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 چکيده
پژوهش حاضر به بررسی شعر خوان هشتم و آدمک مهدی اخوان ثالث اختصاص دارد 

شناسان در این نت و دیگر روایتژار رو دو عنصر روایت و زمان بر اساس نظریات ژ
دو شعر، مورد بررسی قرار گرفته است و پنج مفهوم لحن یا صدا، حالت یا وجه، نظم 

وی ی راترتيب، تداوم و بسامد در این دو شعر مطالعه و بررسی شده است. در حوزهو 
رو هستيم که گاهی به صورت مستقيم و گاهی از طریق داستانی روبهبا یک راوی برون

ی شویم. در حوزهرو میهای او روبههای داستان، با نظریّات و اندیشهشخصيت
عنوان مخاطب مستتر این متن در نظر گرفته  ی خود را بهمخاطب، شاعر مردم جامعه

های خود قرار داده است. در بررسی زمانی، است و شعر را ابزاری برای بيان اندیشه
گيری از شاعر بدون آن که روایت خود را در بند زمان خاصی قرار دهد، با بهره

واند تی میشگردهای هنرمندانه روایتی فرازمانی ارائه کرده است که در هر مقطع تاریخ
شاعر  رو هستيم وصدا روبهکارکرد داشته باشد. از منظر چندصدایی نيز با دو متن تک

با به تمسخر گرفتن رهاورد مدرنيزم)تلویزیون( در پی بيان این اندیشه است که 
 تواند در جوامع سنتی موجب ایجاد چندصدایی گردد.مدرنيزم وارداتی نمی

 شناسی، اخوان ثالث، خوان هشتم و آدمک.ایتتحلیل متن، رو های کليدی:واژه
 

 مقدمه. 1
  ابعاد متن گردد ترشیبموجب شناخت  تواندیم یشناستیروا منظر از یادب متون یبررس
  یـکی. آورد دیپداز متن  يترفهم تازه و کندخواننده آشکار  يبرا را آنپنهان  يهاهیو ال
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 ،يفرانسو پردازهیّنظر ،(1930)ژنت ژرار هینظر ،ییروا مطالعات در اتینظر نیترمهم از
پنج مفهوم  ژنت، يهیّنظر درو ابعاد گوناگون آن است.  ییمتن روا یبررس یاست که در پ

 ؛(Mood)وجه ای و حالت ؛(Voice) صدا ای لحن: از است عبارتدارد که  وجود یاساس
-Genette, 1980: 29) (Frequncy)بسامد و (Duration)تداوم ؛(Order) بیترت و نظم

 ییروابا توجه به  ثالث اخوان از «آدمک»و  «هشتم خوان»پژوهش حاضر دو شعر  در (32
دو شعر بر اساس  نیا مختلف سطوحو  شده لیتحل ،یشناستیروا منظر ازها، بودن آن

 .استدهیگرد یبررسژنت،  يهیّنظر
 
 ییروا شعر و ثالث اخوان. 1. 1

 يریگبهره باکه  است معاصر توانمند شاعران از( 1306-1369) ثالث اخوان يمهد
 به فاخر، یزبان از استفاده با و یحماس يهاقصّه ژهیو به کهن، يشعر عناصر از هنرمندانه

 دارد یاجتماع -یاسیس يو بو رنگ اخواناشعار  شتریب. استپرداخته تازه نیمضام انیب
 1سبک منحصر به خود است. يشاعران معاصر، دارا انیدر م و

 نخست: کندیم جدا معاصر شاعران گرید از را اخوان شعر برجسته، تیخصوص دو»
و  یاز زندگ ییرهایشعرش که تصو یاجتماع يجنبه گر،یو د او نیپرطن و یغن زبان
در شعر  ر،یچند سال اخ نیما در ا یاحتماع یزندگ يهاروشن هیمعاصر دارد.... سا خیتار
 اخوان( 553: 1394 ،یکدکن یعی)شف «.استانعکاس داشته يگریاز هر شاعر د شیاو ب
 يشاعرانه لیتخ يچهیدر ازتالش کرده  ت،یروا عنصر از يریگبهره با خود اشعار در

 ییروا عناصر به توجه. دینما ارائه است، داده رخ اجتماع در چهآن از يریتصو ش،یخو
 شعر در شدهمطرح  لیدر خصوص مسا او يهادگاهید فهم به تواندیمدر شعر اخوان 

  .کندکمک  يو
بُعد  تیتقو يبرا ،یانیشگرد ب نیتریاصل گاهیجا در تیروا کیاز تکن استفاده»
 و قدرتمند است يچنان قو يساختار شعر یگاه ،که هست يزیشعر است. چ يریتصو

 يتگریروا یقربان شعر، يجوهره ی... و زمان ردیگیبه خود م يشعر ثیح ت،یکه روا
 نه است منظوم داستان کی خواندنکه در حال  ندیبیو خواننده م شودیشاعر م يساده
 تیروا بر شعر شود،یم کینزد یرخطیغ تیروا به شاعر که جاآن مجموع، در... .  شعر
را  يشاعر يجا يتگریروا د،یجویم تقرب یخط يهاتیروا به هرچه و کندیم غلبه

 (284: 1391)زرقانی،  «.ردیگیم
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 یسبرر امکانمخاطب،  يریباورپذ يبرا مختلف يو توجه به منظرها انیراودر  تنوع
 شناخت خوانندهتا  گرددیو موجب م کندیفراهم م ،یشناستیروا منظر از را اخوان اشعار
  .آورد دست بهشاعر  يهادگاهید از يبهتر

 
 پژوهش ینهيشيپ. 2. 1

 يقصّه»:  از است عبارتارزشمند وجود دارد که  يمقاله چند، «هشتم خوان» شعر درباره
 یشناسییبایز منظر از مقاله نیا در که( 23-19: 1376یی آقای)مالحاج «غربت نیغمگ

 «هشتم خوان از گذر» يمقاله در. استپرداخته شده «آدمک»و  «هشتم خوان»به شعر 
 یبررس یو زبان یادب ،ينظر فکر از« هشتم خوان» شعر( 185-167: 1388 ،)قنبري

( 33-30: 1387)محمدزاده،  «ثالث اخوان از يشعر یبررس هشتم، خوان». در استشده
ت که اس يادآوری ستهیشا. استشده یبررس «هشتم خوان» شعر يو نحو یمختصات زبان

 . نشد افتی يامقاله ،موضوع پژوهش حاضر خصوص در
 

 «آدمک»و  «هشتم خوان»شعر  ليتحل و یبررس. 2

 مگر يگوشه در یزمستان سرد شب کی در که است ياخاطره انیب «هشتم خوان» شعر
مرگ  يقّصه یخانه، مرد نّقالقهوه دررخ داده است.  يراو يبرا ياخانهقهوه

و با  زندیم زیگربه روزگار خود  ،قصه انیم درو  کندیرستم را نقل م يناجوانمردانه
 . کندیم انتقاد جامعه تیوضع ازتلخ  یزبان

 خانهقهوهاست، راوي بار دیگر به همان  «هشتم خوان» شعري ادامه ،«آدمک» شعر
 ياگوشه درکه مرد نّقال  ندیبیم و پردازدیمخانه قهوه اوضاع تیروا  بهبار  نیو ا رودیم

 ،النقّ مرد ،شعر انیپا در. دیگویم سخن ونیزیتلو او، يجا بهساکت نشسته است و 
 .کندیم واگذار تازه بیرق به را دانیم وخانه را ترک قهوه

 
 ییرواسطح . 1. 2

 يهاتیروا يتعدادبا  ،یاصل تیممکن است عالوه بر روا ،ییرواخواندن متون  هنگام
 نیا یبه بررس یی. در سطح روامیقرار دارد، مواجه شو یاصل تیکه در دل روا یفرع
ه پرداخت است، يتگریروا موضوع رفتارش و اعمالکه  یتیشخص نیو همچن هاتیروا
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 یبررسسطح  نیدر ا شنو،تیروا و( گری)کانون يراو يهاکنش و اعمال يهمه. شودیم
 .شودیم
 یراو. 1. 1. 2

 داستان بردشیپ در او مشارکت زانیم و يراو ییشناسا است، مهم ییروا سطح در چهآن
 است رفتهگ نظر در او يبرا سندهینو ای شاعر که يمنظر و تیروا موضوع به البته که است

 در حضور منظر از انیراو ژنت، ژرار یشناستیروا يهیّ نظر براساس. دارد یبستگ زین
 :شوندیم میبه دو دسته تقس متن،

 ای سندهیهمان نو توانیم را يراو نیا :(Extradiegetic Narrator)یداستانبرون يراو .1
در متن حضور  یگاه یداستانبرون ياو. راو اتیو درون اتیذهن ایشاعر دانست و 

 و دارد قرار تیروا از رونیب یگاهو  کندیخود را بازگو م يهاشهیاندو  کندیم دایپ
 .کندیم انیبرا  سخنانش ت،یروا يهاتیشخص از یکی قیطر از

 گفته تیروا نیاوّل در يراو اگر: (Interadiegetic Narrator)یداستاندرون يراو .2
 یداستاندرون يراو رااز اشخاص داستان باشد، او  ،یداستانبرون يراو يشده

 عهده بر را يتگریعمل روا ،یداستانبرون يپس از راو ،يراو از نوع نیا. مینامیم
 .دهدیم مشارکت تیروا عمل در را يگرید انیراو و هاتیشخص زین یگاه و ردیگیم
به سه  يتگریمشارکت در امر روا زانیم منظر از را انیراو ،يگرید يبندمیتقس در ژنت

 :کندیم میدسته تقس
 به داستان در يراو از نوع نیا: (Heterodiegetic Narrator)یداستانمتفاوت يراو .1

 ياطالع کامل دارد. راو داستان،اّما از اتقافات  ندارد؛ حضور یاصل تیشخص عنوان
 يبرا که ستیاتفاقات تگریو روا دیگویسخن م گرانید اتیاز تجرب یداستان متفاوت

 .دهدیم رخ يگرید
 متن در فقط ،يراو از نوع نیا(Autodiegetic Narrator): یداستانندهیگو يراو .2

 رد صدا صورت به اغلب يراو از گونه نیا. کند انیب را خود داستان تا دارد حضور
 دهیاز او در متن د يگریکنش د کردن، تیروا جز و کندیم دایپ حضور متن

 .شودینم
 يبراکه  ستا يايراو: (Homodigetic Narrator)یداستانهمانند يراو .3

 يسو از ،يراو از نوع نیا. ابدییدر داستان حضور م ،یشخص يهايآشکارساز
 بر را يتگریروا عمل از یبخش و کندیم دایپ حضور متن در یداستاندرون يراو
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 :.کر) .است خود یشخص اتیتجرب انگریب یداستانهمانند يراو. ردیگیم عهده
Genette, 1972: 225- 226) 

 «هشتم خوان»در شعر  یراو. 1. 1. 1. 2
نخست که در  ي. راومیمواجه هست يراوبا چهارگونه  «آدمک»و  «هشتم خوان»شعر  در

 يراو. است تیشخص-يراو و یداستاندرون يراو نوع از د،یگویم سخن شعر يابتدا
و به  شودیم واردبه متن  خواننده، ذهن يسازآماده يبرا شعر،( یداستاندرون)ییابتدا
. شودیآغاز م انهیاز م تیروا نیدقت داشت که ا دی. باپردازدیصحنه و مرد نقّال م فیتوص
مورد توجّه شاعر  که کردهیم انیرا ب يگریمطالب د يراو ،ییبخش ابتدا در ایگو

 تیبه روا شاعرخانه است، در قهوه يحضور راو يکه درباره یدر بخش و استنبوده
 اعرش ،رخ داده است یزمان چه در ماجرا ستیمشخص ن که لیدل نیا به. پردازدیداستان م

 کند.  انیاز زبان او ب خواهد،یکه م را چهآنتا  کندیاستفاده م یداستاندرون ياز راو
 هچ ،ییسرما چه و/کردیم دادهايب ید یسرما سورت/  زين شب آن:گفتمیم داشتم/ هان، آمد، ادمی...

 رهيت رونيب گرچه.ییجا افتمی یسرپناه آخر خوشبختانه ک،يلوحشتناک/  سوز و بادبرف/ !ییسرما
 (194-193: 1390،.)اخوان ثالثشرم همچون بود، روشن و گرم خانهقهوه/ ترس همچون سرد و بود

 فیتوصنقّال را  اتیذهن و حالت ای و صحنه خواهدیکه م یزمان ،یداستاندرون يراو
 ياور کیدئولوژیا يهادگاهید با ختهیآم یگاه فاتیتوص نی. اشودیم تیروا واردکند، 

 .است همسونقّال  مرد سخنانبا  و ستا
 با رق،ش یسو به و/ منتشایش را به سوی غرب، با تهدید و با نفرت، ./ ماند خامش و استاد یاندک
 (199جنباند. )همان:  یالحظه/  ريتحق

 نقل هدفش و کندیم عمل دهننیب کیدر حکم  چون «هشتم خوان»در شعر  يراو
 تا استشده انتخاب یداستاندرون و شخص اول صورت به است، گذشته در ياخاطره

 يبراکند. شاعر  انیبدر ذهن دارد،  را چهآن بتواند شاعر ،ییروا يوهیش نیا گذرره از
 استکرده استفاده شخص اول و یداستاندرون ياز راو ،باشد رتریباورپذ سخنانش کهآن
 . دهد شیافزا را شنوتیروا و يراو انیم یهمدل زانیم تا

 حضور زین یداستانبرون يراو ،یداستاندرون يبر راو عالوه «هشتم خوان»شعر  در
شاعر را  اتیمؤلف مستتر که همان هنجارها و ذهن گر،ید ریتعب به ای شاعر. دارد

 نقّال مرد هماناو را  هانهیقر به توجّه با توانیم که ستا یداستانبرون يراو رد،یگیدربرم
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 تیدر حال روا ،مرد نّقال قیکه شاعر از طر گفت گونهنیا توانیواقع م در دانست؛ زین
 . استجامعه  وخود  رامونیپ يفضا

 يهاانیجر از یبلکه گاه پردازد؛ینم رستم مرگ تیروا به فقط نقّال شعر، نیا در
شعر متعهد  یپ در شانیا کهنیاو از  کندیم انتقاد زین خودو شاعران روزگار  يشعر

 است.  نیخشمگ ستند،ین
همچون  -چيه. / ستين یو شعرِ محضِ خوب و خال اريعیب/  نامردست و مرد نِيک و مهر اريع نیا

 آن/  سردان،خون انیآوا مخمل ییطال آنفالن مردان، /  ایفالنک،  ور/ ... /  عالی نيست. –پوچ 
...  / را یآب اسی غمزِ و ناز عطر نور/  است حسّاس که بس/  شانينيب و گوش و چشم که یزانیعز
کنار پوزشان  نديبینم و/  مایاز پلک، با ا یابوسه پراندیم شیسو به و/  جانیااز  نديبیچشمشان م/ 

 (198-197)همان:  را آوریکور و کرکنند یهاشعله گند یبوامّا، / 
 و( خروج کرده نقّالخود ) یاز ساحت ادب بخش، نیا در)شاعر( یداستانبرون يراو

بخش از شعر  نیا در. است آورده يرو( ثالث اخوان يمهد) خود یاجتماع ساحت به
 رستم مرگ ينقال قصه همان گریاست، د یاجتماع يدرد انیکه مرد نقال در حال ب

شاعر  يهادگاهیدو  هاشهیاند انیبو در حال  دارد را مستتر مؤلف نقش بلکه, ستین
 يبه نام مرد نقال و القا یتیخلق شخص باخود است. شاعر  يزمانهاوضاع  يدرباره

تند خود به اوضاع  يو انتقادها هاشهیاند انیب يراه را برا یبه راحت ،خود به او يهادگاهید
 .استکردهباز  ،یاجتماعو  یاسیس

 يگرید یداستاندرون يراو ،مرد نّقال است. مرد نّقال ،«هشتم خوان»شعر  گرید يراو
 هیاول يراو که است یهمانندداستان يراوکه در متن حضور دارد و از نوع  ستا

 دوش بر ،داستان تیعمده از روا یو بخش استکردهداستان  واردرا  او( یداستان)درون
 دیآیشعر در م یاصل يراو قالب در و شودیبا شاعر همسو م ییدر جا يراو نی. ااوست

 .کندیم انیشاعر را ب يهادگاهیدو 
 گرد /  خاموش همگنان. ... / بود گفتن گرم و شور مست ... / گرم شینا گرم، شیصدا آن نقّال مرد
مرو،... /  سروزاد را خوان هفت»: / گوش سر تا یپا/  د،یمروار گرد بر صدف کردار به گردش، بر
هشتم را  خوان /  کرد؛ تیروا -نیيآپاک و خوب یوهیهر آن/  مردیگرام آن ساالرماخ یقول به ای

 (196-195)همان: «ماث نامم که من/  اکنون، کنمیم تیروا من/ 
است که ذهن را به سمت شاعر  گرید یلیدل نامد،یم «ماث»خود را  نقّال، مرد کهنیا

 نیهمان شاعر است که با خلق ا نقّال، مرد ایگو که کندیم تیگمان را تقو نیو ا بردیم
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 شاعر نام مخّفف توانیم را ماث يواژه. استکرده انیخود را ب يهادگاهید ت،یشخص
 دانست  زیاخوان ثالث( ن ي)مهد

 دیگوینّقال م مرد شغاد، دست به رستم يمردانهناجوان مرگ داستان تیروا هنگام
 انبتو دیشا. ندارد تیروا در ینقش عمالً او خود و کندیم تیروا که است قصّه نیا که

 که ستا یداستانهمانند يراو یبه نوع نّقال، مرد يچندباره تکرار به توجّه با قّصه گفت
حضورش در داستان  -ستا یهمانندداستان يراو زیکه البّته خود او ن-نقّال مرد يواسطه به

 د،یبگو خواهدیم نّقالو  استاعتماد مخاطب  جلب يبرا دیتکرار شا نیا. شودیآشکار م
 .دیگوینم خود شیپ از يزیچ او

! )همان: بود تر تهمتن چشم یپا/ناباور یهایشگفت از/ دیدیکه روح رخش اگر م دیگویم قصّه
205) 
 (206...)همان: بود ساده و بود آسان سخت شیبرا نی/ ادیگویم قصّه

 اردد دیتأک دیجد نقّال اتفاقاً و میستین مواجه «دیگویم قصه» ریتعب با «آدمک»شعر در
 النقّ ،گرید يری. به تعب«بگذار را قصه/ نیامروز نقّال از بشنو هاچون چند نیراست» که

 دهیفراوان عق دیتأک با و استگرفتهرا در نظر  تگریروا کی تیماه خود، يبرا نیامروز
شعر بر خالف  نیرها شود. در ا دیدر قصه است، با چهآن و گوستدارد که او راست

 مخاطب تا گذاشتیم قصه يعهده بر را تیروا بار يهمه نقّال مرد که «هشتم خوان»
او را  هکنیاو تنها  ستیدغدغه ن شیمخاطب برا رشیپذ نیامروز نقّال رد،یبپذ را حرفش

 مهم است. شیبرا رند،یبپذ تگریروا کی گاهیجا در

 «آدمک»در شعر  یراو .2. 1. 1. 2
 خانهقهوه همان که داستان يفضا تیروا بر عالوه یداستاندرون يراو ،«آدمک» شعر در

سر »است و هم از مرد نقّال که ساکت و  ونیزیکه تلو دیجد يهم از راو بار، نیا است،
 خوان»نیز همانند  «آدمک»در شعر  شاعر .دیگویم سخن ،«فروبرده خود نیپوست بیج به

 ياور يرا برا دنیعمل د گر،ید ریتعب به ای و تیرواو تنها نقل  استکرده عمل «هشتم
 يراو انتخاب لیدل. استدادهگزارشگر در متن قرار  کیو او را در حکم  گرفتهدر نظر 

که از  يا. خاطرهاست تیروا بودن گونخاطره ،یداستانبرون يراو يجا به یداستاندرون
 از ررتیباورپذ شود، دهیشن یاصل يراو گر،ید يریتعب به ای و شخصاول يزبان راو

در هر دو شعر  از سوي دیگر . شود دهیشن شخصسوم يزبان راو ازاست که  ياخاطره
 گرید تیدو شخص يدربارهرا  یداستاندرون ينظر راو توانیم ،«آدمک» و «هشتم خوان»



 (35پياپی) 1397، بهار 1ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــــ  52

 

 يهاتیشخص جزو و شدیم انتخاب تیروا يبرا یداستانبرون ي. اگر راوافتیدر ،متن
 .شدینمفراهم  هاتیشخص يدرباره هیاول ينظر راو افتیدر امکان نبود، متن یاصل

 ادامه، در و کندیم فیتوص «روشن و گرم» را خانهقهوه يراو ،«هشتم خوان»شعر  در
که  دهدیکوتاه نشان م فیتوص نی. همداندیمرد نّقال م حضور علت به را یگرم یفزون
 خانهقهوه ،يراو ،«آدمک». در شعر دارد فضا نیا به ياهمدالنه و مثبتاحساس  ،يراو
 عبارت گفتن با و ندارد ییجا نقال مرد گرید یگرم نیا در اما کند؛یم فیتوص گرم را
 گرید يراو و است گرم تنها خانهقهوه که کندیم انیب «گرم سانبدان هم خانهقهوه سرپناه»

 .ندارد خانهقهوه نیا به يمساعد نظر
حضور دارد و او را با خود همراه  یداستاندرون يراو شکل به شاعر، «آدمک» شعر در
ناراحت  نّقال، مرد يبرا و کندیم انیب را شاعر اتیذهن ت،یشخص-يراو نیا. استکرده

 .استگرفتهاو را  يجا نیامروز نّقال ونشسته  يادر گوشه حال،افسرده و ساکتاست که 
 هب سر کرده، قوز/ سوت و کور و سرد و افسرده / . . . /  نهیدر کنار پنجره، نقّال پار ،یسکنج در
 (209. )همان: فروبرده خود نيپوست بيج

نقال  نهیبه پار یمجال گرید «جادو يجعبه فن پر»که   لیدل نیابه  ادشده،ی شعر در
کند، مؤلف  انیخود را ب یو اجتماع یاسیس يهاشهیاندتا عرض اندام کند و  دهدینم

 یناراحت و یتا بتواند همدل استکردهظهور  یداستاندرون يراو تیمستتر در قالب شخص
 نیرا از حضور نقال امروز خود نفرت و یناراحت و انیب ،نقال مرد سکوت از راخود 
 .کند بازگو( ونیزی)تلو

 يراو. استداده ونیزیخود را به تلو ينقّال خاموش است و جا مرد ،«آدمک»شعر  در
 ت،یوار امر در را او ن،یشیپ نّقال يجا به تازه یتیشخص خلق با)شاعر(  یداستانبرون

 ي)راو شاعر یهمدل با داستان اوّل بخش خالف بر مشارکت نیا امّا دهد؛یمشارکت م
  .شودیم دهیانکار در آن د یو نوع ستین همراه یداستاندرون يراو و( یداستانبرون

 (209)همان: یاندازچربک و بیفر پراکندن و/یسازفسون گرم همچنان فرنگان طّرار یجادو یجعبه
بار  نیترشیب نقّال، مرد همانند گرید( ونیزی)تلو نقال امروزین ،«آدمک» شعر در

 در رامشارکت  نیترشیب که است یداستاندرون يراو نیاو  ندارد دوش بررا  تیروا
 نیامروز نقال با یداستاندرون يراو دندر همدل نبو توانیامر را م نیا لیدارد. دل تیروا

 نقال مرد يجا کهنیاندارد و از  تیجذاب یداستاندرون يراو يسخنان او برا رایز دانست؛
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به او  يتگریدر امر روا یپررنگحضور  ياست و اجازه یناراحت و ناراض گرفته، را
 .دهدینم
 شنوتیروا .2. 1. 2

 تن،م در میرمستقیغ ای میمستق صورت به که ستا یاشخاص ایشخص  شنو،تیروا
 و است شخص یگاه شنوتیروا. شودیم بازگواو  يبرا تیرواو  ردیگیم قرار مخاطب

 شنوتیروا نییتع در زینشاعر  ای سندهیکه البته ژانر متن و سبک نو ءیش ای وانیح یگاه
 یداستاننبرو يشنوهاتیروا م،یمستق طور به وستهیپ قادرند انیراو یبرخمهم دارد.  ینقش
 يشنوهاتیروا م،یبه طور مستق شهیهم توانندیم زین گرید یقرار دهند و برخ مخاطبرا 

 (Genette, 1980: 26 .ک:. )ردهند قرار مخاطب را یداستاندرون
 مخاطب همان یمخف يشنوتیروا. یمخف ای آشکارند ای انیراو مانند شنوهاتیروا»

 ياست که استنتاجات راو یآشکار کس يشنوتیکه روا یدر حال ست؛ا يراو خاموش
ممکن است  ،او يهاواکنش ایاو  یواقع ينظرها ایها پاسخ ،او یاحتمال يهااز پاسخ

 يبرا یکه متن یهنگام (143: 1387کنان، -)ریمون «.بدهد او به ریباورپذ ياچهره
ها نظرات و اطالعات خود را با توجّه به پاسخ يآشکار نوشته شده باشد، راو شنوتیروا

که تفاوت خواننده/ مخاطب با  جاستنیا. آوردیدر متن م شنوتیروا یو نظرات احتمال
همان مخاطب  خواند،یم یسرگرم يبراکه متن را صرفاً  ی. کسشودیآشکار م شنوتیروا

آشکار به دنبال سؤال  يشنوتیروا امّا ؛فعّال ندارد يحضور ،خواننده است که در متن ای
 خواندیم یداستانبرون ينظرات مؤلف مستتر و راو افتنی ياز متن است. او متن را برا

را  شنوتیتا روا آوردیخود را در متن م اتیاطالعات و ذهن زین يراو ل،یدل نیهم بهو 
 در متن مشارکت دهد.

 ییشنوتیرواآغاز شعر با  در. میهست روروبه شنوتیروا چند با «هشتم خوان»شعر  در
گوش  -است شاعر همان که- یداستانبرون يراو تیروا به که مییروروبه خاموش

 دانست. یرا همان مخاطب کل يو توانیمندارد و  تیدر روا یو مشارکت دهدیم
 ،. )اخوان ثالثکردیم دادهايب ید یِسرما سورتِ / زين شب آن: گفتمیم داشتمآمد، هان /  ادمی... 

1390 :193) 
 يحنهص فیتوص با ییابتدا يراو. ستا یبخش اّول از نوع همانندداستان يشنوتیروا

 یمردم نقّال، مرد مخاطب. کندیم مشخص خواننده يبرا را افراد آن حضور خانه،قهوه
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 هاآن انیم در همدالنه و یعاطف يفضا و استشده ادی« همگنان» ریکه از آنان با تعب هستند
 ت. اس «گوشسر  تا يپا» ،شاعر ریبخش، ساکت و به تعب نیدر ا شنوتیروا. دارد وجود

 (195.)همان: گوش سر تا یپا/  د،یبه کردار صدف بر گرد مروار گردش بر گرد خاموش، همگنان
و  کندیداستان کمک م بردشیپ به نقال، مرد سخنانبه  دادن گوشبا  شنوتیروا نیا

او را به  توانیرو م نیشود؛ از هم بیترغ خود،نقل  انیب يتا نقال برا گرددیموجب م
 تیادر رو اندکشمشارکت  ،او بودن فعالمهین لیدل. دانست فعالمهین يشنوتیروا ینوع

 .شودینم مواجه او يسو از یاحتمال یپرسش با تیروا يانهیم در يراو کهنیااست و 
 مرد ریی. با تغاست «هشتم خوان»شعر  همانند شنوهاتیروا حضور ،«آدمک»شعر  در

بار  نیشاعر ا یول هستند؛ شنوتیروا مردم، همان( باز ونیزی)تلو «نینقّال امروز»نقّال به 
 نیا در شنوتیروا. ستا یعاطف بارکه فاقد هر گونه  کندیم ادی شانیا از« انبوه»با لفظ 
 یندانچ توجهمدام در غوغا و جنجال است و  بلکه ست؛ین« تا سر گوش يپا» گرید بخش،

 .ندارد( ونیزی)تلو نیامروز نقّال سخنانبه 
.../ آورد،فرنگ یجادوجعبه درون از/ دیگویم نقل اکنون کهنکا/ انبوه آن دانندیم و ننديبیم گرچه

.)همان: است جنجال و غوغا همچنان/ -دزد دین و دنياشان –جادوش  یجعبه فن پر گِرد/امّا هم باز
208 ) 

 نیامروز نقال کهنیا با. ستا شنوتیروا نیا يخلق و خو رییتغ است، مهم چهآن
 نقال نیا چهآن که دانندیم مردم ییگواز او بشنوند، « ها راچند چون نیراست» دیگویم
 و کنندیمسخنان او غوغا  انیرو، م نیو از هم ستیهم راست ن چندان د،یگویم

غوغاکردن  يبرا گرید لی. دلدیدر آرامش سخن بگو نقال، مرد مانند او که گذارندینم
 یتیروا يگوسخن ،و گذرا دانست. مرد نقال يالحظه تیدر جذاب توانیرا م شنوتیروا

تازه  یهر آن مطلب ون،یزیتلو یول م؛یهست آن شاهد يادوره وکهن است که در هر عصر 
 است.  «ياندازو چربک بیفر» یدر پ ،يراو ریتعب به بار هر و کندیم انیب

 
  تیروا وجوه. 2. 2

 عواطف وفضا  نی. اآوردیمدر متن  يکه راو شودیم مربوط یعواطف و فضا به ت،یروا وجه
 جادیا قی. از طرشودیم جادیدر متن ا شنوتیروا وبر خواننده  یعاطف يرگذاریتأث يبرا

 .کندیم همسو و همراه خود با را شنوتیروا وخواننده  ،يفضا و عواطف است که راو
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 (Focalizer & Focalization)یشدگیو کانون گریکانون. 1. 2. 2
 و ژنت نظر طبق. کندیرا مشخص م يو راو تیروا نیب يو فاصله تیروا يفضا وجه،

تفاوت وجود  یشدگیو کانون گریکانون انیم ،«کنان-مونیر»جمله  از شناسانتیروا گرید
 تیدر روا گریکانون که ستا یعمل یشدگیباشد و کانون يراو تواندیم گریدارد. کانون

و درک  شودیبه متن م یدهموجب جهت ،خود رامونیبا درک پ گری. کانوندهدیم انجام
آن را مشاهده  گریکانون که است يزیچ شدهیکانون. دارد تیاهم داستان رفتشیاو در پ

 داشته باشد:  حالت سه تواندیم یشدگیکانون ژنت، منظر از .کندیمو درک 
با نفوذ به ذهن  يراو ،حالت نیا در: (Zero Focalization)صفر  یشدگیکانون .1

 يوهیش نی. به اکندیها آگاه مخواننده را از افکار و احساسات آن ها،تیشخص
 .ندیگویم زین« کل يدانا شخصسوم» ،يتگریروا

از  یکی اتیذهن حالت، نیا در (Interna Focalization): یدرون یشدگیکانون  .2
 تایذهن يبر مبنا صرفاً تیشدن دارد و روا تیروا يبرا یچهارچوب ها،تیشخص

اول » ت،یروا يوهیش نیخواننده قابل درک است. به ا يبرا تیشخص نیهم
 .ندیگویم زین« شخص

 گفتار و رفتار حالت، نیا در: (External Focalization) یرونیب یشدگیکانون .3
 اتاحساس و افکار کهآنیب شود؛یم گذاشته شینما به خواننده يبرا هاتیشخص
 «یشینما» ای «ینیع شخصسوم» يتگریروا حالت، نیا به. شود بازگو هاآن یدرون

 (Genette, 1980: 161-211: ک)ر. .ندیگویم زین
 «هشتم خوان»در شعر  یشدگیو کانون یگریکانون .1. 1. 2. 2

 گریکانون-يراو کیبا  یعنی ست؛ا یدروناز نوع  «هشتم خوان»در شعر  یشدگیکانون
 و يراو انیم فاصله حالت، نیا دراز نوع اوّل شخص است.  گریکانون. میهست روروبه

قرار  انیاز راو یکی یو گاه يراو کی گاهیجا در تیاندک است و شخص ت،یشخص
 يادآوری ایدر حال نقل  ياست که راو آن گریکانون يبرا منظر نیا انتخاب لیدل. ردیگیم

 به آن از که يمنظر با یداستاندرون يراو بودن همسو يبرارو،  نیااز  واست  ياخاطره
بودن  گونخاطره هم تا است شده استفاده یدرون یشدگیکانون از پردازد،یم عیوقا ادراک

 .باشد هماهنگ یداستاندرون يرا حفظ کند و هم با راو تیروا
 یدروننوع  از گریکانون است، نقّال مرد يعهده بر يتگریروا عمل که ییهاقسمت در

عمل  نیمرد نّقال ا یی. البتّه در جاهامیرو هستروبه گریکانون -يراو کیبا  یعنی ست؛ا
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 یبخش در. دیگویم قصّه قولاز  کند،یم بازگو که را چهآن و گذاردیرا بر دوش قصّه م
خود را  کند،یم انیب را شاعر يهاشهیاند و است شاعر با سوهم گریکانون سخنان که
 . «يآر میمن، راو میراو»: نامدیم يراو

 رایاست؛ ز ریمتغ یداخل یشدگاز نوع کانونی «هشتم خوان» شعردر  یشدگیکانون
 بخشدو  در. دارد را خود يو هر کدام راو دهدیشعر در دو بخش رخ م نیحوادث ا

 کی تیکه در حال روا میهست روروبه( یداستاندرون ي)راوییابتدا يراو کی با شعر
 تیمرد نّقال و روا يبا ماجرا ت،یروا نیهم دل در و است آن درونو اتفاقات  خانهقهوه

 .میشویمرستم مواجه  يمردانهداستان مرگ ناجوان
 رایاست؛ ز يبودن راو ریمتغ ،«هشتم خوان»در شعر  یشدگیکانون بودن ریمتغ لیدل

که  ستینفر ن کی يهدهبر ع تیو عمل روا کندیبازگو م يراو کیرا  تیهر بخش روا
منظر  ازفر ن کیرا تنها  تیاگر روا رایکردن شعر است؛ ز رتریباورپذ يبرا دیتمه نیالبته ا

 نیا دییتأ ي. برانمودیم دیترد او يهاگفته صحت در مخاطب کرد،یم انیب خودادراکات 
 تکرار با نقال مرد. کرد اشاره «دیگویم قصه» عبارتمرد نقال بر  دیتأکبه  توانیمنظر 

 يزیاست و او چ قتیبر اساس حق شیهاگفته کهسخن است  نیا انیب یپ در سخن، نیا
 . دیگوینم خوداز 

وجود ندارد و هر  يافاصله یشدگیو کانون يگرمیان کانونی «هشتم خوان»شعر  در
 لیبه دل «آدمک» شعر در اما دارد؛ وجود یهمدل و یهمراههم هستند و   ریمسدو در 

 يگریو کانون یشدگیکانون انیم ان،یاز راو یکیخاموش شدن نقال کهن و کم شدن 
 ،هیاول يراو با ،(ونیزی)تلو نیهمان نقال امروز ای تازه يراوتفاوت و فاصله است و 

 .ستین شهیاندو هم همسو
 «آدمک»در شعر  یشدگیو کانون یگریکانون .2. 1. 2. 2

 -ياست و با راو ینوع درون از «هشتم خوان»شعر  همانند «آدمک»در شعر  گریکانون
 که را چهحال گزارش لحظه به لحظه است و آن در يراو رایز م؛یمواجه هست تیشخص

شدگی از نوع درونی ثابت است؛ زیرا تنها کانونی ،«آدمک»شعر  در. کندینقل م ند،یبیم
قّال ن»را به  شیرا بر عهده دارد و مرد نقّال که جا يتگریعمل روا هراوي نخستین است ک

 نّقال زباناز  گریکانون -يراو یحتّ. دیگوینم يزیو چ است اکتس است،داده «نیامروز
 .باشد داشته مشارکت يتگریروا عمل در دهدینم اجازه او به و دیگویم سخن هم دیجد
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 استمرده هاقصّه با هاقصّه قهرمان/ بگذار را قصّه/ نیها بشنو از نقّال امروزچند و چون نِيراست
 (210-209: 1390 ثالث، اخوان)

 بود، کهن يهاداستان راثداریم نقّال مرد چون، «هشتم خوان» شعر در یمنظر زبان از
به  ،«آدمک» شعر درکه  یدر حال ند؛یبرگز شیفاخر برا یزبان دانستیخود را ملزم م يراو

 نقّال. شودیمتفاوت م گریزبان کانون ست،یهمدل و همراه ن يبا راو گریکانون که علت نیا
 نیاز ا داند؛یو خود را فرزند امروز م ستین يارزشمند راثیم چیه وارث( ونیزی)تلو تازه

 .ستا یحماس شکوه و شور گونهو فاقد هر يامروز یزبان ،رو زبان به کار گرفته شده
 هوج .2. 2. 2

اصطالح  .شودیم یبررس ،انداز او به متنو چشم گریکانون نگاه نوعوجه،  يحوزه در
جه سه و رایتر است؛ زکامل دید يهیاز زاو ،یشدگیکانون ،ژنت ریبه تعب ایانداز چشم
 .ردیگیدربرم را کیدئولوژیا و یشناختروان ،یادراک

ادراکات  ،یشدگیکانون از جنبه نیا در :(Perceptual Facet)یادراک وجه .1. 2. 2. 2
از زمان و مکان و  گریکانون ادراک يوهیش. شودیم یبررسزمان و مکان  از گریکانون

 ( 109-106: 1387کنان،  مونیرر.ک: .)بخشدیوحدت م تیها به رواآن لیتحل یچگونگ
. مکان میمحدود مواجه هست یزمان و مکان با «آدمک» و «هشتم خوان» شعر دو در

 وانخ»شعر  در. بردیم پناهشعر به آن  يدر ابتدا گریاست که کانون ياخانهقهوه ت،یروا
 از آکنده یمکان راآن  است،دهیبرگزخانه هایی که شاعر براي توصیف قهوه، واژه«هشتم

 گرید ،«آدمک» شعر در امّا است؛ يراو مطلوبکه  دهدیم نشان یمهربان و تیمیصم
 .میتسین يزیبرانگشوق فیرو شاهد توص نیا ازو  ستیخانه مکان مطلوب شاعر نقهوه

 میشویم روروبه یتیروارو با  نیا از ست؛ین یمیتقو زمان نوع از شعر دو نیا در زمان
 يابتدا درکه شاعر  ی. عبارتباشد داشته مخاطب تواندیم هازمان و هادوره يهمهکه در 
 نبودن شعر است:  منداز زمان یحاک آورد،یم «آدمک»شعر 
. ستیزمستان سرد شب کی شب، کی باز/ قرن نيکدام ازسال/  نيکدام دانمینم ای گر،ید سال

 (207: 1390 ثالث، اخوان)
 توانیم یبه نوع شود،یم «یتخت»به مرگ   «هشتم خوان»را که در شعر  ايالبتّه اشاره

و به  ستا یضمن يااشاره صورت به هم زمان نیا امّا آورد؛ شمار به یمیتقو یزمان
 .شودینم انیب یمیتقو قیصورت دق
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 یشناخت يمؤلفه دو وجه، نیا:  (Psychological Facet)یختشناوجه روان .2. 2. 2. 2
 يرهیدا ،یشناخت ي. در مؤلفهدهدیرا نشان م شدهینسبت به کانون گریکانون یعاطف و

مؤلّف  نی. اکندیم نییتع مستتر مؤلفرا  یآگاه زانیمو  شودیم یبررس گریکانون یآگاه
 ت،یارو طول در یگاهو شاعر است.  سندهیهمان نو ای ستا یداستانبرون يراو ایمستتر 

به خواننده بدهد، محدود  خواهدیرا که م یاطالعات يرهیدا( مستتر)مؤلف یاصل گریکانون
 یبخش ،او خود رایز ؛محدود است زین یدرون گریکانون اطالعات گر،ید يسو از و کندیم
 ،یدرون گریکانون یعنی داند؛ینم جهان نیا يدرباره يزیچ واست  بازنموده جهان از

 افتنی گر،یندارد. کانون یکاف یآگاه يزیاست و از چ یاز جهان داستان یخودش بخش
. دهدیم مشارکت تیروا در را او و گذاردیم خواننده يعهده به را خود نظر مد اطالعات

 (112-110: 1387 کنان، -مونیرر.ک: )
 ست؛ا یدرون گریکانون نوع از «آدمک»و  «هشتم خوان» شعردر هر دو  گریکانون

 از است و تیاز روا یبخش ،او خود رایز است؛ محدود زین او یشناخت يمؤلفه نیبنابرا
دارانه و جانب یدو شعر از نوع ذهن نیدر ا یشدگیکانون. نداردکامل  یآگاه ت،یروا

 ریدرگ ت،یدر طول روا -شاعر یشعر و حتّ يابتدا يراوچه  نّقال، مرد چه- ياست. راو
 نّقال ردمکه پس از سکوت  ییابتدا يمهم است؛ خصوصاً راو اریهستند و حضورشان بس

 .دهدیم ادامهروایت را  ،«آدمک»شعر  در
 یشدگیو کانون گریکانون کهعلت  نیبه ا ،دو شعر نیدر ا گریکانون یشناخت يمؤلفه

 لیدلبه  اطالعات، يرهیدا بودن محدود نیا «آدمک»است، محدود است و در شعر  ریمتغ
 حضورخانه در قهوه لحظههمان  ،یدرون يراو رایهست؛ ز زیلحظه ن به لحظه گزارش

 .کندیم تیروا ند،یبیم که را چهآن ودارد 
 احساس «هشتم خوان». در شعر است درک قابل یخوب به شعر دو هر در يدارجانب

 به عبارات، و الفاظ قیطر از خانه،قهوه يفضا یحت و شنوتیروا و نقال مرد بهرا  يراو
 قّالن مرد از است، یمثبت یعاطف بار يدارا که یواژگان با يراو. کرد درک توانیم یخوب

 : کندیم ادیاو  يشنوهاتیروا و
 شیآشنا ثِیحد چونان دمش، و/ را،يگ و ساکت سکوتش آن/ گرم شینا گرم، شیصدا آن نقّال مرد
 ردگ بر صدف کردار به گردش، بر گرد/ خاموش همگنان. .../ بود گفتن گرم و شور مست. ..../ گرم

 (195: 1390اخوان ثالث، . )گوش سر تا یپا/ د،یمروار
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 و( ونیزی)تلو نینقال امروز يبرا یمثبتالفاظ  و ریتعاب يراو ،«آدمک»شعر  در
 يجادو يجعبه» همچون یصفات بارا  نینقال امروز یحت و بردینم کار به هاشنوتیروا

 . کندیم فیتوص «ایو دن نید دزد» و «آوردفرنگ
 دیهنجارها و عقا وجه، نیا در :(Ideological Facet) کیدئولوژیا وجه .3. 2. 2. 2

 یـنیبجهانا و ـتابع هنجاره زیهمه چ ،یی. اگر در متن رواشودیم یبررس گریکانون
 به. میترو هسروبه صداتک یمتن باکند،  یابیرا ارز گرید يهاینیبباشد و جهان گریکانون

 گریو د زندیممعمواًل حرف اوّل را در متن  گر،یکانون-يراو ینیبجهان گر،ید عبارت
 نیا در. کندیم یابیارز که است برتر تیعموق نیموجود در متن را هم يهاینیبجهان

 چهآنو  دهدیسخن گفتن نم ياجازه هاتیافراد و شخص گریبه د گریکانون حالت،
عرض  يرا برا نهیزم گر،یکانون اگرخودش است.  دیو عقا نظر تنها است، مهم شیبرا

 ریبه قرائت غ هاتیموقع نیا انیفراهم کند، تعامل م کیدئولوژیا تیموقع نیاندام چند
  (11-10: 1386 ن،یمارت ر.ک:. )شودیمنجر م ییو چندصدا واحد
 ،حالت نیاست. در ا گریکانون-يراو نوع از یشدگیکانون ،«هشتم خوان»شعر  در

. دهدینم حضور امکان گر،ید يصداها بهو او  میرو هستروبه گریکانون يفقط با صدا
 ّقالنمرد  ،عنصر متضاد در برابر رستم کی گاهیجا درشعر با وجود حضور شغاد  نیدر ا

 صدا گذاردینم و کندیم فیو تنها کنش او را توص دهدیحضور در متن نم يبه او اجازه
 :شود دهیشن متن در دشیعقا و
 ،... )اخوان ثالثبود نابرادر آن شغاد، او./ دیرا د -یاهیمحو سا بِيپَره -یاهیسا/ چاه آن لب بر

1390 :203) 
 گریکانون يهادگاهیو د دیعقا انیشاهد ب «هشتم خوان»که در شعر  يموارد گرید از
 یبانز بامؤلف مستتر است و  اتیذهن تیدر حال روا نّقال مرداست که  یهنگام م،یهست
 شاعر، يفهیوظ است معتقد و دهدیم قرار انتقاد مورد را خود يزمانه شاعران نگرش تلخ،

 دهیعق نیمخالف با ا ییصدا دهدیشاعر اجازه نم .است زمانه مردم يهارنج و درد انیب
 .شوددهیدر متن شن

 نیخاموش است و ا است، نقّال مرد همان که شعر انیراو از یکی ،«آدمک»شعر  در
 در را مخالف يصدا حضور امکان و شودیمنجر م شاعر یخاموش به ،او نخاموش ماند

ضاد در ت ت،یدر تضاد با مرد نقّال و در نها ابتدا، در مخالف يصدا نیا. کندیم فراهم متن
 طیو شرا کندیمخارج  ییصداتک حالت از را متن و ردیگیمشاعر قرار  يهاشهیبا اند
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را  يتکنولوژ و رسانه جانیا. در کندیم فراهمچندصدا  یمتن به شدن لیتبد يرا برا
 «دوجا حرافک» ،شاعر ریبه تعب ایکه رسانه  ی. هنگامدانست ییچندصدا آورامیپ توانیم

 ياصد اگر. است نیشیپ يصدا با تضاد در که شودیم دهیشن دیجد ییصدا شود،یم وارد
 :کندیم اعالم را هاآن مرگ صدا نیا کرد،یم دیتأک هاافسانه و هااسطوره بر نیشیپ
 پهلوان!/ خوب یهابچه! جان هابچه/  است افسرده افسانه کآتش/ ستیرید و یدور اکنون گرید

 (210. )همان: است عشق را زنده
 يایدن يهایژگیو از یکی و است مدرن يایدن از ينماد ،«آدمک»در شعر  ونیزیتلو
 ندیخوشا هرچند است؛ مغلوب يهاگفتمانشدن  دهیو شن ییچندصدا رشیپذ مدرن،
 نباشد.
سبب فقدان  به ،یسنت يجامعه در مدرن يایدن مظاهر حضورتوجه داشت که  دیبا

 گریمدرن شود و بار د ياجامعه ییدایموجب پ تواندیمدرن، نم يهاشهیو اند هادگاهید
 لیتبد غالب گفتمان به مغلوب، گفتمان. میهست یتسنّ يهادگاهید همان دیبازتولشاهد 

 بار نیا ،«آدمک». در شعر دهدینم نیشیپحضور و نمود به گفتمان  امکان یول شود؛یم
 سکوت در خانهاز قهوه ياو مغلوب( در گوشه نیشینماد گفتمان پ گاهیجا در) نقّال مرد
 .کندیم ترک راخانه قهوه ت،یو در نها بردیم سر به
 یمیقد نیز/ تنها رود،یم نکیا دارد/ جنجال و چُربک نیا از خسته/ خاموش، حسرتش سکنج از

 (211-210. )همان: نقّال گوآن راست کهن، آن خانه،قهوه
 شبخ دو هر در م،یریبگ نظر در( زودی)اپ بخش دو در تیروا کی را شعر دو نیا اگر

 انگریب قتیمرد نّقال که در حق يبا صدا اوّل، بخش در. میهست روروبه صدا کی با
 يجعبه يبا صدا دوم، بخش در و است( گریکانون-ي)راو یداستانبرون يراو يدئولوژیا

 که است نیا قصّه تلخ طنزاست.  تضاد در گریکانون يهاشهیاند با( که ونیزیجادو )تلو
 ییداصبا تک گریبار ددر این متن  ست،ا ییچندصدا تهیمدرن يامدهایپ از یکی اگرچه

  اند،شده جهموا زمیکه فقط با ظواهر مدرن یجوامع سنّت ؛ زیرا درمیشویمواجه م
 گرید بهحضور  ياجازه کنند،یم دایبه علل مختلف غلبه پ یوقت مغلوب،هاي گفتمان
 شود.و این موضوع به خوبی در شعر دیده می .دهندینم  هاگفتمان
 انجام تواندتنها کاري که راوي در مقابله با این نقال امروزین می «آدمک» شعر در
نشان  ق،یطر نیا از که است «جادو جعبه» و «جادو حرافک» مانند يریتعاب آوردن دهد،

 توانستیم حضور نیا چندندارد و هر یاحساس خوب د،یجد نقال نیا حضور به دهدیم
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 و کندیم یهمدل نیشیپ يصدا همان با همچنان)شاعر(  يراو شود، منجر ییچندصدا به
 کشد،یم شهیش يرو بر نقال که یآدمک ریتصو. بردیم انیم از متن در را ییچندصدا امکان

با  ز،یتمسخرآم يادارد و به گونه تازه ياست که شاعر در خصوص صدا یقضاوت انگریب
 . شودیم روآن روبه

 
 زمان .3. 2

 تیداستان با واقع زیمهم است که باعث تما اریبس لیمسا جمله از داستان در زمان عنصر
 :شودیم میتقس دسته سه به ت،یروا هینظر در زمان . شودیم

 ؛یمیتقو زمان -1
 ها؛تیشخص یعاطف -یحس زمان -2

 (93: 1387 صهبا،ر.ک: . )انجام تا آغاز از تیروا کل زمان -3
 یمیتقو زمان .1. 3. 2

در تقابل قرار  ییروا زمان باها حاکم است و انسان يروزمره یزندگ در که ستا یزمان
 توانیم. میستین روروبه یمیتقو زمان با «آدمک»و  «هشتم خوان» شعر دو. در ردیگیم

فقط در  خورد؛ینم چشم به تیروا کل در یمشخص یمیتقو زمان چیه باًیتقر گفت،
در  تیروا نیکه ا میشویمتوجّه م ت،یروا يهوا و حال به توجّه با «هشتم خوان» يابتدا

 است.  دادهرخ ماهيدسرد  يهااز شب یکی
 (193: 1390 ،. )اخوان ثالثکردیم دادهايب ید یسرما سورت/ زين شب آن

 کند؛یم استفاده «قرن نیکدام» و «گرید سال» ریتعب از شاعرنیز  «آدمک»آغاز شعر  در
 است: هنگامچه  ،آن قرن ایو  گریآن سال د ستیمشخص ن قاًیدق امّا

. ودب یزمستان سرد شب کی شب، کی باز/ قرن، نيکدام از/ سال نيکدام دانمینم ای گر،ید سال
 (207)همان: 

 انیاکه در پ یخیتار نیو همچن شودیاشاره م یکه در شعر به مرگ تختتوجّه به آن با
 نظر رد شعر يبرا یمیتقو یزمان ینوع به توانیم است،شدهشاعر گذاشته  يشعر از سو

از  که منظور شاعر یبرداشت خواننده از متن دانست؛ در حال توانیرا م نیا البّته گرفت؛
 بزرگان يمرگ مظلومانه انیو سهراب، ب اوشیدر کنار س یآوردن نام جهان پهلوان تخت

 است.  ارید نیا
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 هاتيشخص یعاطف-یحس زمان .2. 3. 2
 است. زمان ریمتغ هاتیکه متناسب با حاالت شخص ستا یمیتقو زمان همان زمان نیا

 : شودیم میدو دسته تقس بهعاطفی  – یحس
 شناسانه( زمان روانالف
 کردن یطوالن با يراو یگاه. شودیم یبررس ،يراو فاتیتوص طبق زمان نیا طول
کوتاه با یگاه و ترشیب ،یبه نسبت زمان اصل را ياواقعه دادنزمان رخ صحنه، فیتوص

 .دهدیم جلوهزمان رخداد را کوتاه  جمالت، و فاتیتوص کردن
 یداستانبرون يراو اتیذهن تیروا حال در نقّال مرد که یهنگام ،«هشتم خوان» شعر در

 یدرپیپ فاتیتوصشاعر به  رایز ؛است تریطوالن ،يعاد حالت نسبت بهزمان  ست،ا
 .است مشغولدرد و اندوه خود و مؤلف مستتر  انیب بهنقال  مردو از زبان  پردازدیم

/ .است نامرد و مرد نيک و مهر اريع نیا/ ستين عرش /است  درد یقصّه یآر قصّه، نیا است قصّه
 یدل را دنيشن و./ میگویم افسانه نيهم من یآر یآر.../ .../ ست،ين یعال -پوچ همچون -چيه

 (199-197 . )همان:میجویم داريب و آغشته خشم به و/ اندوده، انده و دردآشنا
 فاتیتوص ،در چاه افتادن رستم و رخش است تیکه مرد نّقال در حال روا یزمان

 .دینماتا خواننده را با خود همراه  کندیم انیبصحنه  نیا يبرا ،یطوالن و دمتعدّ
 رخشش بر کهآن/ . . ./ هول یناوردها یعرصه رمرديش/ شهر،نرایا ديام  و هيتک عماد آن اکنون گرید

 رخش با تهمتن اکنون یآر/ . . ./ جوشن در است ريش یاشهيب/ دانيم در است کوه بر کوه یگفت تو
 (201-200. )همان: بود گم سنان و ريشمش زهرِ آبش چاهِ نیا بنِ در/ رتمنديغ

  يراو و ستا یطوالن فات،یتوص زین رخش خراشدل مرگ يصحنه فیتوص هنگام
 شاعررو  نیا از ؛است دردمند ،رستم گ. مرد نقال از مرکندیم یطوالن زیرا ن رخش مرگ

 .استکرده تیروا تریطوالن را مرگزمان  ،یناراحت نیا دادن نشان يبرا
 حسّ تن از ییگو/ شیکار هازخم زهر که بس/ تن، از بود رفته خونش که بس/ د،ید را خود رخش

 او دیروارم گنج ديکل کان/ بود دیشا بار نينخست نیا./ . . ./ ديخوابیم داشت و بود، رفته هوشش و
 (203 -202. )همان: شد گم
  ییگوتک( ب
به  ،ییگوتک نیازمان  زانی. مپردازدیم ییگوتک به تیروا يهاتیاز شخص یکی یگاه

 باشد، ریمتغ حالت در یشدگیکانون که یهنگام. دارد یبستگ متن، بر حاکم يشهینوع اند
 .استنفس  ثیحد ینوعکه  کندیم ییگوتک يراوعموماً 
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 ياهتیاز شخص یکیاست که  رستم به متعلق ییگوتک ،«هشتم خوان» شعر در
با رخش در بن چاه  که است یهنگامرستم،  ییگوتک نینخستمرد نقّال است.  تیروا

 :شدیاندیم است،دادهکه رخ  یاتفاق بهاست و 
هوم!/  ده،يسرپوش چاه/ ن،یرید یلهيح آن هم باز/ نيچرک ینامردانه غدر آن هم باز»:/ ديشیاندیم و

 (202 -201)همان:  «ر؟يپ پهلوان کی با جنگ/ ن؟یا یعنی جنگ! آورنفرت چه
 ییگوتک بهرستم دوباره  رد،یمیم جراحات شدت از رخش که یهنگام ادامه، در

 :پردازدیم
 (203)همان: !« آه!/ رخش طفلک! رخش»: دل در گفت 

رستم او را  نگرد،یم رامرگ رخش و اندوه رستم  ،چاه فرازکه شغاد از  یهنگام
 :اوست يمردانهناجوان عمل و شغاد يدرباره او ییگوتک بار نیا و ندیبیم

 یطفهن دیشا نطفه!/ برادندربد  نیدغل، ا نیا/ پست شغال دون، شغاد نیا»... شدینم و/ ديشیاند باز
 ناخوب کی شوم، ینبهره کی را او زاده/ رودابه ستين رستگاهش و کشتگاه/ امّا است؛ زر زال

 (204همان: ...«)شمینديب یستینبا نه،./ مادندر
 :استنفس  ثیو حد دنیشیحال اند در زین لحظات نیآخر در رستم

 هوم،/ معبر؟ در دهيسرپوش چاه/ ر،يپ همانيم و شکار و یزبانيم»:/ سرگرم هاشهیاند نیآخر آن با باز
 یزبانيم/ ایکار؟ آش ای نیبود ا جنگ./ ریتصو نیا است زيانگنفرت و زشت که بس/ شمینديب یستینبا

 (205)همان:  «ر؟یتزو ای بود
به  عمدتاً ییگوتک است، ریمتغ یشدگیکانون که یهنگام شد، گفته که گونه همان

 نقال مرد تیحکا يهاتیشخص از یکی به ییگوتک جانیادر  اما ؛مربوط است يراو
 اضرح متن در مستتر فدر کسوت مؤلّ ،آن است که مرد نقال امر نیا لیمربوط است. دل

 یداستانرونیب يراو ،مرد نقال قت،یحق در. کندیم انیب را يراو يشهیاند و است شده
 رستم است.  يمردانهمرگ ناجوان تیروامتن در حال  رونیاست که از ب

 ،نقّال نهیدانست که پار یهنگام بتوان دیشا را «آدمک»شعر  در ییگوتک مورد تنها
 کی ریتصو دنیرا در قالب کش خود یدرون یخاموش شده است و خشم و ناراحت گرید

 يبازگوکننده ياگونه به تواندیم ریتصو نی. ادهدینشان م شهیبخار ش يآدمک بر رو
زبان، از نمود  يگفتار نمود يجا به شاعر و ستيجار نقّال مرد ذهن در که باشد یکالم
 یپ در ،ییگوتک در يزیهنجارگر نی. شاعر با اکندیزبان استفاده م يریتصو

 نّقال مرد. سازدیم زیمتما گرانیمرد نقّال را از د ییگوتک يوهیش و است يسازبرجسته
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 نانخو س اتیدرون شه،یش بخار يرو یآدمک دنیبا کش خود، با سخن و ییگوتک يجا به
 :سازدیم انینما را اشناگفته

 بر لرزد او حال/ حال بر اشیماض دیگر که یسرانگشتبا -/ در، یشهيش یرو بخاران،یب بخار بر
 (211.)همان: اليس یکريپ با آدمک، کی از ینقش:/ خشمش و نفرت ادگاری بندد نقش/ -استقبال

  انجام تا آغاز از تیروا کل زمان. 3. 3. 2
 يهاییگوهنگام تک البتهنوع حال در گذشته است.  از «هشتم خوان»شعر  در تیروا زمان

دو  نیحال است. البّته ا ت،یروا یکل زمان ،«آدمک»شعر  در. است حال زمان در رستم،
 ياخاطره نقل حال در یداستانراوي میان ،«هشتم خوان» شعرزمان با هم متفاوتند. در 

بان مخاط يخاطره در زمان حال برا ییبازگو نیا و استدادهرخ  شیکه در گذشته برا ستا
 یعنی است؛ خود اکنون تیروا حال در یداستانانیم يراو «آدمک»شعر  در اّما ؛است

 .کندیبازگو م ند،یبیم راهرچه 
 زمان تداوم ای طول .1: کندیم توجّه یژگیبه سه و ت،یزمان روا یبررس در ژنت

 تناوب ای بسامد .3 ؛(Order) تیروا زمان بیترت و نظم .2 ؛(Duration) تیروا
(Frequncy). (99: 1387 توالن، :ک.ر) 

  (Duration) تیتداوم زمان روا ایطول  .4. 3. 2
 قدرآناز زمان  یمقطع کوتاه ی. گاهردیگیم شکل يراو دست به تیروا زمان ساخت
 دهدیم اختصاص آن به را صفحه نیچند يراو که دادهاستيرو و حوادث از سرشار

: 1383ن،یمارت: ک. )ر.است يااز هر حادثه یو ته یخال زمان، از ياگستره زین یگاه و
 رخ دهد:  ریممکن است سه حالت ز ،یواقعو زمان  تیزمان روا نیب نی( بنابرا90

 ؛یواقع زمان با تیروا زمان يبرابر: یهمسان -1

 ؛یزمان واقع بهنسبت  تیبودن زمان روا ی: طوالنیگستردگ -2

 .یواقع زمان به نسبت تیروا زمان بودن کوتاه: یفشردگ -3
 با است، رستم مرگ تیروا الکه مرد نقّال در ح یزمان ،«هشتم خوان»شعر  در

 مانز ،رستم يدرباره گوناگون فاتیبا آوردن توص شاعر. میهست مواجه زمان گسترش
همچون او  زین شنوتیآن است تا خواننده و روا یو در پ دهدینشان م یطوالن را مرگ

 حادثه اندوهناک باشد.  نیاز ا
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 پور/ گنداومند، گُرد/ هول، یناوردها یعرصه رمرديش/ شهر،رانیا ديّام و هيتک عماد آن اکنون گرید
 زهين شیهاوارهید و کف بر سو هر کشته/ پهناور چاه ژرف کِیتار تکِ در/ .../ پهلو،جهانزال زر، 

 (200: 1390 ،)اخوان ثالث دردانیب چاه پستان، چاه/ مردان،ناجوان غدر چاه/ خنجر، و
  (201)همان: بود گم سنان و ريشمش زهر آبش چاهِ نیا بن در/ رتمنديغ رخش با تهمتن اکنون یآر

مرد نقّال در حال  زبان ازشاعر  کهاست  یهنگام ،یزمان یموارد گستردگ گرید از
 :ستخود ا يجامعه يهابازگو کردن درد

 یقال آلودخواب باغِ نیآذ گل نیا/ .../ ست،ين شعر/ است، درد یقصّه یآر قصّه ن،یا است قصّه
 خشم به و/ اندوده، انده و آشنادرد یدل را دنيشن و./ میگویم افسانه نيهم من یآر یآر./ .../ ستين

 (199 -197. )همان: میجویم داريب و آغشته
 ترمست مؤلّف و است ساکت نّقال مرد. میهست مواجه یزمان یهمسان با «آدمک»شعر  در

 سخن( ونیزی)تلو نینقال امروز فقطو  دیگوینم یسخن نّقال، مرد سکوت لیدل به زین
 یتوجهیبسرگرم کردن مردم و  ون،یزیتلو هدف تنها ،شاعر دگاهیو چون از د دیگویم

 گونهچیهتا کندیاستفاده م تیدر روا یزماناز هم شاعر است، جامعهمشکالت  و لیبه مسا
 ب،مخاط یهمراه يبرا نیکه نقال امروز است آن گرید لیدل. اوردین دیپد يسازبرجسته

 انیب خواهد،یرا که م هرچه رایز ندارد؛ يازین یزمان يسازبرجستهو  يپردازداستان به
 .ندارد یتوجه مخاطب، مخالفت ای یهمراه بهو  کندیم
 (Order) یزمان بينظم و ترت .5. 3. 2

 شودیم آغاز ابتدا از تیروا م،یراست فرض کن یخط را زمان ،يشمارگاه محور در اگر
معموالً با  شود؛یم تیرعا بیترت نیا یتیروا ترکم در امّا رسد؛یم سرانجام به انتها درو 

 هرگونه ژنت. میهست روروبه (Flash Forward) نگاهشیپ ای (Flash Back) نگاهپس
 ،روایت  در هانسبت به زمان وقوع آن ا را متن عناصر يارائهي و شیوه  و نظم در انحراف

 (56-55: 1383: توالن، ک.)ر.نامدیم یشیپرزمان
به گذشته  یبا ارجاع تی. شروع روامیهست روروبه نگاهپس با «هشتم خوان» شعر در

از آن سخن  يکه راو یزمان رایاست؛ ز یرونینگاه از نوع بکه البته پس دهدیرخ م
 حضور ندارد.  تیدر متن روا د،یگویم

 ،ییسرما چه و/ کردیم دادهايب ید یسرما سورت/ زين شب آن: گفتمیم داشتم/ هان، آمد، ادمی...
 (193: 1390 ،! )اخوان ثالثییسرما چه

 ادآوری مخاطب به تنها و آوردینم تیروا متن در «شب آن» از یحیتوض چیه شاعر
 شروع زمان به ارجاع عدم نیا لیدل دیشابود.  سرد اریبس هوا زین شب آن که شودیم
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 زمانکه در آن  ییدادهایرو بلکه ست؛ین تیاهم ياو دارا ياست که زمان برا آن ت،یروا
 خاطره نوع توانیرا م «هشتم خوان»نگاه در استفاده از پس علت. دارد تیاهم است،دادهرخ

 است.  دادهرخکه در گذشته  ستا ياخاطره نقل حال در يراو رایز دانست؛ آن بودن
که اگر  دهدیم ارجاع ت،یروا از رونیب زمان به گرید بارشاعر  ،«آدمک»شعر  آغاز در

نگاه است و با پس یمتندرون یارجاع م،یبدان «هشتم خوان»شعر  يرا ادامه شعر نیا
ذهن مخاطب را به  ،«یزمستان سرد شب کی شب، کی باز» انیب با شاعرمواجه هستم. 

 شبهمانند  یکه با شب ابدییو خواننده درم کندیم تیهدا «هشتم خوان»شعر  يابتدا
 دهد،رخشب  آنقرار است در  که ياحادثه زین جانیااست. در  مواجه «هشتم خوان»شعر 
 .آن یمیتقو خیتار نه است؛ تیّاهم يدارا

 نیامروز نقالو  است بیترت و نظم يدارا زمان ،«آدمک» شعر يهابخش گرید در
 یارجاع ممکن، حد تا و کندیم تیروا خواننده يبرا ،را در لحظه زیهمه چ زی( نونیزی)تلو

 .دهدینم ندهیآ ایبه گذشته 
  (Frequncy)تناوب زمان  ایبسامد  .6. 3. 2

 است ممکن یگاه. شودیم تیروا يرخداداست که  یدفعاتتناوب،  ایاز بسامد  منظور
 مختلف يهاوهیش به وبار  نیچند یگاه وشود )بسامد مفرد(  تیبار روا کی يرخداد

 کی فقط امّا دهد؛رخحادثه  نیاست چند ممکن زین یگاه ؛(مکرّر)بسامد  شود تیروا
 (6: 1382تودورف، :ک.ر(. )بازگو)بسامد  شود ارائه هاآن از تیروا

 خوان». در میهست روروبه مکرر نوع از بسامد با «آدمک»و  «هشتم خوان»شعر  در
 قالب از را تیروا نیا شغاد، دست به رستم يمردانهشاعر با روایت مرگ ناجوان ،«هشتم

رستم  گرید شعر، نی. رستم در ااستکرده لیتبد نینماد یبه موضوع یحماس يقصّه کی
 تیروا نیا بارکی. شاعر اندرفته انیم ازکه  ستا یپهلوانان يهمهنماد  بلکه ست؛یدستان ن

 هبمتفاوت،  ياگونه به «آدمک»در شعر  گرید بار و آوردیم یحماس ياقّصه انیب يبرارا 
 مورد گرید ن،یشیپ يهاکه گفتمان موضوع نیا انیب با. شاعر پردازدیم قصه نیا تیروا
 از ازهت یتیروا کند،ینم یتوجّه گذشته قهرمانان به جامعهو  ستندین احترام و رشیپذ

 :دهدیم ارائهمرگ رستم 
 (210: 1390 ،.)اخوان ثالثاست عشق را زنده پهلوان نیا دیبشنو/ است عشق را ندهیآ را حال

 يغنابودن و چه از منظر طول و نظم و بسامد، به  ییزمان چه از نظر روا یبررس
 یخیارت عمق بپردازد، یمیتقو زمانبه  ترکمهرچه شاعر  یعنی کند؛یمتن کمک م یخیتار
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 يهاجنبهو  کندیم دایپ يترشیب يهادوره به میتعم تیقابل متن و شودیم ترشیب متن،
 .ابدییم شیافزا آن نینماد

که در  داندیم ياآن را حادثه رستم، يمردانهناجوان مرگ داستان انتخاب با يراو
 يآن متفاوت است. راو تگریدر حال تکرار است و فقط نوع تکرار و روا خیطول تار

 دهدارخ بارکی که را يدادیموضوع، رو نیبا در نظر داشتن ا زین «آدمک»و  «هشتم خوان»
 .دینمایم تیمؤلف مستتر، آن را روا اتیو با توجه به ذهن کندیانتخاب م است،
 

 یريگجهينت. 4
 يراو يحوزه درکه  دیمشخص گرد «آدمک»و  «هشتم خوان»شعر  دو ییروا یبررس با
ز ا یو گاه میبه صورت مستق یگاه خوانندهکه  میرو هستروبه یداستانبرون يراو کیبا 
 رد چون شاعر. شودیرو ماو روبه يهاشهیو اند اتیّ داستان، با نظر يهاتیشخص قیطر

 رد. استکرده انتخاب را يراو نیا است، خود خوانندگان با میمستق يوگوگفت یپ
خانه( خاص )قهوه یهستند که در مکان یمردمان مخاطبظاهر  بهمخاطب اگرچه  يحوزه

 و استمستتر متن در نظر گرفته مخاطبخود را  يمردم جامعه ،شاعر برند،یبه سر م
 اشعار، نیا ک،یدئولوژی. از منظر وجه ادیسرایم مشترک يدردها و هاغم از شانیا يبرا

 غیبه تبل فاخر، یزبان از يریگبهره با يو. است شاعر يهاشهیاند انیب يبرا يابزار
مخالف را مورد طعن قرار داده يشهیاند گزنده، یزبان با و استخود پرداخته يهادگاهید

 یمخاطب تواندیم یخیکه در هر مقطع تار استکرده ارائه یفرازمان یتیروا شاعر،. است
 جز ییصداو  میهست روهصدا روبتک ینمت با زین ییمنظر چندصدا از. باشدداشتهخاص 

از  یکی گاهیجا در( ونیزی)تلو رسانه حضور یحت شود؛ینم دهیشن متن در يراو يصدا
صدا  کیو همچنان  گردد ییچندصدا موجب تواندینم مدرن، يایدن يابزارها نیترمهم

 که است شهیاند نیا انیب یپدر  ،ترفند هنرمندانه نی. شاعر با اشودیم دهیدر متن شن
 یمردم و مشکالت یجامعه گردد و ناآگاه رفتشیپ موجب تواندینم ،یواردات زمیمدرن

 . استامدهینبه وجود  يرییاست و تغ داریاست، همچنان پاکه در جامعه وجود داشته
 

 هاادداشتی
 شمس )ر.ک: شاهنامه آخر يمجموعه ژهیو به اخوان شعر خصوص در ترشیب اطالعات يبرا. 1

 (.600-467: 1390 سا،یشم و 293-275 :1391 ،یزرقان  ؛527-511 :1392 ،يلنگرود
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