقروتنگ

روايي نيما بوده است و تمام داستان كشمكش ميان  ة ويكتور هوگو، الگو اين منظوم
كند و از سو ديگر دعوت ميماندن و رفتن مانلي است. دنيا خشن، او را به ماندن 

دارد و سرانجام رفتن را به خيالي كه در دريا گرفتارش كرده، او را به رفتن وا مي
علي است؛ يعني در قديم چون فرزندان طبقات دهد. مانلي همان بمانماندن ترجيح مي
را مردند، بدار و نبود امكانات بهداشتي ـ درماني ميها واگيرپايين بر اثر بيمار

كردند و نيما اسم ماندند نامي دقيق و حساب شده را انتخاب ميفرزنداني كه زنده مي
مانلي را بر اساس همين ديدگاه انتخاب كرده است كه دقيق و بجاست. همچنين مانلي 

كند و اين مورد به يك اعتقاد دريايي را بر زبان بياورد، پرهيز مياز اينكه نام پر
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تواند اعمال كه در فرهنگ عاميانه وجود دارد و نام هر كس ميگردد عاميانه بر مي
  كند.دريايي پرهيز ميكنندة قدرت آن فرد باشد و مانلي به اين دليل از بردن نام پر

را با محيط  شخصيتنيز نيما بخوبي ارتباط » خانة سريويلي«در شعر روايي 
سريويلي شاعر، با زنش و ، اوليهمتعادل  وضعيتگذارد. در اطرافش به نمايش مي

کنند و تنها سرخوشي سريويلي اين سگش در دهکدة ييالقي ناحية جنگلي زندگي مي
ها در موقع کوچ کردن از ييالق به قشالق، در صحن خانة با صفا او بود که توکا

متعادل ثانويه و بعد از نبرد با  وضعيت در اماخواندند. چند صباحي اتراق کرده، مي
افسوس! ديگر  اماگردد، سريويلي دوباره با زنش و سگش به خانة خود باز مي ،شيطان

  ماند. خواندند و او برا هميشه غمگين ميها قشنگ در صحن خانة او نميتوکا
شان را از ميان ها رواييها شعرشخصيتثالث، مصدق و كسرايي اخوان

ب شاعران مذكور (و نيز شاعران اند و داليل انتخاا انتخاب كردهاسطوره اشخاص
لت و نيرو ديگر) عبارتند از؛ ذهنيي اسطورهتخيت سياسي و ايدئولوژيك ها، ذهني

ها روايي، ا در اين شعرات عصر. وجود اين اشخاص اسطورهشاعران و مقتضي
ها با برا به نمايش گذاشتن وقايع اجتماعي دوران شاعران است كه از برخي اسطوره

شهر  قصّة «ثالث در شعر روايي اند. برا مثال اخواني بهره گرفتهها خاصّردكارك
-زر، بهرام ورجاوند، گرشاسپ و... ياد ميها ناميرايي چون زالاز اسطوره» سنگستان

ها هايي كه با آمدنشان دنيا را آباد خواهند كرد و ياد كردن از اين اسطورهكند. اسطوره
  آفريند.مياميد را در دل شاعر 

اصلي در اين شعر روايي، شهريار شهر سنگستان است كه تمامي  شخصيت
كنند. آيند و دو كبوتر نيز سرگذشتش را بازگو ميحوادث روايت برا او به وجود مي

او مرد است كه دزدان دريايي (استعمارگران غرب) و كارگزاران آنها، شبي به 
-ميآيد و مردم سرزمين خود را به پيكار برميكنند و او به ميدان در شهرش حمله مي

  ند. ادهد؛ زيرا همه سنگ شدهانگيزد. ولي هيچ كس به ندا او پاسخ نمي
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كند تا در قالب فضايي ا استفاده ميها عاميانه و اسطورهم.اميد بخوبي از باور
م و نمادين، مسائل سياسي ـ اجتماعي را بيان كند. در شهر سنگستان، در اثر طلس

شوند و سپس پهلوان افسون ديو يا موجود شرير، شاهزاده يا مردم به سنگ بدل مي
شكند رسد و طلسم و افسون را ميهي است، ميهريار كه پاك يا دارا نيرو اليا ش

در اينجا مراد از دزدان دريايي؛ استعمارگران غرب، خيل و «سازد. و آنها را آزاد مي
و مراد از پهلوان شكست خورده به احتمال  ١٣٣٢مرداد  ٢٨غوغا مهاجم، كودتا 

شعر وضع ايران دوران  ،). در مجموع٢٣٥ص ،١٣٧٣غيب،(دست»دكتر مصدق است
دهد. استعمار جديد به ايران تاخته و مردم را را نشان مي پيش از انقالب اسالمي

را به يغما ببرد. م.اميد با اين فضا و با زباني عاميانه  آنان طلسم كرده تا نفت و فرهنگ
رساند. شهريار به ا و روايي پيام خود را به خواننده مياسطوره و ساختارو نمادين 

آيد و منجي نمي اماآمدن منجي اميدوار است تا او و مردمش را از اين بال نجات دهد؛ 
خواننده نيز از طريق حلول « پذيرد.شود و شكست را مييوس ميأشهريار افسرده و م

بيند و شكست آن شهريار، اميد رستگار خود را از دست رفته مي شخصيتدر 
  ).٥٤١ص ،١٣٨٨شميسا،»(يابداجتماعي خود ميشهريار را شكست فرد و 

عصرشان با عصر كه  کلّيها م.اميد، مصدق و كسرايي به دليل شباهت
شان ها در شعراند، به باززايي اين اسطورهشكل گرفته شان در آنها مورد نظراسطوره

ها در عصر چنين شاعراني (به راز بقا اين گونه اسطوره ،زنند. در حقيقتدست مي
ها با پذير اسطوره)، قدرت انطباق١٣٣٢مرداد  ٢٨خصوص بعد از شكست كودتا 

يي در شعر شرايط اجتماعي و سياسي عصر چنين شاعراني است. برا مثال كسرا
شود كه به آينده اميدوار است و آرش دورة باستان زماني ظاهر مي» آرش كمانگير«

و نااميد (فقر اجتماعي، جهل عمومي و استبداد) سرتاسر آن را فرا گرفته و  يأس
بخشي ه و اميدكمتر كسي به آيندة آن اميد دارد. كسرايي با در نظر گرفتن عنصر روحي

ايرانيان، اين اسطوره را زمينة كار خود قرار داده و منظومة  آرش كمانگير در ميان
 ،١٣٨٨و اسماعيلي، آالشتيپوررا بر اساس آن سروده است (حسن»آرش كمانگير«
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جامعه و نااميد حاكم بر آن است و  وضعيت). پس هدف كسرايي، انتقاد از ٩٣ص
قين به اصطالح از فها متّزند كه گر چه نيروزماني دست به باززايي اسطوره مي

مشهود است و آشكارا  کامالًط آنها بر دولت ايران نفوذ و تسلّ امااند؛ كشور خارج شده
جامعه، شاعر را به ياد روزگاران  وضعيتدهند. اين ها كشور جهت ميبه سياست
دارد؛ اندازد و مقايسة اين دو برهة مشابه، شاعر را به سرودن اين شعر وا ميگذشته مي

  ط بيگانگان است.زيرا جامعة ايران بار ديگر در تسلّ
ثالث و مصدق به آينده اميدوار نيستند. مصدق در انتظار كاوة ديگر اخوان اما

است تا شايد مردم ايران را از جهل و ناداني و استبداد آگاه سازد و آنان را از بند 
سكون ساكت سنگين شبي آرام چون دريا بي جنبش.../ «بندگي و ستم آزاد کند: 

-ام را خواب ميگيرد/ دو چشم خستهسرد شب/ مرا در قعر اين گرداب بي پايان مي

  ). ١٦ص ،١٣٧٧(مصدق،» ديگر از هر خواب بيزارم امامن گيرد/ 
دهد و سپس خود را برا خواننده گزارش مي موقعيتو  وضعيتاو ابتدا 

آگاهي و زار از هر نوع غفلت، نات خود را نسبت به آنچه وجود دارد؛ يعني بيذهني
شود و او داستان كاوه در ادامه، روايت به مادر راو سپرده مي امادهد. ناداني شرح مي

، شود و چنين روز فرا نميچنين كسي پيدا نمي اماكند. را روايت مي رسد و راو
: خوردروز بيدار حسرت ميفرا رسيدن در انتظار نااميد از آمدن چنين كسي و 

هنوز / يا و بيدارؤديدم در آن رو مي/ گرديدسمند خسته پا خاطراتم باز مي«
دريغا روز / دريغا صبح هوشيار/ فشاندم من به ياد مادر ناكام ...سرشكي مي/ آرام...
  ).٥١ص ،(همان »بيدار

زند ا حرف ميدرست شبيه انديشة م.اميد است. او نيز از منجي چنين تفکّر
آيد هيچ ا كه ميمنجي اماآور خواهد كرد؛ روز خواهد آمد و هزاران كار نامكه 

  آيد. كار از دستش بر نمي
 

  شخصيتويژگي  مخالفشخصيت  ها فرعيشخصيت  شخصيت اصلي  نام شعر روايي
  بعدساده ـ يك  شيطان  اقوام سريويلي  سريويلي  سريويليخانة
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  ساده  درياييپر  وحشيچوپان ـ نيلوفر   مانلي  مانلي
  ايستا ـ تمثيلي  سنگتخته  جماعت به زنجير بسته  هايكي از زنداني  كتيبه

قصّه شهر 
  سنگستان

  ساده ـ ايستا  دزدان دريايي  دو كبوتر  شهريار

آنگاه پس از 
  تندر

پير دخت زرد گون   منِ راو
  گيسو

  ايستا ـ تمثيلي  زالي جغد و جادو

شيرگيرپهنة   مرد و مركب
  ناورد

ـ روستايي با دوموش
  زنش و كارگر با يادگار

  ساده ـ تمثيلي  ==

رستم، رخش، جعبه   نقّال  خوان هشتم
  جادو فرنگي، شغاد

شغاد، جعبه جادو 
  فرنگي

  پويا

  اساده ـ اسطوره  لشكريان يزيد  (ع) امام حسين  كودك گمنام  ظهر روز دهم
  ـ تمثيلي پويا  تورانيان  هاعمو نوروز ـ بچه  آرش  آرش كمانگير
راو اول   درفش كاويان

  شخص
  ايستا ـ تمثيلي  مستبدان و بيگانگان  كاوه ـ مادر راو

 ) ـ شخصيت در شعر روايي معاصر١جدول شمارة(

    
پرداز در داستان ممكن است كه نويسنده از سه شيوه استفاده شخصيتبرا 

 ) ارائة ٢از شرح و توضيح مستقيم؛  ها با يار گرفتنشخصيت) ارائة صريح ١كند: 
ها از طريق عمل آنان با كمي شرح و تفسير يا بدون آن (كنش و واكنش) و شخصيت

ات و (به نمايش گذاشتن حاالت، خلقي تعبير و تفسير ها بيشخصيت) ارائة درون ٣
ها ذهني و ها و كشمكش). به اين ترتيب و با به نمايش گذاشتن كنشدرونيات

 شود. آشنا مي شخصيتمستقيم با ، خواننده غيرشخصيتاطف دروني عو

) توصيف مستقيم ١توان به سه شكل ساخت: را نيز مي شخصيتفضا پيرامون 
) ٣شخص؛  اول) توصيف مستقيم به وسيلة راو ٢به وسيلة راو ـ نويسنده؛ 

-ميرصادقي؛ ٣٤٦ص ،١٣٨٨گو اشخاص داستان (يونسي،وتوصيف مستقيم با گفت

  ).٢٠ص ،١٣٨٧و اسكولز، ١١٣ص ،١٣٨٥،
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شان را بيشتر از طريق شرح اعمال و ها رواييها شعرشخصيتشاعران، 
). برا مثال در شعر روايي ٢اند (جدول شمارةافكار اشخاص داستان معرفي كرده

دريايي در العمل پرها مانلي و عكسيوشيج با شرح و توصيف كار، نيما»مانلي«
  پردازد:رابر آن، به معرفي اشخاص شعرش ميب

وز بر موج روان / به دل موج روان داد شكست؛/ با تكان دادن پاروش به دست،«
من به راه خود بايد / اش اين:در سر او همه انديشه/ رفت به هر زحمت، كرده تمكين.

رهنه باالش بقد و / فريبندة دريا نهان.دل/ در بر چشمش ناگاهي ديدار نمود،/ بروم...
،   ). ٤٦٠ـ  ٤٥٦صص ،١٣٧٥يوشيج، مانلي،»(بر جا

گير پهنة ناورد، از شير شخصيتثالث، اخوان» مرد و مركب«يا در شعر روايي 
  شود:ها فرعي معرفي ميشخصيتهايش از زبان ها و انديشهطريق شرح كار

م از اين من دگر بيزار/ گو بود و نجوايي.وگفت/ در فضا خيمه آن شب نيز.«
، بيزار...  ، ا آه، بنگر... / ا در راه مرد و مرکبي داريمتو مگر نشنيده/ زندگي، فهميد

. شايد اين باشد همان گرد که دارد مرکب و / بنگر آنکه... خاسته گرد و چه گرد
،   ).٣٦ـ  ٣٥صص ،١٣٨٩ثالث، مرد و مركب،اخوان»(مرد

  ها روايي را معرفي كرده است:گو، اشخاص شعروو در موارد از طريق گفت
گرش نتوان گرفتن دست، بيداد است / ست.نه، جانا! اين نه جا طعنه و سرد«

ِ بيغاره. ها كه ديدم نشاني/ ست.بخت، اين ناجوانمردببينش، روز كور شور/ اين تيپا
 همان/ به جا آوردم او را، هان!/ آلود.بگو تا كيست اين گمنام گرد/ دادمش، بار

همان، قصّة  »(ند.به شهرش حمله آورد/ شهزادة بيچاره است او كه شبي دزدان دريايي
  ). ٢١ـ  ٢٠صص ،١٣٨٩شهر سنگستان،

ها داستان، اعمال و شخصيتدر موارد نيز راو ـ شاعر، از راه نفوذ به ذهن 
، »آرش كمانگير«ها ذهني آنها را به نمايش گذاشته؛ چنانكه در شعر روايي كشمكش

  شاعر از چنين روشي بهره برده است:
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اين / خلق چون بحر بر آشفته./ دختران بنشسته بر روزن،.../ كودكان بر بام،«
كش تر به تنها تير/ چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن؛ ـ منم آرش، سپاهي مرد آزاده،

اميد  /دل خلقي است در مشتم،/ تان/ اينك آماده. درين پيكار، در اين كار،آزمون تلخ
كسرايي، »(شندش؛مبارك باد آن جامه كه اندر رزم پو/ مردمي خاموش هم پشتم...

  ).٧٧ـ  ٧٥صص ،١٣٨٤آرش كمانگير،
پرداز شخصيتها ها روايي بررسي شده، از تمامي شيوهاين در شعربربنا

  بهره برده شده است.
راو ـ  ها روايي، از طريق توصيف مستقيمها شعرشخصيتفضا پيرامون 

ها ساخته شده است. برا نمونه نيما در شخصيتگو وشاعر و نيز از طريق گفت
  كند:دريا و شب خلوت و آرام را اين چنين توصيف مي» مانلي«شعر روايي 

-راند به دريا آرام/ آن شب از جمله شبان./ يك شب خلوت بود/ چهرهناو مي«

موش،/ مرد مسكين و رفيق شب هول،/ به پرداز بودش به ره باال ماه،/ بود دريا خا
ـ  ٤٥٦صص ،١٣٧٥يوشيج، مانلي،»(رعنا، رعنا! خواند:/ آره خلوت دريا تناور مي

٤٥٧.(  
كند. طبيعي را پيش رو خواننده ترسيم مي کامالًنيما با اين توصيف، فضايي 

 توصيفگيرد، پس عنصر ديگر كه در خدمت شعر روايي (متن روايي) قرار مي
ها پروراندن روايت است و به وسيلة آن . بديهي است كه توصيف يكي از راهاست

خوبي ها، اين عمل (گسترش روايت) را بشخصيتبه محيط ماد و  توجهتوان با مي
ها نيما در شعر روايي، در واقع يكي از نوآور). ١١٠ص ،١٣٨٩انجام داد (سميعي،

بياني و بديعي (سجع، جناس، تشبيه، استفاده از همين توصيفات به جا صنايع 
» خانة سريويلي«و » مانلي« ة هايش بخصوص در منظوماستعاره و...) است كه در شعر

ها روايي خود از اين تكنيك قابل مشاهده است و ديگر شاعران معاصر نيز در شعر
يرد گ، توصيفي که در خدمت روايت قرار مي»خانة سريويلي«اند. در شعر استفاده كرده

 توجه شخصيتمحيط (طبيعت روستايي ـ جنگلي)  تأثيرشود تا شاعر به باعث مي
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تواند بر اعتبار و مقبوليت شعر خانة سريويلي بيفزايد. بسيار داشته باشد و اين مي
-تر نشان ميسريويلي با طبيعت اطرافش، روستايي بودنش را واضح شخصيتپيوند 

از طبقة پايين جامعه). همچنين نيما از  شخصيترساند (انتخاب دهد و به اثبات مي
ها استفاده شخصيتعناصر زندگي و محيط خود برا توصيف كردن جزئيات اين 

  كند:مي
ها باال رفته بر ديوار و و ز عشقه /صحن دلباز سرايش بود پر از سرو کوهي«

ر آورده بودند./ نوايان بهاها دورادور/ تخم آنان را/ خوشبام او/ گلباني که ز جنگل
زار ها پر رطوبت بر سو آن جايگه رو کرده بودند/ در چمنو آن زمان که ابر

آواز/ به سرا ها نهانشان جمله توکاها خوشسرا او.../ کوچ کرده ز آشيان
يوشيج، خانة »(وانيخلوت او رو آورده.../ در آن خلوت گزيده کار شعر خ

  ).٢٤٥ـ  ٢٤٤، صص١٣٧٥سريويلي،
و «ها به دو شيوة مستقيم: شخصيت، توصيف »ظهر روز دهم«شعر روايي  در

سو سپاه زمين و آسمان ديدند:/ کودکي تنها به ميدان رفت.../ چشمهايش را به آن
-و غير)٥٦٥ص ،١٣٩٠پور،(امين» سوختز تشنگي مياش ادوخت/ سينهتيرگي مي

پيچيد/ کودک ما، با شت ميها در دو چکاچاک بلند تيغ«مستقيم صورت گرفته است: 
دل صد مرد/ تيغ را ناگه فرود آورد!/ و سواران را ز رو زين/ بر زمين انداخت/ 

  ).٥٦٧ص (همان،» ها آهنين انداخت...قلب ا درلرزه
، م.اميد با استفاده از توصيف ابعاد بيروني »شهر سنگستان قصّة «در شعر روايي 

به محيط، زمينه را برا توصيف دروني  توجهـ مانند اندام و حركات ـ با  شخصيت
گو بين دو ودر گفت مهمسازد. اين گذرد)، فراهم ميمي شخصيت(آنچه در ذهن 

ها، به ارائة شخصيتگو بين وگيرد و شاعر با ايجاد اين گفتصورت مي کبوتر
قرار ها حسي و برازد و با ايجاد زمينهپردطبيعي مي کامالًها زنده، گويا و توصيف

كند تا اين كردن روابط بين اشيا و اشخاص روايت، فضايي داستاني را خلق مي
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در آن  کامالًتواند خواند و ميبيند نه اينكه مياحساس به خواننده دست دهد كه مي
  فضا قرار بگيرد:

واند بود كو با ماست گوشش وز ستان افتاده، چشمان را فرو پوشيده با دستان/ ت«
رخسارش ه ست،/ بها كه گفتي هر  كدامش برگي از باغينشاني»/ خالل پنجه بيندمان.

ست و نگار آنها كه بيني، هر يكي داغي ا از مرده دريايي./ نه خالعرق هر قطره
  ).٢٠ص ،١٣٨٩ثالث، قصّة  شهر سنگستان،اخوان»(است.

تر از توصيف آن در ساختار در شعر محدود شخصيتکاربرد توصيف  البتّه
داستان امروز است. اين شيوة ترسيم، مشارکت خواننده را در خوانش متن و 

تواند به کند. همچنين شاعر با توصيف، بهتر ميتر ميدريافت فضا عيني پر رنگ
ها محور روايت بپردازد و اين توصيف شخصيتها صور ها و نمودبيان حالت

  شود:ترسيم مي شخصيتگيرند و سيما نوع در ذهن خواننده در کنار هم قرار ميمت
گشت/ و چون ديوانگان ها ميميان سنگ /تيغ در دستش /پريشان روز مسكين«

!«زد فرياد مي  اما» ـ دليران من!«زد باز:/ خاست، گريان نعره ميافتاد و بر ميو مي»/ آ
  ). ٢٢ص همان،»(ها خاموش.سنگ

 تأثيرشود تا شاعر به گيرد باعث ميوصيفي که در خدمت روايت قرار ميت
ت شعر تواند بر اعتبار و مقبوليبسيار داشته باشد و اين مي توجه شخصيتمحيط 

ثالث و نيز شاعران ديگر بيفزايد. و ديگر اشعار روايي اخوان» شهر سنگستان قصّة «
نمايي و ها روايي، به واقعمكالمه و توصيف در اين شعر و ديگر شعر اصروجود عن

ها نمايشي، بسيار كمك كرده است. بخشي به صحنهتعيني  
؛ يعني به صورت مستقيم (توصيف »ترکيبي«ا برخي از شاعران به شيوه

ها گو و کنشوها ظاهر و جسماني) و غيرمستقيم (از طريق گفتويژگي
گير کنند. شاعران با بهرهشان را به خواننده معرفي مياشخاص شعر رواييداستاني) 

-پرداز ميشخصيتشان، ها روايياصلي شعر شخصيتاز شيوة ترکيبي در معرفي 

را با اعمال و رفتارش بشناسد؛ اعمالي که در بطن  شخصيتكنند که خواننده بتواند 
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ها ها شعرشخصيت درونيات ذکر شوند و اين خود عاملي براحوادث ساخته مي
- ا را ذکر مينمونه» ظهر روز دهم«و » خوان هشتم«ها روايي روايي است. در شعر

-نقّال و کودک گمنام را به خواننده مي شخصيتا ترکيبي کنيم که شاعران به شيوه

  د:نشناسان
لملين دستار./ بر سرش نقّال/ بسته با زيباترين هنجار،/ به سپيد چون پر قو، م«

بسته چونان روستايان خراساني،.../ يک سرش چون تاج بر تارک،/ يک سرش آزاد،/ 
ـ آن صدايش گرم، نايش گرم،/ آن آويز حمايل کرده بر سينه./ مرد نقّالشکر

گفت./ چوبدستي منتشا مانند در رفت و سخن ميسکوتش ساکت و گيرا.../ راه مي
-آرام مي بود/ صحنة ميدانک خود را/ تند و گاه دستش،/ مست شور و گرمِ گفتن

  ).١٩٥ص ،١٣٨٤ثالث،اخوان»(پيمود
رفت/ با خودش تشنه سو دشمنان ميکودکي لب»: «ظهر روز دهم«و يا در 

- زد.../ ميبرد/ کودکي تنها که شمشير بلندش کربال را شخم ميتيغي ز برق آسمان مي

چرخاند.../ و سواران را ز دست مي خواند/ دستة شمشير را درخروشيد و رجز مي
  ).٥٦٧ـ٥٦٦صص ،١٣٩٠پور،(امين» بر زمين انداخت رو زين/

شوند و نويسنده با استفاده از اين ها مختلفي وارد داستان ميها از راهشخصيت
-ها مختلف به معرفي آنها ميكند و سپس به شيوهها، اشخاص را وارد داستان ميراه

- در كتاب "بوطيقا روايات كتاب مقدس" مي (Robert Funk)پردازد. رابرت فونك 

ها داستان راو برا اينكه روايتي را تعريف كند بايد تعداد محدود از آدم«گويد: 
 ،١٣٨٦راپ،و پ ٢٣٤ص ،١٣٧١(اخوت،» را در مكان و زماني مشخص گرد هم آورد

مة گذارد. در واقع آغاز يا مقداستان مي). فونك اين وظيفه را بر عهدة آغاز د١٦٩ص
تفي داستان، به معردهد. راهپردازد و نحوة ورود او به داستان را شرح ميمي شخصي -

، »نماييوضوح«، »ورود«ها ها ورود اشخاص به داستان (يا متن روايي) با شيوه
شرح «و  »گووگفت«ديگر؛ يعني است و اين پژوهش دو شيوة» متمركز نماييوضوح«



  __________________________________________________________________    
  245      هاي روایی معاصرنقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعر

  

 

كند كه به شرح زير است را مطرح مي» ها فرعيشخصيتاصلي از زبان  شخصيت
  ):٢(جدول شمارة

  كنند:گو ميواصلي گفت شخصيت) اشخاص فرعي داستان در مورد ١
اند رو شاخة سدر كهنسالي.../ دو دلجو مهربان با هم.../ دو تا كفتر/ نشسته«

خواهد ببيند رو گويي نميده چشمان را / تو ميست با دستان فرو پوشانستان خفته
  ).١٦ص ،١٣٨٩ثالث، قصّة  شهر سنگستان،اخوان»(داريمما را / كاو را دوست مي

ش قرار توجهكند و يا مورد ا را پيدا ميها داستان، فرد يا شي) يكي از آدم٢
  نمايي):گيرد (وضوحمي

، خسته بود./ و ما اين سو نشستهتر، انگار كوهي سنگ آن سوفتاده تخته«
  ).١١ص ،١٣٨٩همان،كتيبه،»(انبوهي،
منتظره طبيعي و غيرا غريب و يا صدايي بسيار شديد، غيربه منظره توجه) ٣
  نمايي متمرکز):(وضوح
دم مهربان باشند با هم هايي سحر كردم./ بي آنكه يكدانم چه شبنمي اما«

ي./ و آن گاهگه شبها كه خوابم برد،/ هرگز ها من/ در خلوت خواب گوارايپلك
، يا نيمتاجي گل/ از روشنا گلگشت رويانشد كايد به سويم هاله همان، آنگاه »(ييا

  ).٤٢ص ،١٣٨٩پس از تندر،
: شخصيت) شرح توسط ٤   راو
!/ خانه«رو به سو خلوت خاموش غرش كرد، غضبان گفت:/ « زادان! ها

 ،١٣٨٩همان، مرد و مركب،»(راز آريدرا فچاكران خاص!/ طرفه خرجين سليحم 
  ).٢٩ص

  ها ورود شخصيت به شعر رواييراه  نحوة ارائه و معرفي شخصيت  نام شعر روايي
  شودناآگاهانه وارد مي  ترکيبي  خانة سريويلي

  شودناآگاهانه وارد مي  توصيف مستقيم  مانلي
  سنگبه تخته توجه  ترکيبي  كتيبه

  گو و شرح شخصيت فرعيواز طريق گفت  مستقيم و گفتار توصيف  شهر سنگستان قصّه
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  به شعر روايي شخصيتها ورود نحوة ارائه، معرفي و راه) ـ ٢جدول شمارة(
  

  (Point of view)زاوية ديد 
است كه نويسنده با آن مصالح و مواد داستان  ازاوية ديد، نمايش دهندة شيوه 

دهد. كند و در واقع رابطة نويسنده را با داستان نشان ميخود را به خواننده ارائه مي
دو شيوه برا  اصوالًشود و داستان يا متن روايي معموال از زوايا مختلفي روايت مي

ص مفرد. در شخ اولروايت مناسب است: يكي شيوة سوم شخص و ديگر شيوة 
وعي، النّدهد و همچون ربراو خود را بيرون از صحنة داستان قرار مي اولطريقة 
گويد. در گذرد، به خواننده باز ميها و وقايعي را كه بر اشخاص داستان ميماجرا

طريقة دوم، راو در جلد يكي از اشخاص داستان، وقايع و حوادثي را كه خود انگار 
 البتّهكند. ده و در آنها شركت داشته است، برا خواننده بيان ميشان بوشاهد و ناظر

گو و زاوية ديد نمايشي برا وگويي دروني، گفتها ديگر همچون تكشيوه
- و مندني ٦٩ص، ١٣٨٨؛ يونسي،٣٨٥ص ،١٣٨٥روايت وجود دارند (ميرصادقي،

  ).٣٣ص ،١٣٨٩پور،
نوعي از تمامي شيوة ها روايي بررسي شده، شاعران هر كدام به در شعر

ها روايي، در مورد شعر توجه). پس نكتة قابل ٣اند (جدول شمارةروايتي بهره برده
ها عالوه بر ساختار روايي، حضور راويان است و همة شاعران مذکور از تمام شيوه

، خود شاعر به عنوان »شهر سنگستان قصّة «اند. برا مثال در شعر روايي بهره برده
در روايت حضور دارد. اين شعر ابتدا توسط راو سوم شخص (دانا كل)  دانا كل

  ا غريببه منظره توجه  كنش و واكنش و گفتار  آنگاه پس از تندر
  شرح توسط شخصيت فرعي  توصيف مستقيم  مرد و مركب
  شودآگاهانه وارد مينا  ترکيبي  خوان هشتم

  شودبه صورت داوطلب وارد مي  كنش و واكنش و گفتار  ظهر روز دهم
  شودآگاهانه وارد مي  توصيف مستقيم و كنش و واكنش  آرش كمانگير
راو را به خود جلب  توجهبستر خواب كه   ترکيبي  درفش كاويان

  كندمي
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شود و اين راو بيرون از صحنة روايت قرار دارد و وقايع و حوادثي را كه روايت مي
  گويد:گذرد را به خواننده باز ميبر اشخاص مي

اند رو شاخة سدر كهنسالي/ كه روييده غريب از همگنان دو تا كفتر/ نشسته«
  ).١٦ص ،١٣٨٩ثالث، قصّة  شهر سنگستان،(اخوان» ر دامن كوه قو پيكر...د

تر است و به نقد احوال و رفتار اين راو گاه مفسپردازد:مي شخصي  
گفت با گفت، سر در غار كرده، شهريار شهر سنگستان./ سخن ميسخن مي«

ها انيران شكوهمرده در آتشگهي خاموش/ ز بيداد تاريكي خلوت./ تو پندار مغي دل
  ).٢٧ص همان،»(كرد.مي

شهريار شهر سنگستان و كبوتران را برا  شخصيت موقعيتو  وضعيتاو ابتدا 
-ت آنان را نسبت به آنچه وجود دارد، شرح ميدهد و سپس ذهنيخواننده گزارش مي

با  دهد تاها پهلوان شهر سنگستان و كبوتران اجازه ميشخصيتدر ادامه به  امادهد. 
فاق ت و افکار دروني خودشان را نسبت به زندگي و آنچه اتّگو، ذهنيوعنصر گفت

افتاده است، برا خواننده بازگو کنند. درست همين جاست که ما شاهد تغيير ديدگاه 
گو وشخص) هستيم و همين گفت اول(راو  شخصيتاز راو سوم شخص به 

شود و نيز حضور داستان است ـ مي باعث کشش فرم شعر ـ که همان بستر روايي
  کند:راو سوم شخص را کم رنگ يا محو مي

جان/ بگو با مهربان جان خواهر«جوابش: »/ جانخواهر«خطاب ار هست: «
  »خويش درد و داستان خويش

ست ام بسيار./ سخن پوشيده بشنو، اسب من مردههام چون غصّقصّهغريبم، «يا: 
  ).١٧ص همان،»(م دل با تو گويم غار!ت./ غسو اصلم پير و پژمرده

شود و راو شخص روايت مي اولاز زاوية ديد » آنگاه پس از تندر«شعر روايي 
پردازد:ات خود ميبه شرح حال و ذهني  

دم مهربان باشند با هم هايي سحر كردم./ بي آنكه يكدانم چه شبنمي اما«
  ).٤٢ص ،١٣٨٩آنگاه پس از تندر،همان، »(ي.ها من/ در خلوت خواب گوارايپلك
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شود و شخص روايت مي اولنيز ابتدا از زاوية ديد » درفش كاويان«منظومة 
شود. در اين سپس ديدگاه به راو سوم شخص كه مادر راو است، سپرده مي

برد، نامناسب روحي به سر مي وضعيتخود را كه در  موقعيتمنظومه، راو ابتدا 
گردد و مادر راو به روايت داستان كاوه زمان گذشته بر مي دهد و سپس بهشرح مي

 اولپردازد و بعد از بازگشت به زمان حال، دوباره زاوية ديد از سوم شخص به مي
، مكالمه از عناصر دروني متن روايي است »كتيبه«يابد. در شعر روايي شخص تغيير مي

و عالوه بر گسترش روايت، گوشود. در گفتو شعر روايي بر اين اساس روايت مي
شود. بعد از اعزام شوند و درونمايه به نمايش گذاشته ميها نيز معرفي ميشخصيت

سنگ، جماعت به زنجير بسته منتظرند يكي از زندانيان برا خواندن نوشتة رو تخته
ه از كسي راز مرا داند ك«قهرمان بعد از خواندن راز ـ  اماتا شايد راه آزاد را بيابند. 
ماند و جماعت او را تشويق ـ مات و مبهوت همانجا مي» اين سو به آن سويم بگرداند

آيد و آنها به پوچي كار خود پي سنگ پايين ميكنند. قهرمان از تختهبه خواندن مي
  برند.مي

گويي دروني آرش هستيم. در اين نيز شاهد تك» آرش كمانگير«در شعر روايي   
پردازد و سپس با وارد شدن به متن وم شخص به روايت ميمنظومه ابتدا راو س

 نسبتاًگويي آرش، بخش پردازد. تكروايت (عمو نوروز) به شرح داستان آرش مي
يابيم كه مي اهميتدهد و حالت خطابي آن را پر ا از اين منظومه را تشكيل ميعمده

  كند: شعر را به سو راو متمايل مي
رو تيرم/ ستيغ سر  دار كمانگيرم/ شهاب تيزدست/ كمانكمان كهكشان در «

پر/ مرا باد است رس جايم/ مرا تير است آتشبلند كوه مأوايم/ به چشم آفتاب تازه
  ).٧٧ص ،١٣٨٤كمانگير،كسرايي،آرش »(برفرمان

  
  گووگفت  شخص اولراو   دانا كل  نام شعر روايي
  سريويلي با شيطان  -----   شاعر  خانة سريويلي

  درياييمانلي با پر  -----   شاعر  مانلي
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جماعت به زنجير   كتيبه
  بسته

  جماعت با قهرمان (عنصر دروني)  ----- 

شهر  قصّه
  سنگستان

  دو كبوتر  شهريار  شاعر

  راو با زالي جغد و جادو و پير دخت  منِ راو  -----   آنگاه پس از تندر
  زنشدو موش با هم و روستايي با   ----   راو  مرد و مركب
    منِ راو و رستم   شاعر و نقّال  خوان هشتم

  گويي)(تک
  رستم با شغاد

(ع) و لشكريان كودك با امام حسين  كودك گمنام  شاعر  ظهر روز دهم
  يزيد 

  هاگويي، عمو نوروز با بچهتك  گويي)آرش(تك  عمو نوروز  آرش كمانگير
  كاوه با انجمن  منِ راو  مادر راو  درفش كاويان

  ـ ديدگاه در شعر روايي معاصر٣شمارةجدول 
  

   (Atmosphere)فضا
و فضايي ذهني كه نويسنده يا شاعر با عبارت و توصيفات در متن روايي آن  جو

 ،١٣٨٥ميرصادقي،د و... باشد (آلوتواند شاد، غمگين، وهمآورد و ميرا به وجود مي
- روايت كرده تخيلت و واقعيا از ها روايي را با آميزه). شاعران، اين شعر٣٠٢ص

» مرد و مركب«و » آنگاه پس از تندر«ها، مانند شعر روايي اند. در برخي از اين شعر
ها روايي بررسي شده، در تمامي شعر کلّيتر است؛ ولي به طور پر رنگ تخيلعنصر 
ها روايي، فضايي ا ويژه دارد. فضا حاكم بر اين شعررنگ و جلوه تخيل

آرش «و » ظهر روز دهم«، »مانلي(«آور ، دلهره»)خانة سريويلي(«بار خشونت
درفش «و » مرد و مركب«، »آنگاه پس از تندر(«آلود آلوده و وهم، خواب»)كمانگير
است؛ هر چند ») شهر سنگستان قصّة «و » خوان هشتم«، »كتيبه(«آميز و ابهام») كاويان

ها ساده بسنده به توصيف صرفاًاند و فتهها زندگي فاصله نگركه راويان از واقعيت
  اند.كرده
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، فضايي سرد و ساكت بر شعر حاكم است و از »درفش كاويان«در شعر روايي 
  دهد:دهد، ابتدا فضايي دلگير را شرح ميآنجا كه راو روايت را در ذهنش شكل مي

آن بندد/ زماني دور همچون هالة ابهام ناپيدا/ در به چشمم نقش مي«
  ).١٤ـ  ١٣صص ،١٣٧٧مصدق، درفش كاويان،»(يارو

بار بر روايت شود، فضايي خشونتدر ادامه كه روايت به مادر راو سپرده مي
ثالث نيز فضا ها روايي اخواندارد. در شعر کلّيشود كه زمان و مكاني حاكم مي

آنگاه «مبهم است و اين به دليل وجود عنصر خواب است. برا مثال در شعر  کامالً
آيد كه با خواب و آرامش ها پر رنج شاعر در آغاز شعر مي، شرح شب»پس از تندر

بيگانه است. فضا هراس انگيز بر شعر حاكم است كه جنبة سياسي نيرومند دارد 
كند. نبرد مردم با را بيان مي ملّي ها پس از فروپاشي جنبشها و شبو وحشت روز

-تآيد و شاعر واقعيحكومت ستمشاهي در سطح شطرنج جادويي به رو صحنه مي
-كند (دستآور روايت ميها سياسي آن زمان را به عرصة خوابي آشفته و هراس

دهد كه زالي جغد و جادو او را به باز شطرنج ). راو ادامه مي٢٤٤ص ،١٣٧٣غيب،
دختي زردگون پير شخصيتبه  شخصيتا اين مهند. بدون هيچ مقدكدعوت مي

دخت گيرد و پيريابد. در حين باز باران ميگيسو كه شباهت به زنش دارد، تغيير مي
كند. فضا اين شعر و نيز ديگر خندد و با انگشتش به سو راو اشاره ميه مياق هاق

ها، احساس ده با خواندن اين شعرآور است و خواننخوان، يأسها روايي اشعر
 ،   كند. مي هراس و دلهرهنوميد

دريا و كوهستان جنگلي است.  ها روايي نيما، شب سرد و ساكتفضا شعر
فضا شب در كوهستان و دريا را  کامالًخواننده با خواندن اين دو شعر روايي، 

خوانندگان مايلند كه در كر شد كه اغلب كند. و اين نكته را هم بايد متذّاحساس مي
باشد و در  شعر روايي، فضايي وجود داشته باشد كه به وسيلة توصيفي ساخته شده

شود كه عوامل خدمت متن روايي قرار بگيرد. وجود فضا در شعر روايي باعث مي
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ابيت هر چه تواند بر جذّي نقش داشته باشند و اين ميتخيلآميز، شاعرانه و مبهم، اسرار
 ها روايي بيفزايد.عربيشتر ش

  
   (Setting) صحنه 
اند و فاق نيفتادهها روايي در زمان و مكان مشخصي اتّها اين شعررويداد

 صرفاًها، زمان و مكان مطرح نيست؛ بلكه زمان و مكان در اين گونه شعر اصوالً
 هاها در متن روايي هستند و از ديگر سو، در هنربستر برا رخ دادن رويداد

تي و حتّ ءت استقرار اشيانمايشي، كيفيتمكاني  موقعيها نمايشي، تركيب شخصي
-). در شعر روايي، شاعر مي١٦٧ص ،١٣٨٨آورند (فروزنده،صحنه را به وجود مي

ها ها و شرح و توصيف صحنه، با بهره بردن از روشكوشد با يار گرفتن از واژه
روايي را در ذهن خواننده ترسيم كند.  در ها شعر گوناگون، صحنة وقوع رويداد

و محيط اطرافش در ارائة صحنه، نقش پر  شخصيتها روايي نيما، توصيف شعر
هايش را ترسيم ها شعركوشد تا بدان طريق صحنة وقوع رويدادرنگي دارد. شاعر مي

- شخصيتها روايي نيما، شعر با توصيف صحنة زندگي كند. در صحنة آغازين شعر

شود هايي پرداخته ميشود و سپس در ادامه به صحنها مانلي و سريويلي آغاز ميه
ها دهد. نيما به وسيلة واژهها با اشخاص مخالف رو ميشخصيتكه در آنها نبرد اين 

  كند.ساز مياش صحنهها رواييو با استفاده از عنصر توصيف، در شعر
است. برا نمونه در شعر روايي  کلّي هاهمچنان كه اشاره شد مكان در اين شعر

به جزئيات مكان  توجه، مكان كوهستان و دريا است، پس »مانلي«و » خانة سريويلي«
ها ها امروز وجود دارد، در اين شعرها، آنچان كه در رمانشخصيتو محيط 

د و هايي به جزئيات زمان وجود دارها اشارهروايي وجود ندارد. در برخي از اين شعر
؛ يعني ماد نسبتاًمشاهده كرد. راو در محيط » درفش كاويان«توان در اين را مي

بستر خواب قرار دارد و خود بستر خواب عامل تداعي است تا راو از زمان حال به 
گويي مادرش بيفتد كه داستان كاوة آهنگر را برايش قصّهزمان گذشته بر گردد و به ياد 
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ي ـ نفساني يا روانشناسي است كه از زمان، همان زمان حسكرد. اين درك تعريف مي
گذرد و روان او مي كند كه زمان در ذهن و بر حسراو احساس مي شخصيت

ها روايي ديگر زمان با شب، روز، غروب در شعر اما). ٣١ص ،١٣٨٦(وات،
  است. کلّيشود و به عبارت ديگر، خورشيد، طلوع خورشيد و... نشان داده مي

-، شعر با توصيف سرما سرد زمستان شروع مي»خوان هشتم«در شعر روايي   

كند كه در ا را به خواننده القا ميمستقيم و به صورت نمادين، وقوع واقعهشود و غير
  ميد و شکست است. و نا يأسو عمل داستاني؛ يعني همان  شخصيتارتباط با 

ها شعر، با و توصيف رويداد هاثالث، صحنهها روايي اخواندر ديگر شعر
و دگرگوني روحي و خلقي آنها ارتباط عميقي دارند. برا نمونه در شعر  شخصيت

روحي و  وضعيت، هوا ابر و باراني درست مطابق با »آنگاه پس از تندر«روايي 
راو  شخصيتانگيز راو است. روز ابر و گرفته، همان درون غم شخصيتخلقي 

ي هستيم. در وضعيتنيز ما شاهد چنين » كتيبه«گذارد. در شعر روايي ميرا به نمايش 
يابند و پايان روايت كه قهرمان و جماعت به زنجير بسته، راه آزاد و آزادگي را نمي

كنند كه درست همانند درونشان برند، به شب و ماه نگاه ميبه پوچي كار خود پي مي
  اند:گرفته

 »ب روشن نگه كرديم / و شب شطّ عليلي بودنشستيم / و به مهتاب و ش«
  ). ١٥ص ،١٣٨٩ثالث، كتيبه، (اخوان

اين درست بر خالف صحنة قبلي است كه هنوز قهرمان برا خواندن نوشتة 
اند، شاد بودند و كردند كه راه آزاد را يافتهرو كتيبه اعزام نشده بود و آنها فكر مي

  آسمان نيز پر مهتاب بود:
كرديم/ و تي بيگانه اين راز غبارآلود را مثل دعايي زير لب/ تكرار ميو ما با لذّ«

  ).١٣ص همان،»(شب شطّ جليلي بود پر مهتاب
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  نتيجه گير
- ، فضا و صحنه ميديد ةزاوي، شخصيتبا تحليل عناصر داستان؛ يعني پيرنگ، 

تمامي از  تقريباًشان، ها رواييتوان به اين نتيجه دست يافت كه شاعران در شعر
-اند تا در قالب متن روايي، رويداداند و همچنين تالش كردهعناصر داستاني بهره برده

رات خود را به نمايش بگذارند و اين ها و تفكّها اجتماعي و زندگي و نيز انديشه
ها روايي بررسي شده، هم دارا قرار دهند. شعر تأثيرچنين خواننده را تحت 

ها، هم در داستان و هم در پيرنگ، ها شعراند و رويدادپيرنگي ساده و هم پيچيده
مرد و «و » آنگاه پس از تندر«، »خوان هشتم«و  »درفش كاويان«ها روايي بجز شعر

ا تنظيم شده كه در امتداد زمان، يكي پس از ديگر ، بر اساس زمان گاهنامه»مرکب
ها اين شخصيترفت است. ها دارا يك پياند. همچنين پيرنگ همة شعررخ داده

ثالث، )اند. برخي از شاعران همچون اخواناها، اغلب ايستا و تمثيلي (ـ اسطورهشعر
اند و بقية داشته تأکيدها شخصيتپور بر ابعاد بيروني و دروني نيما، مصدق و امين

 توصيفبر ها عالوه شخصيتاند. نشان داده توجه شخصيتشاعران فقط به يك بعد 
-گووا ترکيبي و از طريق شرح اعمال و افكار و گفتمستقيم، به شيوهمستقيم و غير

اند و در موارد اندك هم، راو ـ شاعر از راه نفوذ به هايشان ارائه و معرفي شده
ها ذهني آنها را به نمايش گذاشته است. فضا ها، اعمال و كشمكششخصيتذهن 

گو اشخاص ووصيف مستقيم راو ـ شاعر و گفتها، از طريق تشخصيتپيرامون 
اند و خود شاعر به ها از زوايا مختلفي روايت شدهاند. اين شعرفرعي ساخته شده

شخص  اولها از زاوية ديد عنوان دانا كل در شعر روايي حضور دارد. برخي شعر
گو اشخاص فرعي با وشوند و در برخي ديگر نيز به وسيلة گفتروايت مي

ميز، ام آبار، ابهها در فضا خشونتشود. شعراصلي، كار روايت انجام مي شخصيت
اند و شاعران با استفاده از توصيف و آلود روايت شدهآلود و وهمآور و خوابدلهره
  اند.ها شعر روايي را به وجود آوردهها، صحنهواژه
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  و مآخذ: منابع
  الف)کتاب ها

)، ساختار و تأويل متن، چاپ يازدهم، تهران، نشر ١٣٨٨، بابک (. احمد١
  مرکز.

  )، دستور زبان داستان، اصفهان، نشر فردا. ١٣٧١. اخوت، احمد (٢
گرايي در ادبيات، ترجمة فرزانه آمد بر ساختار)، در١٣٨٣. اسکولز، رابرت (٣

، تهران، آگه.    طاهر
، چاپ سوم، فرزانه ترجمة داستان، ، عناصر)١٣٨٧(                   . ٤  طاهر
  .نشر مركز تهران،

)، از اين اوستا، چاپ هيجدهم، تهران، انتشارات ١٣٨٩(ثالث، مهد . اخوان٥
  زمستان. 
گاه پس از تندر (منتخب هفت دفتر شعر)، چاپ )،  آن١٣٨٤(                        . ٦

  سوم، تهران، انتشارات سخن.
)، پيش درآمد بر نظرية ادبي، ترجمة عباس مخبر، ١٣٨٠ايگلتون، تر (. ٧

  تهران، نشر مرکز.
)، مجموعة  کامل اشعار، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ١٣٩٠پور، قيصر (. امين٨

  مرواريد.
-ها پريان، ترجمة فريدون بدرهشناسي قصّه)، ريخت١٣٨٦پراپ، والديمير ( .٩

، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز.    ا
، چاپ ١٣٨٢تودوروف، تزوتان (. ١٠ )، بوطيقا ساختارگرا، ترجمة محمد نبو

  دوم، تهران، انتشارات آگه.
ها نوآور در شعر معاصر ايران،  تهران، )، گونه١٣٨٨لي، كاووس (. حسن١١

  نشر ثالث.
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ثالث، تهران،  انتشارات )، نگاهي به مهد اخوان١٣٧٣غيب، عبدالعلي(. دست١٢
  مرواريد. 
)، نگارش و ويرايش، چاپ دهم، تهران، انتشارات ١٣٨٩.سميعي، احمد (١٣

  سمت.
)، راهنما ادبيات معاصر، چاپ دوم، تهران، نشر ١٣٨٨. شميسا، سيروس (١٤

  ميترا.  
ها رمان، ترجمة ابراهيم يونسي، )، جنبه١٣٨٤مورگان (. فورستر، ادوارد١٥

  چاپ پنجم، تهران، انتشارات نگاه.
ثالث)، ها اخوانگوو)، صدا حيرت بيدار (گفت١٣٨٢، مرتضي (. كاخي١٦

  چاپ دوم، تهران، انتشارات زمستان.
، از خون سياوش، چاپ چهارم، تهران، انتشارات  )١٣٨٤. كسرايي، سياوش (١٧
  سخن. 

، محمد (١٨ )، انسان در شعر معاصر، چاپ دوم، تهران، انتشارات ١٣٧٨. مختار
  توس.  

  )، درفش كاويان، چاپ نهم، تهران، نشر زمستان. ١٣٧٧يد (. مصدق، حم١٩
  .نشر ققنوس، تهران شهرزاد، ارواح ،)١٣٨٩( شهريار پور،. مندني٢٠
ترجمة حسين پاينده،  ها رمان،، نظريه»طلوع رمان«)، ١٣٨٦. وات، ايان (٢١

  تهران، انتشارات نيلوفر.
ارم، تهران، انتشارات )، عناصر داستان، چاپ چه١٣٨٥. ميرصادقي، جمال (٢٢

  سخن.
)، چشمة روشن، چاپ چهارم، تهران، انتشارات ١٣٧١يوسفي، غالمحسين (.٢٣

  علمي.
يوشيج، گردآور و تدوين، )، مجموعه اشعار نيما١٣٧٥نيما يوشيج، ( .٢٦

  سيروس طاهباز، چاپ چهارم، تهران، انتشارات نگاه. 
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انتشارات ، چاپ دهم، تهراننويسي، هنر داستان ،)١٣٨٨( ابراهيم . يونسي،٢٧
   .نگاه

  ب) مقاالت
ها در تحليل اسطوره«)، ١٣٨٨آالشتي، حسين و مراد اسماعيلي، (پور. حسن-١

پژوهشي دانشگاه گيالن، سال سوم، شمارة نهم، ، فصلنامة ادب»اشعار سياوش كسرايي
  .١٠٦ـ  ٨٩صص 

ها ا از داستانگزيدهنقد و تحليل عناصر داستان در «)، ١٣٨٨. فروزنده، مسعود (-٢
ـ  ١٥١پژوهشي دانشگاه گيالن، سال سوم، شمارة نهم، صص ، فصلنامة ادب»كودكان

١٧١. 


	سال پانزدهم (1393)، شماره 29

