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و نقـش روايـتي شناسي از ديدگاه ساختارگرايان به مطالعـه روايت طبيعـت، شـكل

مي مي و و فهم متن روايت را نشـان دهـد پردازد در نـزد ژرار ژنـت،. كوشد توانايي

و ها به مثابهي روايتشناسي عبارت است از مطالعهروايت ي بازنمايي لفظيِ حـوادث

شناسي بر ارتباطات طبق اين تعريف، روايت. هايي كه در زمان نظم يافته استموقعيت

بهممكن  و و متن روايي ميميان داستان و آوا هـدف از ايـن. پردازدويژه زمان، وجه

و تحليل شعر رواييِ  هـاي روايـيِ ژرار ژنـت براساس مؤلّفه» نشاني«پژوهش، بررسي

و روش تحليلـي است كه براساس منـابع كتابخانـه  و پـس از مباحـث-اي توصـيفي

و شعر  در»نشاني«مقدماتي در مورد اهميت سپهري و جايگاه ژرار ژنت از نظر روايي

و تعريف عناصر رواييِ ژنت، در نزد ساختارگرايان فرانسوي، كلياتي درباره ي روايت

هاي پژوهش حاكي از آن است كه يافته. قسمت اصلي مقاله، به آن پرداخته شده است

و آوردنِ آن بـه زمـان حـال، عـالوه»نشاني«شعر بـر، از طريق سفر به زمان گذشـته

مي زيبايي و تسلط بر زمان، اميدوار و تأثيرگذاري، آدمي را به ناميرايي و با آفريني كند

و حجم متن، با ضرب و تطبيقِ بين زمان متن و شتابي نسبتاً باال، موجبِ رسـايي آهنگ

مي تأثير داستان در ذهن روايت يكي بين دفعههمچنين رابطه. شودنيوشان هاي تكرار

و دفعهحادثه در داس بهتان ميهاي روايت شده، با وجود. شودصورت بسامد مفرد بيان

و اطالعات نسبتاً فاصله و حضور اندك راوي، جزييات و گزارش گيريِ سطوحِ داستان

مي بيش و طرحِ اسطورهتري ارائه ميوجو، بهانهي جستشود رهاي گذر، شود تا نظرگاه

و ظهـور پيـدا كنـدهبردن به خانمبني بر چگونگيِ راه نهايـت.ي دوست، مجالِ بروز

مي اين و خواننده بيشكه سپهري از بيرون ذهن شخصيت به حوادث داستاني تـر نگرد

رهتك ميگوييِ همين .خواندگذر را خطاب به سوار

»نشاني«شناسي، ژرارژنت، سپهري، زمان، شعر روايت، روايت:هاي كليديواژه

و ادبيات∗  kh.asadollahi@gmail.comفارسي دانشيار زبان
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 مقدمه.1

و،ي روايتو تحقيق در زمينه شناسيروايت امروزه از اين شيوه، تنهـا در ايران نوپاست
و تعليمي استفاده نمي و كنند؛ بلكه از اين شيوهبراي اهداف ادبي و درك ، براي استدالل

و جهان نيز بهره وميفهم تازه از زندگي هاي مختلف علمي به كار آن را در شاخهگيرند
از. برندمي و معاصر فارسيبسياري زبـان همچـون فردوسـي، سـنايي، شاعران كالسيك

و ديگـران، سـخن خـود را بـر اسـاس  و سـپهري نظامي، عطار، مولوي، جامي، اخـوان
و گزارشِ آن بنا كرده از شاعران) 1359-1307(در اين ميان، سهراب سپهري.اندداستان

و معروف نيمايي ايـي را كـه معمـوالً بـا هـاي رو در برخي از اشعار خود تكنيك،بزرگ
و تأكيد ژنت همراه است، به نمايش گذاشته است و ابهامِ مورد عالقه شعر. تصويرگري

وگـوي سپهري همچون برخي ديگر از اشعار او، داراي عناصر داستاني، گفتاز»نشاني«
و مؤلفهشخصيت هاي روشـن روايـي اسـت؛ بـا ايـن امتيـاز كـه از جـوهر هاي داستان

ش خيال و واژهانگيز و وزن رو. هاي مناسب بهره داردعر در اين مقاله، سعي داريم از اين
.شناسي ژرار ژنت بررسي كنيمرا از منظر روايت»نشاني«شعر رواييِ 
و نقـش روايـت شناسي از ديدگاه ساختارگرايان به مطالعهروايت ي طبيعت، شكل

ميمي و و فهم متن روايت را نشان پردازد شناسي سـاختارگرا روايت. دهدكوشد توانايي
در نـزد ژرار ژنــت،. شناســي معاصـر تغييـر يافـت بـه روايـت،ي رشـد خـود در ادامـه 
و ها به مثابهروايتيشناسي عبارت است از مطالعه روايت ي بازنمـايي لفظـيِ حـوادث
شناسي بـر ارتباطـات روايت،طبق اين تعريف. هايي كه در زمان نظم يافته استموقعيت
و بـه ممكن  و متن روايي و آوا مـي ميان داستان ، prince(.پـردازد ويـژه زمـان، وجـه
)11: 1391و بامشكي،66: 2003

پردازي است كه با پرداختن بـه شناسان ساختارگرا، ژرار ژنت نظريهاز ميان روايت
و زاويهمساي و مهمِ روايت همچون ابزار زمان و كاسـتيل اساسي هـايي ديد، نـواقص
،ژنت بر نقـش خواننـده در تكميـل مـتن. هاي روايي را برطرف كرده استنظريه ديگر

و معتقد است كه شـود كـه خواننـده نيـز در درك آن وقتي كامـل مـي،متن«تأكيد دارد
و سـبك جاي اين درك در ساختارگرايي زبـان. فعاليت كند شناسـي توصـيفي شـناختي

و تأكيد ژنت همچون بارت بر نقش خو اننـده بـراي سـاختارگرايان اهميتـي خالي بوده
همچنين ژنت با مبنـا قـرار دادنِ صـناعات بالغـي)227: 1379اسكولز،(».خاص دارد

و تفسير متن، ضمنِ دميدن جاني تازه به ادبيات به ي تمايلِ بالغـت بـههوسيلبراي تعبير



3 ــــــــــــــــــــ از سپهري بر اساس ديدگاه ژرار ژنت» نشاني«ي شناسي منظومه روايت

و نظم دسـت، به معناهايي)251: 1388و كالر، Genette ،1966 :216(كشف شفافيت
بـه،در كـل، قرائـت وي از مـتن.ي خواننده از متن نزديـك اسـت يابد كه به تجربهمي

(چگونگيِ ادراك نزديك است ي بنابراين نگارنده، براساس نظريه) 228: 1379اسكولز،.
مي»نشاني«ي منظومه،ژنت بهرا بررسي با»نشاني«ويژه كه شعر كند؛ و آشـنايي، زدايـي

.هاي كاربرد عناصر رواييِ ژنت استبستر مناسبي براي جلوه،برهم زدنِ روايت خطي

ي تحقيقپيشينه.2

» رضا براهنـي«،)297-287: 1382شميسا،(» سيروس شميسا«برخي از منتقدان ازجمله
ــي،( ج1380براهن ــريفيان«،)1:281-289، ــدي ش ــريفيان،(» مه ،)182-157: 1386ش

)73-71: 1387غيـاثي،(و محمدتقي غيـاثي) 212-195: 1383پاينده،(حسين پاينده
و بررسي منظومه ميپرداخته» نشاني«ي به نقد كوشد با استناد به مفـاهيم اند؛ سه اثر اول

اثر چهارم نيز تـالش دارد. رمزگشايي كند»نشاني«و مصطلحات عرفاني، از معناي شعر 
به»نشاني« ساختار شعر بههوسيل را وي رهيافت فرماليستي ويژه با استناد به مفهوم تباين

و بررسي كند؛ اثر پنجم هم، شعر  الي برخـي اشـعار ديگـر را در البه»نشاني«تنش، نقد
و طي آن، به پـاره، صورت ساختاريبه-هرچند كوتاه-او اي از عناصـر روايـي تحليل

آننمايد؛ اما در هيچمي اشاره ژرار«شناسـيِ از بعـد روايـت»نشاني«ي ها، منظومهيك از
و مورد توجه قرار،»ژنت بـا توجـه كه اين منظومه،نگرفته است؛ در حاليبررسي نشده

و روايتيِ آن، از منظر روايت بهبه قابليت داستاني شناسـي ژرار خصوص روايت شناسي
و بررسي است .ژنت قابل بحث

 سؤاالت پژوهش.3

 داراي چه جايگاهي است؟،شناسي ژرار ژنتاز نظر روايت»نشاني«شعر-1
كـردنِ داسـتان اسـتفاده شـده از كدام تمهيدات روايي براي جذّاب»نشاني«در شعر-2

 است؟

و روايتروايت.4  شناسي

و شنيدن قصه، انگيزهبراي قصه كودكان از همـان. اي اساسي در انسان وجود داردگويي
ميي كامل از قصهتوانايي معناداري براي تشخيص قصه،سنين پايين كننـدي ناقص پيدا
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در. كه اين همان توانش روايي پايه است بر اين اساس، ممكن اسـت نخسـتين پرسـش
مينظريه سازد داستاني را كـه درسـت تمـامي روايت اين باشد كه چه چيزي ما را قادر
ميمي و تشـخيص دهـيم؟ در ايـن صـورت شود، شود، از داستاني كه ناقص تمام ،تميز
و ايضاحِ اين تـوانشِ روايـي بـه توان روايتمي شناسي را تالشي دانست كه براي شرح

.شودكار گرفته مي
، تفـاوت)Narration(و روايـت ) Histoire(، داستان)Recit(ژنت بين گزارش

و. شودقائل مي داسـتان، نظـم از منظر وي، گزارش، عبارت از نظـم رخـدادها در مـتن
ي گـزارش بـا روايت نيز عبارت است از ارائه. نهايي رخدادها در عالم بيرون متن است

و ايجاد نظم همنشيني در طرح ي بنابراين، منطـق روايـت، شـيوه. نوعي گزينش عناصر
و ارائه (ي عناصر داستان اسـت انتخاب از) 315: 1388و احمـدي،77: 1391مـارتين،.

پي ديدگاه ارسطو، طرح و داستان، اساسي)Plot(رنگ يا  هـاي ترين ويژگي روايت است
و و به دليل ضربخوب بايد آغاز، وسط آنآپايان داشته باشند هاست كه از هنگ انتظام

ميداستان . پردازان، طرح بايد دچار تحول اساسـي هـم باشـد از نظرِ نظريه. بريمها لذّت
و يـا معكـوس گونـه رخ دهد كه بـه تغييري. اي داشته باشداوليه،وضعيت اي بازگشـت

و گره .اي صورت گيرد تا آن تغيير را معنادار سازدگشاييشدن وضعيت منتهي گردد
و خوانندگان مـي تواننـد بگوينـد كـه دو اثـر در واقـع، دو قـول از يـك داسـتانند

و توانند طرح مي كبسندگي چكيدهيدر زمينهها را خالصه كنند در. ننـدي داستان بحث
طـرح بـا روايـت صـورت.ي روايت، وجود سطحي از سـاختار مفـروض اسـت نظريه
. كننـد هاي گونـاگون عرضـه مـي ها داستان واحدي را به شكلگيرد؛ زيرا اين روايت مي

هرمثالً روايت طرحِ سه شخصيتي را مي يـا كدام از ايـن سـه شخصـيت توان از ديدگاه
از.د، عرضـه كـر ناظري بيروني كه از اين رخدادها سر در گم شده، يا راوي داناي كـل 

و گفتمان بهعرضه،اين نظر، طرح يا قصه . هاي گوناگون استصورتي آن طرح
و تحليـل ادبيـات روايـي روشيزمينهدر» شناسيروايت« هاي گوناگون نگـارش
دا: همچون و رمان، داستان كوتاه، حماسه، . گويـد سـخن مـي ... ستان پريان، شعر روايي

ميهريك از اين روش يـكهربنابر ايـن، كنند؛ها، متن ادبي را از ديدگاه خاصي بررسي
و تازهاز آن روش ميها برداشت نو .كننداي از متن ارائه
مي) narratology(شناسي روايت  هاي مربـوط بـه سـاختارگرايان توان از پديدهرا

والديميـر«كه دستور را زيربناي گفتار دانسته است،» سوسور«ي اساس نظريهبر. دانست
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» گرمـاس«نيـز.م1970در سـال. هاي پريان را بررسي كردروسي بود كه داستان» پراپ
و نشـان دهـد،ي متـون روايـي پراپ را به كليهوالديميري كوشيد نظريه كـه گسـترش
بـراي نوشـتن انـواع داسـتان،ساختارهاي بنيادين محـدود دستتوان از يك چگونه مي
)283-282: 1378مقدادي،(.استفاده كرد

و نشان دادن هستند ، حماسـه، روايـت در اسـطوره.دو شكل اساسيِ روايت، گفتن
بنابر اين، حضور روايت، همچون وجود دارد؛...و قصه، تراژدي، كمدي، تاريخ، نقاشي

و جهاني است (زندگي همگاني )45: 1380آسابرگر،.
و هـر تجربـه هر روايتي، نقلِ تجربه اي را در خـود اي حادثـه اي از زنـدگي اسـت

آن. گنجاند مي ميدر اين بين، و كـنش سازد، سازمانچه روايت را هـا بـر دهيِ حـوادث
و معلولي در قالب يك طرح استي علّي نظمي مبتني بر رابطهپايه پي.ي رنـگ طرح يا

و ترتيـبِ منطقـيِ حـوادث  و ميرصـادقي،92: 1369فورسـتر،(.عبارت است از تنظـيم
و ارتباط منطقي)67: 1385 رو، عناصر اصلي قصه هستند؛پس حركت در زمان از ايـن
روي،د كه در زمانانهايي دانستهترين مفهوم، داستانها را در سادهروايتنظران، صاحب

(دهندمي و علّيـتبي)20-18: 1380آسابرگر،. ،ترديد در يك روايت، بـين زمانمنـدي
گف)17: 1383ريكور،(.وجود دارد اي تنگاتنگرابطه هـات كـه هـردوي آن شايد بتوان

و زمانمندي در حكم جزو بنابر يكي بيش نيستند؛ الينفك روايـت محسـوب اين، زمان
.شودمي

 هاي رواييِ ژرار ژنتمؤّلفه.5

وجـوي زمـان از در جسـتي رمـاني مهمي، در زمينـه ژنت عناصر روايت را در مقاله
و، از مارسل پروست دست رفته را مشخّص نظـم،: كنـد به پـنج عنصـر تقسـيم مـي آن

(يا لحن(و آوا) يا وجه(تداوم، بسامد، حالت  .(Shen ،2008 :137(

)order(نظم.5.1

و زمـان، بسياري از روايت ها از نظر ترتيـب حـوادث روايـت بـا تـوالي خطـي وقـايع
و چيـنشِ حـوادث را ژنـت ايـن. خواني ندارنـد هم گونـه نـاهمخواني در ترتيـب بيـان

و آن را به سه نوع گذشتهمي» پريشي زمان« و لحظـه نگر، آيندهنامد لحظـه تقسـيم بـه نگر
و بعـداً نگر، حادثهنوع گذشتهدر)Genette ،1982 :48(.كندمي اي قبالً رخ داده اسـت
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مي در ميبه. شودمتن بيان از دانـد؛ بيان ديگر، ژنت زمانِ طرح را فراتر از داستان فراتـر
ترتيب واقعي وقايع را برهم زده، وقايع را از گذشته نقل كرده تـا بـه،كه داستان نظرآن 

(رسيده استحال  اي كه هنـوز روي نگر نيز واقعهر نوع آيندهد)26-25: 1371اخوت،.
مينداده است، بدون اين اين نوع روايت كـه. شودكه حوادث پيشين آن ذكر گردد، نقل
و بيش و داستانامروزي است صـورت تخيلي اختصاص دارد، بـه-هاي علميتر به رؤيا
را لحظــه نيــز داســتان حــوادثبــهدر روايــت لحظــه).26: همــان(زمــان حــال اســت 

ميبه لحظه و لحظه دنبال و زمان طرح اين، در بنـابر. داستان باهم تداخل دارنـد زمان كند
روي اي پـيش گونـه نگـر نيـز بـه گرد ودر نوع آينـده نگر، نوعي عقبپريشيِ گذشتهزمان

خواهـد با طرح مبحث نظـم، مـي» ژنت«در واقع،. شودنسبت به زمان تقويمي ديده مي
و دگرگوني در نظـم خطـيِ آن نشان دهد كه رمز جذا و زيباييِ روايت، ايجاد تغيير بيت

.است

)duration(تداوم.5.2

و حجم متن كه در تعيـين ضـرب،تداوم وآعبارت است از نسبت بين زمان متن هنـگ
به. رودشتاب داستان به كار مي و حجم متن ثابت باشند، معنـي آن اسـت كـه اگر زمان

اختصاص دادنِ قسمت بلندي از متن به مـدت زمـان. ثابت جريان داردداستان با شتابي 
و تخصـيص دادنِ قطعـه،كوتاه از زندگي شخصيت داستان اي موجب شـتابِ منفـي آن

دهـد كـه نشـان مـي،تداوم. شودكوتاه به مدت زمان بلند، سببِ شتاب مثبت داستان مي
و كدام واقعه را مي را. حذف كردتوان كدام حادثه قابل گسترش است سـرعت حـداكثر

را» حذف« نهايـت هـم بـين ايـن دو بـي. نامنـد مـي» درنگ توصيفي«و سرعت حداقل
هـاي در حذف، پويايي صفر متن متناظر با برخـي تـداوم. قرار دارد» صحنه«و» چكيده«

در چكيده. تر استدر درنگ توصيفي، تداوم متن از تداوم داستان طوالني. داستان است
هم، تداوم متن با تـداوم داسـتان در صحنه. تر استم متن از تداوم داستان كوتاهنيز تداو

شـگردهاي تـداوم،)74و73: 1387كنـان، ريمونوGenette ،1982 :52(.برابر است
و اپيزودهـا در  و درك راوي از اهميت نسبي لحظات بسته به قانون تأثيرگذاري، اقتصاد

ميهمه نمـايي ممكن است وجـود چنـين شـگردهايي، انـدكي واقـع شود؛ اما جا تجويز
و حس قصوي بودن را بيش از پيش منتقل كندحكايات را خدشه )79: 1384ژنت،(.دار
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)frequency(بسامد.5.3

و دفعهي بين دفعهمراد از بسامد، بيان رابطه هايي اسـت هاي تكرار يك حادثه در داستان
ميطور عملي كه اين رويداد به : بسامد كه شامل تكرار است، انـواعي دارد. شودروايت

يكاگر بسامد به يكصورت ،بار اتفاق افتاده، بسـامد مفـرد بار نقل كردن چيزي باشد كه
يك.نام دارد بار حادث شود، ولي بارهـا روايـت شـود، بسـامد مكـرر اگر رويدادي تنها

و اگر حوادثي مكرر تكرار شوند، اما تنها يك روايت شوند، بسامد بازگو ناميده باراست
و بازگو، به ترتيب، زمينه را بـراي ايجـاد شـتاب ثابـت،. شودمي بسامدهاي مفرد، مكرّر

و شتاب مثبت در روايت فراهم مي (كندشتاب منفي و همكار،. )33: 1390جاهدجاه

 حالت يا وجه.5.4

)distanse(فاصله.5.4.1

كنـد كـه روابـط بـين عناصـر اين اختيار را پيدا مـي،كه مؤلّف بر اين باور است» ژنت«
اين ديدگاه ساختارگرا، ضمن. گوناگون نقل داستان را با اشكال مختلف روايت بيان كند

دهد كه روايت سوم شخص، لزوماً يك راوي دارد كه در داستان حذف مؤلف، نشان مي
مي. همواره حضور دارد ، حضور دارد، نه در دنيـايي كـه كندراوي در دنيايي كه روايت

ي برتنس، بايد بپذيريم كه راويِ نـامعلومِ روايـت عقيدهبه. كندمؤلّف در آن زندگي مي
(از مؤلّف است غير،سوم شخص از طريـق» ژنـت«ترتيـب، بـدين)89: 1384برتنس،.

موفـق شـد روايـت اول،قرار دادنِ يك راويِ نامعلوم در درون روايـت سـوم شـخص 
و و شخصـيت شخص و تقابـل،سوم شخص را از ديـدگاه روابـط بـين راوي بررسـي
.اي ايجاد كندي بسيار استادانهدوگانه

در» همـان ايـن«هـا در روايت اول شخص، راوي با يكي از شخصـيت اسـت؛ امـا
از. روايت سوم شخص، چنـين حـالتي وجـود نـدارد  در وضـعيت اول شـخص، راوي

.گويـدي سوم شخص به ما مـي بعدي نيز راوي درباره در حالت. گويدخودش به ما مي
را» ژنت« را» خود«نوع روايت اول آن» ديگري«و نوع دوم و بدين وسـيله، هـا را ناميد

همواره در عالمي كـه روايـت» خود«،راست است كه يك راوي. در مقابل هم قرار داد
طور مثال، اگر مـنبه.اي باشدشود، حضور دارد؛ اما اين حضور ممكن است حاشيهمي

در يك مهماني از ماجراهاي عجيبي حرف بزنم كه چند سال پيش برايم رخ داده اسـت، 
ازي پارادوكسي، جزيگونه به ي از دنياي روايت شده، نخواهم بود؛ زيرا مرور زمان مـرا
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هـاي ها بـا نظرگـاه اول شـخص، غالبـاً از توصـيف داستان. آن عالم خارج ساخته است
مي بيروني اش را همـراه بـا حـوادث در اين وضعيت، راوي وقايع گذشـته. كننداستفاده

ميجاري كه در آن ي بـين راوي همچنين در اين حالت، رابطـه. كندها دخيل است، نقل
(شود، دروني استو عالمي كه روايت مي )90: همان.

ندارنـد؛ كننـد، حضـور در عالمي كه روايت مـي) ديگري(هاي سوم شخص راوي
ميها، جزياگرچه مؤلّف آن عنـوان مثـال، در اثـر بـه. كندي از آن دنيايي باشد كه روايت

شبارتش«نامبه» نورمن ميلر« در،، شخصيت اصلي»هاي خود نورمن ميلـر اسـت كـه
در،»ژنت«پنتاگون حضور دارد؛ اما به نظر  راوي سوم شخص كه همواره به خـود ميلـر

مي حالت سوم شخص ارجاع بنابر اين، بيـرون از عـالمي. شود، همان مؤلف نيستداده
 ). همان(شود است كه روايت مي

)perspective(سازي كانوني.5.4.2

ميسازي، از آخرين دستمعرفي فرايند كانوني اگـر راوي. شودآوردهاي ژنت محسوب
ايـن ديـدگاه را خـود ها مجال ظهور دهد، حتـي اگـر واقعاً به ديدگاه يكي از شخصيت

سـاز پـيش راوي براي ما توصيف كند، در ايـن حالـت، روايـت از طريـق يـك كـانوني 
هاي گسترده سازي، ژنت را براي مطرح ساختن تفاوتي كانونياين، نظريهرود؛ بنابر مي

مي،هاي متعدد روايتبين گونه )120-119: 1385كالرو91: همان(.سازدتوانا

يا.5.5 )voice(لحن آوا

از ديـدگاه وي، آخرين عنصر از عناصر روايت از منظـر ژنـت، آوا يـا لحـن اسـت كـه
مي، مكاني-هاي زمانيموقعيت در اين مبحث، بايد دانست كه زمان روايت. پردازدبدان

يكو زمان متن چه نسبت هـاي متفـاوت چگونـه راوي موقعيـت ديگـر دارنـد؟ هايي با
در-زماني ميمكاني را راوي از نظـر) 317: 1388احمـدي،(؟ كنـد يك داستان روايت

در،ي خود را با فضاي داسـتان مكاني ممكن است فاصله و يـا و يـا نزديـك كنـد دور
و لحـن راوي تـأثير مـي البته اين جابه.ي ثابتي بماندنقطه . گـذارد جاييِ فاصله در گفتار

مي)205: 1371اخوت،( وبهپا تواند همچنين راوي پاي اشخاص داستاني حركت كند
و بدين طريقهم،زمان حالِ روايت را با زمان حال خود را،زمان گرداند حدود نادانيش

و زمان حال را از ديدگاه. بپذيرد يا ممكن است به سوي زمان جلو يا عقب حركت كند
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ميهاي گذشتهجوييپيش و جوييكند، يا از ديدگاه پيشاي كه ياد نظـاير آن، هاي آينـده
(ه نمايدمالحظ )169-168: 1384ريكور،.

 زداييآشنايي.6

مطرح شده اسـت،» ويكتور شكلوفسكي«كه از سوي ) anachronism(» زداييآشنايي«
مي به بهطور كلي به هرگونه عملي نمـايي منجـر شـود؛ امـور نوعي به بيگانـه گويند كه

و بسياري هستند كه به تبديل شدن به عادت، براي ما معمـولي بـه سبب كثرت استعمال
. از منظر شكلوفسكي، نقش هنر اين است كه اشيا را براي مـا ناآشـنا سـازد. آيندنظر مي

ميآشنايي،در داستان و طرحي متفاوت صورت و سبك . گيـرد زدايي با ديدگاهي جديد
و،هم خوردنِ ترتيب وقايعطرحِ متفاوت ممكن است از راه به از خواننـده حاصل شود

را زدايي كند؛آشنايي مثالً داستان را از آخر ويا وسط شروع كنيم ويا ترتيب زمان خطـي
(كلّي آن را حذف كنيمبرهم بزنيم ويا به )53: 1371اخوت،.

راو خواننـده درنگ هنري ايجـاد كنـد خواهد با آن،يكي از ابزارهايي كه ژنت مي
اي علم بيـان وسـيله. پس از پي بردن بدان، در كامل شدنِ متن سهيم كند، فن بيان است

مي،جمله ژنت است كه برخي از ساختارگرايان از . برنـد در نوشتن متن خود از آن سود
دري آگاهيوابسته، از منظر ژنت، مجاز او اي است كه خواننده مورد ابهام سخني كه بـه

)227: 1379اسكولز،(.كنديا نمي كندمي شود، پيداعرضه مي

 اساس ديدگاه ژنتبر»نشاني«ي شناسيِ منظومهروايت.7

)ترتيب زماني(نظم.7.1

با طرح سـؤالي) زمان استجابت دعاها(روايت از سوي راويِ سوار در وقت سحر)الف
و)ي دوست كجاست؟خانه(اساسي  و رو بـه كمـال اسـت كه در حكمِ آغازي نيرومند

بهكنندهالقانيز  و حتي و رسيدن به هدف است هنگام روايت نيز تـازگيي اميد، گشايش
و چون دربـارهو اهميت دارد، آغاز مي هـاي اصـلي اسـت،ي يكـي از شخصـيت گردد

ف خانه«:نگر اصلي نام داردگذشته ».لـق بـود كـه پرسـيد سـواري دوست كجاسـت؟ در
)358: 1387سپهري،(

مينگرصورت گذشته واقعه به روي داده، بعداً،يعني رخداد در گذشته شود؛، بيان
و چون گذشتهدر متن نقل مي و شخصـيت در حـال نقـل اسـت، شود نگري به رخـداد
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،خاصيگزارشگر توانسته است فعل پرسشي را با تدبير. نگر درون داستاني استگذشته
و بدين ترتيب كـه) كجاسـت(فعل زمان حـال،از زمان گذشته به زمان حال تبديل كند

و صحنه و در واقع سپري شده است، به زمان حال تبديل شده و پويـا ي واقعه را زنـده
ميوقتي. جذاب ساخته است ميكه سپهري از آخر شروع و ي دوسـت خانـه«: گويدكند

بهبه» كجاست؟ مينوعي نگاه ميجلو را به رخ و مشخص ايـن،كند كه در آينـده كشد
: 1388احمـدي،(.بينيِ حـوادث اسـت، پيش»نظم«افتد؛ چه، گاهي مراد از امر اتفاق مي

و استفاده از نقل قول مستقيم به جاي غيرمستقيم نيز در همين پرسش، بر عيني) 315 تـر
. داللت دارد» نشاني«تر شدنِ روايت مجسم
وبه) اهلِ آسمان(ان آسم)ب عنوان يكي از مخاطبان سوار كه اين پرسـشِ عظـيم

بهمهم را مي و درنـگ مـي شنود، و در مجمـوع، يعنـي از جاي پاسخ، در آن تأمـل كنـد
)358: 1387سپهري،(».آسمان مكثي كرد«: شودجوابِ آن سؤال عاجز مي

و شدت كنج دريكي از داليلي كه بر حيرت گيري حـوادث ايـنپي كاويِ خواننده
ايـن سـؤال اسـت در برابـر عظمـت) آسـمانيان(آسـمان افزايد، همين مكثروايت مي

و بازچه،؛)584: 1378حقوقي،( ايستادنِ آسمان از حركت، موجبِ كنـديِ زمـان مكث
و در نتيجهمي هرچـه. شـود مـي تـر مناسـب،»گذرره«زمينه براي ظهورِ شخصيت،شود

و و ضرورت آن كاسـته حركت زمان كندتر ، زمينـه بـراي پديـد آمـدنِ شـود از فوريت
ميشخصيت و تـأخير زمـاني،)58: 1373ميور،(.شودها مساعدتر همچنين، اين كنـدي

و آسودگي مي بهبه آدمي نوعي احساس امنيت ي شـتابِ از دغدغـه،طور موقّت دهد تا
.رهايي يابد،ي زمانناخواسته
ره)ج مي)سالك(گذر اما كهره. دهدبه اين سؤال در حد مقدور، پاسخ خـود گذر
واز گم ، بـا كـالم آگـاهي نـدارد از نشـاني دوسـت،طور دقيقبه شدگان لب درياست

مي،نوراني خود و دادن نشانيِ دوست به سوار؛كندسوار را راهنمايي بـا،اين راهنمايي
مي اشاره به درخت سپيدار نوري كه به لب داشت به تاريكيي گذر شاخهره«:شودآغاز

و گفت/ ها بخشيدشن )359: 1387سپهري،(.»و به انگشت نشان داد سپيداري
نيـز»ي دوسـت كجاسـت؟ خانه«تا انتهاي روايت، يعني» نرسيده به درخت«از)د

ازباكوچه/ نرسيده به درخت:گذر استروايت گزارشگر ديگري به نام ره غي است كـه
آن/ خواب خدا سبزتر است به،و در روي مـي/ي پرهاي صداقت آبي اسـت اندازهعشق

/ پيچـي پس به سمت گل تنهـايي مـي/ردآتا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ سر به در مي
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و تـو را ترسـي شـفّاف فـرا/مـانيي جاويد زمـين مـي پاي فواره/ دو قدم مانده به گل
ص/ گيرد مي خشدر ميميميت سيال فضا رفتـه از كـاج/ بينـي كودكي مـي/ شنويخشي

»؟ي دوسـت كجاسـت خانـه/ پرسـيو از او مـي/ي نورباال جوجه بردارد از النه بلندي
)359:همان(

شـود، از صـورت بيـان مـي) زمـان اسـتجابت دعـا(هنگام سحر كه وگو اين گفت
و پيچـي، مـي روي، مـيمي(... نگر به صورت آينده) گفت(نگر گذشته  تبـديل ...) مـاني
مي مي و زنده بودنِ روايت و بر پويايي .افزايدشود

و گفتره از: گذر درخت سپيدار را نشان داد نرسيده به درخت، راهـي اسـت كـه
آن.تر اسـت خواب خدا هم خوش عشـق از صـداقت زيـادي برخـوردار،همچنـين در

ميره. است ـ تا ته كوچه كه از پشت بلوغ سر درمي: گويدگذر در ادامه مـراد.روآورد، ب
آناين وقت نوبت آن است كـه بـه سـمت كه وقتي سالك به اين اندازه از سلوك رسيد،

اي گل تنهايي ممكن است كوچـه. بعد از آن به سمت گل تنهايي بپيچ. گل تنهايي بپيچد
و خلوت روحاني باشـد توان در آن عارفانه سكني گزيدباشد كه مي .يا شايد گل اشراق

ج1380براهني،( خـوش هراسـي شـفاف دسـت،دو قدم مانـده بـه ايـن گـل) 1:288،
آن. شوي مي خشدر ميجا آن. شنويخشي مي،پس از بيني كـه از كـاج بلنـدي كودكي

ي دوسـت كجاسـت؟ از او بپرس كه خانه. جوجه بردارد،ي نورباال رفته است تا از النه
ميره . بايد به دنبال دوسـت بگـردي گويد كه حتي اگر نور را ببيني، دوباره گذر به سوار

ي تمثيلي، ريـتم سـمبوليك شـعر را مصراع آخر با پرسش مجدد، ضمن پيدا كردنِ جنبه
)289: همان(.كندكامل مي

ـ گذر هفت نشان از نشانهدر واقع، ره كنـد كـهه دوسـت را بيـان مـي هاي رسيدن ب
ازعبارت ر زمين، صميميت سيالي اساطيدرخت سپيدار، كوچه باغ، گل تنهايي، فواره: ند

و النه ايـن) 237: 1376عابـدي،و 359: 1387سپهري،(.ي نورفضا، كودك باالي كاج
ازسازي است كه عبارتقابل معادل الطيرمنطقهفت نشانه با هفت وادي  طلب، عشق،: ند

و فنا و فقر )220-180: 1372عطار،(.معرفت، استغنا، توحيد، حيرت

 تداوم.7.2

وي ناشـناخته از نظر زمان تقويمي، دوره» نشاني«ي رواييِ منظومه اي از زنـدگي سـوار
ميره قصد داريم شتاب روايـت را بـا توجـه بـه،اما در مبحث تداوم دهد؛گذر را نشان
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و زمان خوانـدن. متن داستان بررسي كنيم و،اغلب، زمان حكايت زمـان«يكـي نيسـتند
دكل دوره،حكايت مياي است كه افتد؛ اما زمـان خوانـدن يـا زمـان تجربـهر آن اتفاق

(»شده، در اختيار نويسنده است درله، مسـأ به عبارت ديگـر)250: 1390ولك،. اي كـه
مياين هـاي گونـاگون پـذيري تـوان امكـان شود، ايـن اسـت كـه چگونـه مـي جا مطرح

به» سازي فشرده« (كار گرفترا )88: 1384برتنس،.
آن»نشاني«هاي شعر مصراعدر برخي از از ها، مدت زمانِ روايـت، از آن رو كه در

: هـا عبارتنـد از ايـن مصـراع. هسـتيم» چكيـده«تر است، شـاهد زمان داستان كوتاهمدت
(»آسـمان مكثـي كـرد/؟ در فلق بود كه پرسيد سواري دوست كجاستخانه« سـپهري،.

تواند طـوالني بـودنِمي،طور قرارداديبه ها،خواننده با خواندنِ اين نمونه)358: 1387
و اين، عامل شـتابِ مثبـت،مدت زمانِ داستان را نسبت به زمان روايت »نشـاني«بفهمد

ميهاي فوق، با صحنهچكيده. است .آيدهايي تركيب شده است كه در پي
زمـان داسـتان زمان روايـت بـا مـدت شاهد برابريِ مدتها نيز در برخي از مصراع

مي» صحنه«م كه هستي از،شواهد اين بخش. شودناميده ي گـذر شـاخهره«: عبارت است
بـ/ها بخشـيد نوري كه به لب داشت به تاريكي شن وو ه انگشـت نشـان داد سـپيداري

آن/ غي است كـه از خـواب خـدا سـبزتر اسـتباكوچه/نرسيده به درخت/:گفت و در
تا ته آن كوچه كـه از پشـت بلـوغ رويمي/ي پرهاي صداقت آبي استعشق به اندازه
مي/ آردسر به در مي گل/ پيچيپس به سمت گل تنهايي ي پاي فـواره/ دو قدم مانده به

مي/ مانيجاويد اساطير زمين مي در صميميت سيالِ فضـا/ گيردو تو را ترسي شفّاف فرا
مي/ شنويخش خشي مي ي از النـه رفته از كاج بلندي باال جوجه بـردارد/ بينيكودكي

مي/ نور دوخانه/ پرسيو از او )359: همان(» ست كجاست؟ي
جـا كـه رو هسـتيم؛ چـه، از آن روبـه» صـحنه«تر با عنصـر هاي باال، بيشدر نمونه

ميها، به گفتترِ گزاره بيش توانيم تقريباً كلمات متنِ روايـت را بـا وگو اختصاص دارد،
شايان ذكر اسـت. شده است، مساوي فرض كنيمتعداد كلماتي كه در عالم داستان گفته 

و با استفاده از فشـردگيِ ترين صحنهوگو، نابكه مؤلّف با انتخاب گفت ها را خلق كرده
مي ياد شدههاي كاركرد صحنه. سخنان را باال برده است متن، ميزان تأثيرِ تـوان تعلـيمِ را

آن مطالب عرفاني دانست؛ مياز زودتر به سرِ موضوع اصـلي خواهد هرچه جاكه سپهري
اي كه در يك برهـه، واقعهالبته. تمايل دارد گوييبرود، به فشرده) تعليم مطالب عرفاني(



13 ــــــــــــــــــــ از سپهري بر اساس ديدگاه ژرار ژنت» نشاني«ي شناسي منظومه روايت

و تأثيرش در ذهناز زمان حادث مي بهشود، رسايي اي تر از تـأثير حادثـه بيش،مراتبها
مياست كه در مدت )297: 1378كوب، زرين(.گرددزمان نسبتاً بلندي ارائه
هـا، راويِ سـوم شـخص بـه جـاي شـرح در ايـن صـحنه: توان گفتهمچنين مي

كنـد كـه ايـن امـر، از بسـنده مـي،حوادث، در جايگاه داناي كل، تنها به دادن اطالعات
و ايجازِ متن حكايت دارد .تمركز

در) نشان دادن با انگشت(استفاده از نمايشگر آن»نشاني«را جا كـه ايـن رفتـارِ، از
و كامـل سـاخته غيركالم و ارتباط كالميِ رهگذر را برجسـته ي آگاهانه صورت پذيرفته

. دانسـت توان عامل مهم ديگري در تأثيرگذاريِ اين شعر روايـي بـر مخاطـب است، مي
و در نتيجـه»خشخش«آواي استفاده از نام بـر نمايشـي،هم بر شنيداري كردنِ تصاوير

از. گذاردكردن روايت صحه مي و به انگشت نشـان داد«بيان نمايشي در مصراعِ استفاده
و گفت ره هايصحنه همچون،)359: 1387سپهري،(» سپيداري و نيـز مربوط بـه گـذر

رو كه موجبِ انطباقِ طول مدت روايـت ازآن»نشاني«بار نقل كردن حوادث در شعر يك
.نشاني هستندشود، همگي موجبِ شتابِ ثابت شعر شعر با طول مدت داستانيِ آن مي

رهآينده كـه طـي آن،» روي تا تـه آن كوچـه الـي آخـرمي«: گذرنگري در سخنان
آناست اي كه هنوز رخ ندادهواقعه اش بيـان شـود، نقـل كه رخـدادهاي اوليـه، پيش از
. عامل شتاب منفي در اين روايت تواند بودكه گردد مي

و رخدادهاي سـواري حجم گفتاز نظر مقايسه ره وگوها آنو و تحليـل هـا گـذر
به: توان گفتمي مي» نشاني«ماجراي مربوط بهدر پانزده مصراع ارائه طـوري كـه شود؛

آن» گذرره«به سخنان)%89حدود(پانزده مصراع آن  و» سوار«به)%5/5(و يك مصراع
در واقـع،. اختصاص يافته اسـت) اهل آسمان(» آسمان«به)%5/5(يك مصراع ديگر آن

ميفتگ و نتيجهوگويي است كه در يك شبگير تا مثالً روشن شدن هوا، ادامه ي آن يابد
دل»ي دوست كجاست؟خانه«هم رسيدن به پاسخ سؤالِ است كه بايد آن را از كـودك

آن»نشاني«در بين چند مصراع شعر.كسب كرد و ، سوار تنها يـك سـؤال مطـرح كـرده
و اساسي است؛ جـاي تمـام سـخناني گويي همين يك سـؤال، بـه سؤال نيز بسيار مهم

بواست كه ممكن بود از سوي فـردي جسـت  و نيـز گـويي بـا تمـام جـوگر يـان شـود
ره پاسخ مي هايي كه و گذر به اين پرسش داده است، برابري كند؛ بلكه از حيـث عظمـت

.عمق معني، بسيار فراتر است
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و تكرار.7.3  بسامد

در روايـت؛ بـر ايـن اسـاس، يك حادثه در داسـتان اسـت عبارت از تكرار نقل،بسامد
به،»نشاني«در حاكم است؛ زيرا،بسامد مفرد» نشاني« يكبسامد بار نقـل كـردن صورت

يك. چيزي است كه اتفاق افتاده است و در همـان زمـان هـم رخ حوادث بار بيان شـده
يك.داده است و بارها روايت گردد، نـادر بار حادث شده باشدمعموالً رخدادي كه تنها

رخداد واحدي را از زواياي ديد مختلـف شـرح،است؛ اما ممكن است اشخاص داستان
(دهند )89-88: 1384برتنس،.

آن دوبار در شعر آمده است؛»ت كجاست؟ي دوسخانه«سؤال ، از هـا امـا يكـي از
و ديگري هم ميرهيبه وسيلهزبان سوار بهتر، هر بـار ايـن عبارتبه. شودگذر روايت

ميسؤال طرح مي و يا حادث خواهـد شـد شود، همان اندازه نيز حادث ايـن نـوع. شود
الخطابي گفتني است كه تكرار اين جمله، در حكم فصل. همان بسامد مفرد است،بسامد

و بـدون راهنمـايي  است كه سوار بايد بداند كه اين پرسش را بايد از كودك دل بپرسـد
.ي دوست ممكن نيستن به خانهرسيد،اين پير

از»نشاني«در شعر نرسـيده بـه«-1:، رخدادهايي كه داراي بسامد مكررند، عبارتند
آنو«-2؛»...و به انگشت نشان داد سپيداري«ي مقدم شدنِ واسطهبه»درخت عشـقدر
-به»...ست كوچه باغي«كه پيش از آن، خاطر اينبه»ستي پرهاي صداقت آبيبه اندازه

به«-3. عنوان مرجع ذكر شده است پس به سـمت«ي تقدمِ واسطهبه»گلدو قدم مانده
از«-4؛»پيچيتنهايي ميگل .»...بيني ميكودكي«خاطر مقدم آمدنِبه» پرسيمياوو

و هدايت سوار براي طـي طريـق معرفـت بسامدهاي مكررِ باال كه بيش تر جهت تشويق
نگـر صـورت آينـده انـد، بـه زمان تقويمي خود نيز نقل شدهگيرد، اگرچه در صورت مي
راهاي نمونه،سپهري. شوندروايت مي ، ممكن بود تنها در قالـب مربوط به بسامد مكرر

آن بيان كند؛هاي گوناگون جمله .ي كوتاه آورده استها را فقط در چند جملهاما وي

 وجه يا حالت.7.4
 فاصله.7.4.1

آن» نشاني«چه ما در آن هستيم، ايـن اسـت كـه سـپهري بـا انتخـاب راوي سـوم شاهد
البّتـه بـا-ي اطالعات نسبتاً بـااليي رنگ ساختن حضور راوي، به ارائهشخص، ضمن كم
و خالصه و پردازد؛ بدين معني كـه بـا كـم كـردنِ فاصـلهمي-گوييگزينش ي داسـتان
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خ» نشاني«گزارش، توانسته است بر ميزان تأثيرِ اگـر روايـت بـا راويِ. واننده بيفزايـد بر
گونـه كـه راويآننيوشـان نداشـت؛ شد، چندان تأثيري بر روايـت اول شخص طرح مي

، او را بـراي)سـوار(در پاسخ به پرسش راوي سوم شخص ديگر) گذرره(سوم شخص 
توانسـت كند، راويِ درون داستان، نمـيميو راهنماييي دوست هدايترسيدن به خانه

و مـؤثّر به راءهفـت وادي معرفـت را بـه خواننـده القـا،طور كامل و حـس طلـبِ او
هـاي شده در متن، اغلب همان اطالعاتي است كه بايد در زمينه اطالعات ارائه. برانگيزد

بهپي و ساير اطالعات كه و تم باشد مـثالً از شـب(مربوط به زمان حوادث،فرضرنگ
مي) تا سحر هـاي تـر راه در روايت نشاني، بـيش: اين، بايد گفترشود؛ بناباست، حذف

و جزييي دوسترسيدن به خانه كم، ارائه شده و مطالب ديگر .تر استات

 سازيكانوني.7.4.2
شدطور كه همان و جهاني كه روايـت، ژنت براي بيان پيچيدگي رابطهگفته ي بين راوي
به» سازيكانوني«شود، مي ميرا : هايي چـون با وجود شخصيت» نشاني«شعردر. بردكار

هـا گذر، كودك، آسمان، دوست غايـب، راوي بـه نظرگـاه يكـي از شخصـيت سوار، ره
و بروز داده است؛ بدين معني كه جستن نشانيِ دوست كه اول بار) گذرره( مجال ظهور
ميبه ميشود، بهانهطور مقدمه از سوي سوار طرح مب شود تا نظرگـاه ره اي نـي بـر گـذر،

ي ژنـت، طبـق نظريـه،بـدين ترتيـب.ي دوست، مطرح شودبردن به خانهچگونگيِ راه
رهراوي در نظر داشته تا ضمنِ تأكيد بر راهنمايي بـراي رسـيدن بـه،گذرهاي شخصيت

و بـارز نشـان دهـدي دوسـت، ديـدگاه او را بـه خانه ايـن حالـت،. صـورت برجسـته
مي،سازت از راه يك كانونيي اين امر است كه روايدهنده نشان .رودپيش

 آوا يا لحن.7.5

و مؤّلــف در آن، از ذهــن) عينــي(نمايشــي،»نشــاني«ي ديــد در روايــت زاويــه اســت
و گفتار بيروني اشـخاص. ها بيرون استشخصيت وءفعـال مايشـا،وي درمورد اعمال

و مي و نيـز همـه تواند تمام اتفاقداناي كل است ي ضـروري را دربـارهي حـوادث هـا
و حال شخصيت توانـد نشـان دهـد كـه ها به آگاهي خواننده برسـاند؛ امـا نمـي گذشته

رهشخصيت و ميهاي سوار و اشـخاص ديگـر گذر به چه و نسبت به حوادث ،انديشند
و تفكري دارند از سوي سوم،داستان را از بيرون دنيايِ آن روايت،راوي. چه طرز تلقّي

مينامهوي در حكمِ نمايش. كندشخص روايت مي دهد اشـخاص نويسي است كه اجازه
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و،دخالت راوي. با گفتارشان خود را نشان دهند و نـاچيز اسـت يكـي بـودن حقيقـت
.است شدهي ديد منعكسديدگاه فلسفي در زاويه

به» نشاني«كه روايت» سپهري« ) ترين شقّ روايـت متداول(صورت سوم شخص را
ميكه روايت به جريان افتاد، هنرمندانه از ديدهمحض اينبهكند، روايت مي شود ها پنهان

روايـت،پـس از وقـوع رخـدادهاي نهـايي» نشـاني«روايـت. كنـدو خود را حذف مي
كه مي و همـه به گذشـته مـي» سپهري«شود؛ بدين معني راي زنجيـره نگـرد ي حـوادث

. كندروايت مي
شاز از نگاه سپهري كه تـوان، مـي نگردميخصيت به حوادث داستاني بيرون ذهن

رهتبه  وي مـردي اسـت كـه راه.به مقامات سلوك پـي بـرد نسبت گذر سلّط شخصيت
و مي در. قـرار دهـد) سـوار(هاي آن را در اختيار سالك خواهد نشانيسلوك را پيموده

تكاين روايت، خواننده بيش رهتر ميگوييِ همين -تـك. خوانـد گذر را خطاب به سوار
گويي درونـي كـه در آن مخـاطبي وجـود گويي، اگر مخاطب داشته باشد، برخالف تك

و خواننده به . گيـرد، نمايشـي اسـت طور غيرمسـتقيم در جريـان وقـايع قـرار مـي ندارد
)511: 1382ميرصادقي،(

 زداييآشنايي.8
بههمان نيـوش از روايـت،هم خوردن ترتيـب وقـايع گونه كه گفته شد، طرحِ متفاوت با
ميآشنايي از. كندزدايي و در واقـع، سپهري از يك منظر، با شـروعِ روايـت از آخـرِ آن

و زدن طريق برهم و معمـولي را بـه نظـم صـورت ترتيـب زمـان خطـي، مفهـومِ آشـنا
و معماگونه مي،غيرمعمول وي. كندبه مخاطب ارائه ضمن پيش كشيدنِ سـؤال همچنين

و عميقِ  و ناآشـنايي»ي دوست كجاست؟خانه«عظيم توانسته اسـت بـه شـگرد جديـد
و برجسته روبهوي از همان آغاز، خواننده را با پديده. دست بزند مياي غريب .كنـد رو

و مهمتوصيف پديده(سپهري با اين ترفند » نشـاني«توانسته اسـت از شـعر) اي عجيب
و گفتآشنايي و حوادث و. نشان دهدوگوهاي آن را برجسته زدايي كند همـين شـگرد
بيسپهري مهارت دل،عميقيترديد موجب تأثير، و نيـز مانـدگاري بر هاي خواننـدگان
به.تر اين شعر شده استبيش ،»خش خـش«كار بردن صوت همچنين سپهري از طريق

و معنـي كلمـه را بـا صـوت آن مشـخص و مدلول را شفّاف و روشـن ارتباط بين دالّ
.سازد مي
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بهسهراب خصـوص بناي تصويرگري خود را عالوه بر تكنيك روايت، بر فن بيان
مي،ي مكنيهاستعاره و از راه جان بخشيدن به عناصر) 335: 1384زرقاني،(سازد استوار

و باور آنداشتن طبيعت ازو زداييها، از شعرِ خود آشناييبه زنده بودنِ شـعر خـود را
، به اشارات»نشاني«اي روشن شدن اين موضوع در شعربر. كنداشعار اقرانش متمايز مي

در حكـم»ي دوسـت خانـه«. ممكن است رمز خدا باشد» دوست«: پردازيمبيانيِ آن مي
 گشاسـت؛ استعاره از سخنان راه»ي نورشاخه«تمثيل يا استعاره از سرزمين موعود است؛

ب»گل تنهايي«؛تشخيص است،»پرهاي صداقت« » صـميميت«ه گـل؛، تشبيه تنهايي است
و ســالك رمــ،»ســوار« چيــزي ســيال اســت؛اســتعاره از ؛)289: 1382شميســا،(ز روح

و معنويت،»سپيدار« مجـاز از سـاكنانِ،»آسمان«و) 1/287: 1380براهني،(نماد زيبايي
.است آسمان
و طور كلّـي، نكتـه به هـاي كـه از ويژگـي ... هـاي بالغـي نظيـر اسـتعاره، تشـبيه
و صنعت نوشته تر توجه ما را به ماهيـت بيش» نشاني«پردازانه است، در روايت هاي فنّي

ميناشناختنيِ مقامات سلوك و شـرايط تا به انگيزش كند، جلب هاي روانـي شخصـيت
ميهمان.واقعي اجتماعي از» نشاني«،بينيمگونه كه و جوينـدگي، عالوه بـر روحِ طلـب

بس نظر .ياري از اشعار سپهري، يك شاهكار استتصويرگري نيز همچون

و انجام روايت.8.1 »نشاني«آغاز

و،»شكلوفسكي«طبق نظر ساختارگراي معـروف روس، قانونمنـديِ واحـدي بـر آغـاز
واين قانونمن. انجام داستان حاكم است به پايان دي در همان آغاز داستان، مشخص شده

و مجدداً به حركت دايرهمي ومياي خود ادامه رسد . گـردد به آغـاز داسـتان برمـي دهد
و پايان و هريـك ديگـري را تحـت،همچنين وي معتقد است كه آغاز باهم پيوند دارند

با توجه به همين قانونمندي اسـت كـه ). 248-247: 1371اخوت،(دهند تأثير قرار مي
آن)و يـا آوردنِ پايـان در آغـاز(سهراب با تكرار آغاز در پايان  هـا را بـر تـأثير متقابـل

مي يك مي» نشاني«پايانِ. كندديگر بيان » سـپهري«دهد كه كه همان آغازِ آن است، نشان
دور،روي خـود رونده است، همواره در پيشاگرچه پيش«اي كه با اشاره به زمان چرخه

ميمي و به آغاز خود ي، ضـمنِ بيـانِ آگاهانـه)117-116: 1390صـنعتي،(» رسـد زند
و طلبخود، مبني بر اين طـور شـود، در اصـل بـه پيوسته تكرار مـي،كه زندگي، تاريخ
بيناخودآگاه مي و كرانمند را به زمانِ و ابـدي تبـديل كنـد تـا خواهد زمانِ خطّي كـران
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و مخاطب را از دغدغه و مرگ را براي انسـان بـه ارمغـان خود ي زندگيِ گذرا كه پيري
.آورد، رها سازدمي

و بدون مقدمه نيست؛ بلكه در همان نقطهبي» نشاني«يت روا در ...«:ي شروعآغاز
و شخصـيت سـوار بـراي فضاسـازي»فلق بود كه پرسيد سوار ، به زمان، مكان، مضمون

نيوش كه در آغازِ داستان، ديـدگاهش بيرونـي اسـت، بـه الزم اشاره رفته است تا روايت
رفته تا پايان آن، براي خود درونـيي روايت را رفتهنهياريِ اين مقدمه، بتواند دنيايِ بيگا

آن. كند را-ي كانوني داستان استجا كه آغاز داستان، ناحيهاز زيرا تمام توجـه خواننـده
ي خانـه(ي اول سـپهري بـا آوردن جملـه،)235: 1371اخـوت،(كنـد به اثر جلب مـي 
در) دوست كجاست؟ و درد طلب را ،»نشـاني«دل خوانندگانِ توانسته است آتش شوق

و ضمن جلب توجه شنوندگان، حس كنج هنـر. كـاوي آنـان را تحريـك كنـد برافروزد
ميشروع در اين روايت آن بهجا قوت و يابد كه ببينيم اين شروع، دليل همراهي با دانش

و موقعيت و هيجـان شناسي سپهري تا پايان، يـك بينش و پرشـور در،دسـت، برجسـته
.پيش رفته است سطح مطلوبي

ــان روايــت ــه«:»نشــاني«درمــورد پاي ــرخالف نظــر»ي دوســت كجاســت؟خان ب
اند، بايد گفتي دوست تعبير كردهنظراني كه آن را به ناكامي در رسيدن به خانه صاحب

و نوميـدي، از درونلهكه راست است كه مسأ هـايِ مسـلّط بـر شـعر مايـهي ستيز اميـد
ع استي معاصر شاعران دوره ،»اخـوان ثالـث«ي زيادي از شاعران به پرچمـداريِدهو
اقـرار امـا سـپهري بـه،)63: 1387شـفيعي كـدكني،(دهند سرميو يأس فرياد نوميدي

و جزو آنا،بسياري از منتقدان و يقينن نبود؛ بلكه شاعري عارف و اميد سرشار از عشق
و حقيقت بود  ي خانـه«وم سـؤال مجـدد اين، مفهـ؛ بنـابر)158: 1385رامشيني،(به حق

ي دوست كودك دل اسـت اين است كه كليد حلّ پرسش تو از خانه» دوست كجاست؟
و جام جهان و معصوم . نماستكه پاك

،)245: 1390ولـك،(جا كه داستان بايد در بند وقايع باشد، نه صـرفاً نتيجـه از آن
ي سـلوك اسـت هفت مرحلـهيتر در بند ارائهسپهري با وجود اشاره به پايان كار، بيش

.دهدتر ادامه نميرو پايان روايت را بيشاز همين. ها را طي كندآن،كه قرار است سوار
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 گيرينتيجه.9

ميبر اساس آن روايـي هايتوان گفت كه سپهري در يكي از بهتـرين شـعر چه بيان شد،
از،)نشاني(خود  و روايي، و پيش كـردنِ:لهجم با به كار گرفتنِ ترفندهاي شاعرانه پس

و رمز، توانسته است روايـت خـود را بسـيار نـوتر،  و استعاره و استعمال تمثيل حوادث
و جذّاب ي روايي، همـان جسـتنِ آسـتان زيرا موضوع اين منظومه باز گويد؛ترموجزتر

و ديگر هنرمندان نيز بـه ايـن موضـوع،ظاهرحضرت دوست است كه به تكراري است
و هنـر شـروعِبااما سپهري كوشيده است اند؛اصلي پرداخته و سـمبليك نگرش هنـري

و در حد سخن و بالغتمؤثّر، آن را با زيبايي كام طلبِ دوست به خوانندگان تشنه،داني
.ارائه كند
ي كامـل يـك هاي رواييِ ژرار ژنـت، نمونـه، طبق مؤلفه»نشاني«توان گفت كه مي
» ژنـت«كـه طبـق نظـر» نشاني«عناصر زمانيِ روايتي در زمينه.ي روايي استمنظومه

رود؛ چـه، نگـر پـيش مـي صـورت گذشـته بررسي شد، بايد گفت كـه نظـم داسـتان بـه
و شـاعر بعـداً آن را بيـان كـرده اسـت  در ايـن. رخدادهاي اين منظومه قبالً اتفاق افتاده

ر»ي دوست كجاست؟خانه«سپهري با بيان مستقيم سؤال،قسمت بهزمان گذشته نحـوا
: درمورد تداوم ايـن روايـت نيـز بايـد گفـت. بدل ساخته است،اي به زمان حالماهرانه

و در ادامه با صحنه كه عاملِ ماجرا با چكيده كه عاملِ شتاب مثبت است، شروع مي شود
از يابـد؛ شتاب ثابت است، ادامه مـي  درواقـع، چكيـده بـا صـحنه تركيـب شـده، يكـي

روترين گونه معمول ميهاي كـه حـوادث بـه همـان با توجه به ايـن. دهدايي را تشكيل
مياندازه مياي كه نقل و بسامدهاي مكـرر نيـز كـه شوند، اتفاق افتند، بسامد مفرد دارند

و در اين منظومه بيشعموماً در روايت و نادر است بهها غيرمعمول و تر قصـد ترغيـب
و قطع مراحل معرفت  ميراهنمايي سوار براي عزيمت صـورت گيرد، گاهي بـه صورت

و گـاهي شرح رخدادهاي واحد از زواياي ديد مختلف از سوي شخصيت هـاي داسـتان
.بسامد بازگو هم خبـري نيسـتاز.ي كوتاه آمده استشكل تكرار در چند جمله نيز به

و حد افراط نقـل بـه معـاني نيـز در از ويژگيِ غير رواييِ حد افراط تفسير نقل به معاني
مي، زمان را تابع اراده»نشاني«كه ساختار رواييِ اين.خبري نيست»انينش« كنـدي انسان

صرفو نيز در حكم ريتمي است كه انسان را بر گاه ي سـازد، مايـه غالـب مـي،شماريِ
.لذّت وافر ماست
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با انتخاب راوي سـوم شـخص وبـا وجـود: توان گفتدرمورد عنصر وجه نيز مي
حذ كم و حتي و بـا به شيوهف راوي،رنگ شدن ي مسـتقيم تكيـه بـر ارائـهي نمايشـي

و موقعيت، در خصوص چگونگيِ رسيدن به خانه ي دوست اطالعـات نسـبتاً شخصيت
مي زيادي رهارائه و اين امر كه به نظرگاه گذر به قصد تعليم مراحل معرفت، مجـالِ شود
سازي روايـت نشان از كانونيتري نسبت به اشخاص ديگر داده شده، بيشو بروز ظهور
دري يادآوري هم شايستهي لحناز بعد مؤلّفه. دارد » نشـاني«اسـت كـه دخالـت راوي

و و ديدگاه فلسفي در زاويه ناچيز بوده .ي ديد منعكس استحقيقت
مي»نشاني«ي سپهري در روايت عالقه دور،شود خواننده از متنبه علم بيان سبب

آ بدين معني كه وجه اشـتراك سـهراب باخواننـدگان يـا.ن را دريابدشود تا معناي پيام
تر شود، تا چـه كه كاملتعبيركنندگانِ خوب متناين است كه درك كنند كه متن براي اين

هاي شعر، از حيث زباني موجب گرايش به روش.حدي به فعاليت خواننده بستگي دارد
و آهنگين و در نتيجه باعثمجازي بي تر شدن زبان و حصـر در روايـت ايجاد تنوع حد

و نشاط باشدها ممكن است نشانهاين تنوع. شودمي»نشاني« .ي سرزندگي

 فهرست منابع

و زندگي روزمره).1380(.آسابرگر، آرتور ي ترجمـه . روايت در فرهنگ عاميانه، رسانه
.سروش:محمدرضا ليراوي، تهران

و تأويل ). 1388.(احمدي، بابك .مركز:تهران. متنساختار
(اخوت، احمد .فردا: اصفهان. دستور زبان داستان). 1371.
ي فرزانه طـاهري، ترجمه. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات).1379(.اسكولز، رابرت

.آگاه: تهران
(بامشكي، سميرا .هرمس: تهران. هاي مثنويشناسي داستانروايت). 1391.
مسطال ). 1380(.براهني، رضا .زرياب: تهران. در
:تهـران ابوالقاسـمي، رضـاي محمدترجمـه.ي ادبيمباني نظريه). 1384(.برتنس، هانس
.ماهي

(پاينده، حسين و تنش در ساختار شعر سـپهري«). 1383. يي دانشـكده نشـريه.»تباين
و علوم انساني دانشگاه تبريز .212-195صص،192 شماره.47سال،ادبيات
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و رضاييجاهدجاه، هـاي بررسي تداوم زمان روايت در حكايـت«).1390(.ليال، عباس
و دمنهفرعي  ،3، سـالي علمي پژوهشي بوستان ادب دانشگاه شـيراز مجلّه.»كليله
صص3 شماره ،27-48.

و ادبيات امروز ايران).1378(.حقوقي، محمد .قطره:تهران. مروري بر تاريخ ادب
و جبران خليل). 1380(.رامشيني، مهدي .فرهنگسراي ميردشتي: تهران. سهراب سپهري

و حكايت). 1383.(ريكور، پل و حكايـت تـاريخي پـي : زمان ي مهشـيد ترجمـه.رنـگ
نو: تهران نونهالي، .گام
و حكايت).1384(. ــــــــــ ي ترجمـه . پيكربندي زمـان در حكايـت داسـتاني: زمان

نو:تهرانمهشيد نونهالي، .گام
ابوالفضـليترجمـه . روايت داستاني بوطيقـاي معاصـر).1387(.نان، شلوميتكريمون

.نيلوفر: تهران حري،
بـا همكـاري-ثالـث: تهـران . انـداز شـعر معاصـر ايـران چشـم).1384.(زرقاني، مهدي

و ادبيات فارسيانتشارات دبيرخانه .ي شوراي گسترش زبان
.اميركبير: تهران.نقد ادبي). 1378.(كوب، عبدالحسينزرين

(ژنــت، ژرارد و حكايــت واقعــي«). 1384. ــه.»حكايــت قصــوي ،ي زيباشــناختمجل
.95-75صص.12ي شماره،9پور، سالي انوشيروان گنجي ترجمه

.طهوري:تهران.هشت كتاب). 1387.(سپهري، سهراب
(كــدكني، محمدرضــاشــفيعي ــااز مشــروطيت(ادوار شــعر فارســي).1380. ســقوط ت

.سخن: تهران).سلطنت
(شريفيان، مهدي ي علـوم انسـاني مجلـه.»نقد عرفـاني شـعر نشـاني سـپهري«). 1386.

.182-157صص.62و61هاي شماره،17و16، سال دانشگاه الزهرا
.صداي معاصر: تهران. نگاهي به سپهري). 1382(.شميسا، سيروس
و ناميرايتحليل روان).1390(.صنعتي، محمد و شناختي زمان ي در سينماي تاركوفسكي

و ادبيات ذهنيت .مركز:تهران. هنر
.ثالث:تهران.از مصاحبت آفتاب). 1376(.عابدي، كاميار

و فرهنگي:تهران. الطيرمنطق).1372(.عطار نيشابوري، محمد بن ابراهيم .علمي
(غياثي، محمدتقي ). تحليـل سـاختاري شـعر سـهراب سـپهري(معراج شـقايق ). 1387.

.مرواريد: تهران
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.نگاه: تهران يونسي،ي ابراهيم ترجمه. هاي رمانجنبه).1369(.فورستر، ادوارد مورگان
.مركز:تهران.ي فرزانه طاهريترجمه.ي ادبينظريه).1385(.كالر، جاناتان
(كالر، جاناتان و مطالعـه گرايـي، زبـان سـاخت(گرا بوطيقاي ساخت). 1388. ي شناسـي
.مينوي خرد: تهران كوروش صفوي،ي ترجمه). ادبيات

(مارتين، واالس .هرمس: تهراني محمد شهبا، ترجمه. هاي روايتنظريه). 1391.
 ).از افالطـون تـا عصـر حاضـر(فرهنگ اصطالحات نقد ادبـي).1378.(مقدادي، بهرام
.فكر روز:تهران

:تهـران.)داستان كوتاه، رمـان قصه، رمانس،(ادبيات داستاني).1382.(ميرصادقي، جمال
. سخن

.كتاب مهناز:تهران.ي هنر شاعرينامهواژه). 1385.(ميرصادقي، ميمنت
و فرهنگي:تهران. ساخت رمان). 1373.(ميور، ادوين .علمي

و اوستين وارن و پرويـز ترجمـه.ي ادبيـات نظريـه).1390.(ولك، رنه ي ضـياء موحـد
.نيلوفر:تهران مهاجر،
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