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چكيده:
ش ع خ نععانوادۀ سععخباز روایتععی ش ع خگونه اسععک کععه در آن عناصععخ روایععی چععون زاوی عۀ دیععد ،درونمایععه،
شخصیّک پخدازی ،فضا و پیخنگ که اساس و پایۀ هخ روایک اسک ،به کار گخفته شده اسک .وجعود سعه رکع
آغاز ،میانه و پایان بخ اساس ت خیف ارسطو از روایک و توالی آنها روایتی منسجم با پیخنگی مناسع را پدیعد
آورده اسک .نیما در عناصخ روایی چون شخصیّکپخدازی ،صحنهپخدازی و فضا گخایش نعود را بعه رمانتیسعم
نشان میدهد؛ در مقابل تنها درونمایه و موضوع اصلی ای ش خ روایی بعه مسعهلهای اجتمعاعی پخدانتعه اسعک
که در آن گخایش نیما را به رئالیسم مشخّص میکند .در نهایک داستان نقطۀ عطفی سک کعه گعرار نیمعا را از
رمانتیسم به رئالیسم نشان میدهد.

كليدواژهها :ادبیّات داستانی ،ادبیّات م اصخ ،ش خ روایی ،نقد ادبی ،نیما یوشیج.

 .1تاریخ دریافک1931/4/7 :
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسهولgshrifi22@yahoo.com :
 .9رایانامهparastoo_heydari10@yahoo.com :

تاریخ پریخش1931/6/8 :
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مقدّمه:
روایک ،داستانی اسک که در زمانی روی میدهد و راوی کسی اسک که ای داستان را نقل میکنعد.
شاعخان به دلیل همگخایی با نثخ و ناصیّک القایی داسعتان از اماانعات و عناصعخ داسعتانی در سعخایش
ش خهای روایعی اسعتفاده کخدهانعد .یاعی از عخصعههای روایتگعخی در اد فارسعی شع خ اسعک و از
قدیمتخی ایّام بسیاری از متون روایی در قال منظومه ارائه شدهاند.
در اروپا همچون ایخان پیش از پیدایش رمان بیشتخ روایکها در قال ش خ بیعان معیشعد .در شع خ
م اصخ ایخان نیز روایک ،با وجود تغییخاتی که در قال  ،فخم و محتوا پدید آمد ،همچنان ادامعه یافعک.
ب دها نیما با سخودن «افسانه» به طور کلّی با رویاخدی نو به روایعک پخدانعک و بعا دیگعخ آرعارش راه
نوی را که با «افسانه» آغاز کخده بود ،پی گخفک( .سلیمانی)9 :1986 ،
از ساز و کارهای داستانی بعودن شع خ ،محعاوره و روایتعی سعک کعه ع ّ داسعتانی بعه مخاطع
میده د .شگخدهای ش خ داستانی نعوی بعه «روایعی  -گفعک و گعویی» و «داسعتانی» تقسعیم معیشعود
(تسلیمی.)142 :1989 ،
نیما در اش ار نود از هخدو شیوۀ روایک بهخه گخفته اسک؛ گاه ش خهایی ماننعد« :افسعانه»« ،معانلی»
و «نانه سخیویلی» را بخ مبنایی «روایی – گفک و گویی» سخوده اسک کعه جنبعه نمایشعی دارد و گعاه
ش خهای «روایی  -داستانی» چون :سخباز فوالدی  ،قل ۀ سعقخیم پعیدار و چوپعان و نعانوادۀ سعخباز را
گفته اسک که هخکدام دارای عناصخ مختلفی از روایک اسعک و بخرسعی هعخ یع

بعه طعور جداگانعه

ضخوری به نظخ میرسد.
پيشينة تحقيق:
ذبیح نیاعمخان ( )1931تأریخ رمانتی

هوگو ،موسه و المارتی را بخ افسانۀ نیمعا ارزیعابی کعخده اسعک.

پارسعععا و محمّعععدی ( )1983نظخیّعععۀ توصعععیف نیمعععا را در منظومعععۀ سعععخیویلی او تحلیعععل کعععخده و
غالمحسی زاده و همااران ( )1983روایکشناسی نشانهها را در افسانۀ نیمعا بخرسعی کعخدهانعد .آیتعی
( )1931نیز نشانۀ م ناشناسی گفتمان را در ش خ پیدار و چوپان نیما تحلیل کخده اسعک؛ امّعا پعهوهش
مجزّایی دربارۀ ش خ نانوادۀ سخباز نیما ،به ویهه از منظخ موضوع ای نوشتار انجام نشده اسک.
در اینجا به روش کتابخانهای و اسنادی مطالبی در با روایک و عناصخ روایعی جمع آوری و سعس
س ی شده اسک به سؤاالت زیخ پاسخ داده شود:
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 -1ش خ روایی نانوادۀ سخباز نیما چه میزان از عناصخ روایی را داراسک؟
 -1نیما در هخکدام از ای عناصخ روایی ،گخایش نود را به کدام مات

ادبی نشان میدهد؟

 -9آیا ش خ روایی نانوادۀ سخباز ،نقطۀ عبور نیما از رمانتیسم به رئالیسم اسک؟
پردازش موضوع :روایت و پيرنگ آن:
روایعک زنجیععخهای از رنععدادهای داسععتانی (رمععون-کنععان :تخجمععه )11 :1987 ،یععا «نقععل رشععتهای از
وادث واق ی و تاریخی یا نیالی اسک؛ به نحوی که ارتباطی بی آنها وجود داشعته باشعد .روایعک
به سؤال «چه اتّفاقی افتاد؟» جوا میدهد و داستان را نقل میکند» (میخصادقی.)121 :1977 ،
بیشتخ نظخیّههایی که امخوزه در مورد روایک بیان میشود ،بخ پایۀ کتعا فع ّ شع خ ارسعطو (-984
 911ق .م) اسک .هخچند ای کتا در مورد ف ّ ش خ نوشته شده اسک ،اوّلی نظخیّههعا و بحع هعا در
مورد عناصخ داستان از ای کتا سخچشمه میگیخد .شاید بتوان اوّلی ت خیف از روایک را به ارسعطو
نسبک داد؛ آنجا که داستان را طول م یّنی معیدانعد کعه دارای سعه بخعش آغعاز ،میانعه و پایعان اسعک
(ارسطو .)23 :1986 ،اگخچه ارسطو ای ت خیف را بخای پیخنگ داستان آورده امّا باید ای ناتعه را در
نظخ داشک که ارسطو «پیخنگ را جزئی از داستان فخض کخده اسک و هخ جعا کعه صعحبک از داسعتان
میکند ،پیخنگ را نیز در نظخ دارد» (میخصادقی.)61 :1976 ،
همچنعی ارسعطو نخسعتی کسعی اسعک کعه در معورد عناصعخ روایعی چعون :پیخنعگ ،شخصعیّک،
پیچیدگی و گخهگشعایی ،عاالت ادای سعخ (لحع ) ،اندیشعه (درونمایعه) و منظعخۀ نمعایش بحع
میکند و آنها را جزء شش عنصخ ضخوری بخای تخاژدی میداند (ارسطو.)22:1986،
ای عناصخ ب دها بسط و گستخش یافک و منتقعدان آنهعا را از نمایشعنامههعای تعخاژدی بعه دیگعخ
توسعط
گونههای روایک ت میم دادند و انواع مختلفی بخای روایک قائل شدند و نظخیّههای گوناگونی ّ
نوررخوپ فخای ( 1311-1331م) ( ،(Northrop Fryeبخادفورد بوث (1328م) )،)Bradford Booth
تزوتعععان تعععودور

( 1393م) ( )Tzvetan Todorovو روالن بعععارت ( 1312-1381م) (Roland

) Barthesپیخامون روایک و سانتار آن منتشخ شد (مارتی .)3 :1981 ،
جنبههاي روایي شعر خانوادة سرباز:
منظومۀ بلند نانوادۀ سخباز با قالبی مسمّطوار و با بندهایی مسعتزاد گونعه ،تقخیبعاً در  111بنعد سعخوده
شععده و هععاهخاً از ادبیّععات روس اقتبععاس شععده اسععک (ج فععخی .)181 :1986 ،نیمععا ای ع ش ع خ را کععه
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شخح ال نانوادۀ بدبخک یای از سخبازان قفقاز در زمعان جنعگ اسعک ،در سعال  1914سعخود و بعه
نواهخش ناکتا اهدا کخد (نیما.)113 :1983 ،
عدّهای م تقدند نیما در ای ش خ به رئالیسم گخایش پیدا کخده و به شخح فقعخ و بعدبختی گخوهعی
از مخدم اجتماع پخدانته اسک( .آری پور)234 :1974 ،؛ دستۀ دیگخی بخ آن هسعتند کعه ایع شع خ از
نوع رمانتیسم اجتماعی اسک؛ به همی دلیل در ای پهوهش ععالوه بعخ بخرسعی جنبعههای روایعی ایع
داستان ،نقش عناصخ روایی ،در گخایش به هخکدام از ای مات ها نیز مشخّص میشود.
 .2-2پيرنگ:

پیخنگ از عناصخ اصلی سانتار داستان اسک که داستان بخ پایۀ آن به وجود میآید .داستان از اجعزای
ششگانۀ تخاژدی اسک و قوانی پیخنگ نیز تقخیباً همان اسک که ارسطو بخای نمایشنامههعای تعخاژدی
عنوان کخده اسک (میخصادقی)61 :1988 ،
ارسطو پیخنگ را تقلید از کنش و تختی

رندادها م خّفی میکند و سانتار پیخنگ را طول م عیّ

و کاملی میداند که دارای آغاز ،میانه و پایان اسک (ارسعطو )26-22 :1986 ،بعه سعخ دیگعخ یع
داستان زمانی به وجود میآید که آغاز ،میانه و پایانی داشته باشد که پیخنگ آنهعا را بعه هعم متّصعل
کند و و دت ببخشد.
ش خ روایی سخباز دارای طول م یّ و کاملی اسک که شامل آغاز ،میانعه و پایعان معیشعود .آغعاز
داستان شخوع ش  ،بیداری مادر و گخسنگی بچّههاسک؛ میانۀ آن کشماش فاعخی زن ،مبعارزۀ او بعا
مخگ و مخگ فخزندش ،ساره اسک و پایان آن نیعز معخگ زن اسعک و طعول داسعتان هعم یع

شع

کامل تا صبح اسعک .کعلّ ایع مجموععه بعا روابطعی کعه بعی آنهعا وجعود دارد ،پیخنعگ داسعتان را
میسازد.
مجموعۀ وقای اندک ای داستان با روابط علّک و م لولی به هم پیوند نورده اسعک .معادر دچعار
پخیشانی و آشفتگی اسک؛ چخاکه فخزندانش گخسنهاند؛ فخزندش ساره بعه علّعک گخسعنگی معیمیعخد؛
فخزند شیخنوارش مدام به علّک گخسنگی گخیه میکند؛ زن بلند میشود تعا بعه او شعیخ بدهعد ،امّعا بعه
علّک ض ف به زمی مینورد و بخ ارخ شاستگی سعخ ناشعی از زمعی نعوردن و نعونخیزی معیمیعخد.
همی پیوستگی اتّفاقات و روابط علّک و م لولی ،پیخنگی منسجم را به وجود آورده اسک کعه بخشعی
از زندگی ای نانواده را تصویخ میکند؛ هخچند هد

نیما داستانگویی نیسک و صعخفاً جهعک بیعان
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اندیشۀ نود از داستان یاری طلبیده اسک .ای مطلع

در طعول داسعتان و بیشعتخ در قسعمکهعایی کعه

شاعخ ضور نود را نشان میدهد ،کامالً آشاار میشود:

شیخ ،دولتمند ،امخان ،عالِم،
ای کسانی که در جهان دائم،
سود مییابید زی مصیبکها
باز هم راضی ،نیستید آیا؟
داشک فخزندی ،مادری بیچیز
داد آن را نیز (نیما.)198 :1983 ،
یای از عناصخ روایک که در ای ش خ مشاهده میشود و باع بخجستهتعخ شعدن پیخنعگ داسعتان
اسک ،تأنیخی اسک که به واسطۀ کشماش در داستان ایجاد معیشعود .تعأنیخ در داسعتان بعه واسعطۀ
رندادهایی ایجاد میشود که باع تداوم داستان و به تعأنیخ انعدانت پایعان آن اسعک؛ بعخای نمونعه
نویسنده با به نطخ اندانت زندگی ی

قهخمان و طخح ی

مخاصعمه ،داسعتان را تعداوم معیبخشعد

(رمون -کنان)171 :1987 ،
نیمعا نیعز بعا قعخار دادن شخصعیّک مخکعزی ( )protagonistزن در مقابعل شخصعیّکهعای مخععالفی
( )antagonistچون مخگ و گخسنگی و فقخ میکوشد در داستان تأنیخ ایجاد کند.
کشماش گاهی به صورت رویارویی قهخمانان داستان با محیط اطخافشان اسک و گاه کشعماش
در درون نود آنهاسعک (نوبعل .)17 :1987 ،در اینجعا فقعخ و گخسعنگی بعه عنعوان ععاملی محیطعی،
شخصیّک اصلی داستان را تحک فشار قخار میدهد؛ زن از ابتدای داستان بعه دنبعال راه چعارهای بعخای
رف آن اسک .از طخفی مخگ نیز شخصیّتی اسک کعه زن در درون نعود بعه مقابلعه بعا آن معیپعخدازد.
پ

شخصیّک اصلی داستان کشماشی ذهنی با مخگ و کشماشی محیطی با گخسنگی دارد کعه هعخ

دو نود به وجود آورندۀ کنش داستانی هستند؛ امّا سخانجام ای مبارزه در پایان داسعتان بعا معخگ زن
ناتمه مییابد:

ب د از آن شد لی  ،پای تا سخ گوش
ماه غای بود ،بادها ناموش.
هخ چه از هخ سو ،رفک و پنهان شد
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آن والی را غم نگهبان شد
مخگ از پی بود .جان چو غای شد
مخگ صا
از نظخ تودورو

شد (نیما)141 :1983 ،

هخ روایک دارای دو نوع اپیزود ( ادرۀ فخعی) اسک :اپیزودهعایی کعه وضع یّتی

را توصیف میکنند و آنهایی که گرر از وض یّتی به وض یّک دیگخ را شخح میدهند .نوع اوّل ایسعتا
و صخفاً توصعیف اسعک؛ در مقابعل ،نعوع دوّم کنشعی را در داسعتان بیعان میکنعد و عالتی پویعا دارد
(انوت.)28 :1971 ،
قسمک اعظم ش خ روایی نانوادۀ سخباز ،توصیف ش سعخک یع

زن و دو بچّعۀ گخسعنه اسعک.

به همی دلیل توصیف نقش مهمّی را در ای روایک بازی میکند؛ به سخ دیگخ بیشعتخی اپیعزود بعه
کار رفته در ای ش خ روایی ،توصیف وض یّک اسک و تنها کنش رواییای که گرر از ی

الک بعه

الک دیگخ را نشان میدهد ،در قسمک پایان روایک رخ میدهد.
 .1-2شخصيّتپردازي:

در داستان سخباز ،ی

شخصیّک محوری وجود دارد که داستان در واق شعخح پخیشعانی و تنهعایی او

در رویارویی با بدبختی و فقخ اسک .راوی بخای شخح پخیشانیهای زن از زبان او به شخصیّکپعخدازی
مخگ میپخدازد و به او شخصیّتی واق ی میبخشد که در مقابل زن میایستد و با او گفتگو میکند:

زن ببی ش را که چه تاری
پیش م یاسان تخک و تاجی

اسک
اسک

شد سحخ نزدی  ،راه م دور اسک
کار م بسیار ،چشم م کور اسک
هیچ طفلی را نمیبینم
هخچهام اینم( ...نیما.)199 :1983 ،
راوی با بیان سخنانی از زبان مخگ به شخصیّکپخدازی مخگ و توصعیف او پخدانتعه اسعک؛ زیعخا
«گفتار شخصیّک به واسطه محتوا و شال نود ،چه در ماالمه و چه در ذهع نشعانهای از نصعلک یعا
نصلکهای شخصیّک به شمار میآید و شال یا شیوۀ گفتار نیز ابزار مت عار
مت محسو میشود» (رمون-کنان.)83 :1987 ،

شخصعیّکپعخدازی در
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در داسعتان نشعانی از شخصعیّک واق عی مععخگ نیسعک و راوی بععه واسعطۀ افاععار پخیشعان زن و بععا
گفتگوی درونی او با مخگ شخصیّک او را نمایان میسازد.
راوی به همی نحو به شخصیّکپخدازی شوهخ زن نیز میپخدازد .به سخ دیگخ با ایناعه شعوهخ زن
هیچ نشان واق یای ندارد ،باز راوی به واسطۀ گفتگوی معخد بعا زن در ذهع او بعه شخصعیّکپعخدازی
مخگ میپخدازد:

زن م اینجایم ،گخیه کمتخ ک .
م نمیآیم ،فاخ دیگخ ک .
نه مخا دستی اسک ،نه مخا پایی اسک
نه مخا در سخ فاخ و سودایی اسک.
زن! در اینجا م تا ابد نوابم
تا ابد نوابم( ...نیما)191 :1983 ،
راوی با به تصویخ کشیدن نیال ای دو شخصیّک در ذه آشفتۀ زن ،از شیوۀ جخیعان سعیّال ذهع
بهخه گخفته اسک و با ای تانی

به شخصیّکپخدازی پخدانتعه و درون آشعفته و پخیشعان زن را نشعان

داده اسک.
یاععی از راههععای دیگععخ شخصعیّکپععخدازی ،نشععان دادن درون شخصعیّک اسععک؛ بععه ایع تختی ع
نواننده ،غیخ مستقیم و با دیدن عملها و کشماشهای ذهنی و عواطف درونی شخصیّک با او آشعنا
میشود (میخصادقی.)31 :1988 ،
راوی داستان ما با به تصویخ کشیدن نیال ای دو شخصیّک در ذهع آشعفتۀ زن ،ععالوه بعخ آشعنا
کععخدن مععا بععا دو شخص عیّک غیععخ واق ععی ،بععه طععور غیععخ مسععتقیم و از طخیععج جخیععان س عیّال ذه ع بععه
شخصیّکپخدازی زن داستان پخدانته اسک.
نیما ادراکات و افاار شخصیّک زن را بینظم و تختی در کنار هم ارائه معیدهعد و بعا اسعتفاده از
جخیان سیّال ذه افاار و ا ساسات او را بیتوجّه به تطابج منطقی هاهخ معیکنعد؛ بعه طعوری کعه در
ب ضی از قسمکهای داستان ،مخزی بی نوا و بیداری زن مشعاهده نمعیشعود (میخصعادقی:1966 ،
:)414

زن بخ آن روزن چشم بگماشک
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شال زشتی دید ،هیالی پنداشک.
بانگ زد :ای مخگ تیز ک دندان
نانه نزدی

اسک پشک قبخستان!

از سخ «کازب » ی

قدم پایی ،

مخگ نوش آیی (نیما.)117 :1983 ،
عالوه بخ ایع  ،دو شخصعیّک دیگعخ در داسعتان هسعتند کعه در هعاهخ از کمتعخی کعنش داسعتانی
بخنوردارند؛ یای ساره فخزند ده سالۀ زن که هیچ عمل داستانی از او سخ نمیزنعد ،ولعی معخگش بعه
نوعی نشان دهندۀ کنش او در مواجه با فقخ اسک و بخ شخصیّک اصلی داستان نیعز تعأریخ معیگعرارد و
دیگخی فخزند شیخنوارۀ زن اسک که در کلّ داستان تنها کنش او گخیه یاخیز و پیدرپعی اسعک کعه
ذه زن را آشفتهتخ میسازد و در آنخ نیز عاملی اسعک کعه موجع معخگ او معیشعود .ایع هعخ دو
شخصیّک به طور غیخ مستقیم و تنها با عمل و کنششان در داستان بعه نواننعده م خّفعی معیشعوند و در
واق نقش بسزایی در آشفتگی و پخیشانی زن دارند.
 .9-2درونمایه:

«درونمایه فاخ اصلی و مسلّط در هخ ارخی اسک؛ نط یا رشتهای که در نالل ارخ کشیده معیشعود و
وض یّک و موق یّکهای داستان را به هم پیوند میدهد» (میخصادقی.)174 :1988 ،
داستان نانوادۀ سخباز ول موضوع فقخ شال گخفته اسک؛ امّا درونمایۀ اصعلی داسعتان جنعگ و
نتایج آن اسک.
در تمام طول داستان فقخ و گخسنگی بعه وضعوح دیعده معیشعود و نیمعا نعود ایع موضعوع را بعه
صخا ک بیان میکند:

ای هم از فقخ اسک! ای تهیدستی!
فقخ! ای پستی! (نیما.)142 :1983 ،
امّا جنگ در الیۀ زیخی داستان اسک؛ جایی که نیما نود وارد داستان میشود و نظعخ و عقیعدۀ نعود
را بیان میکند:

جنگ هخساله از بخای چیسک؟
«نیاال» داند ای چه غوغایی اسک،

بخرسی عناصخ روایی در ش خ «نانوادۀ سخباز» نیما 43/

خص دو اربا فتنه جویان اسک،
فقیخان را نانه ویخان اسک؟

پ

قصخ آن اربا باز پا بخجاسک!
نیاال آقاسک! (همان.)144 :
نیما درونمایۀ داستان را به طور مستقیم و واضح در داسعتان سعخباز بیعان معیکنعد و همعی امعخ از
تأریخ آن میکاهد؛ زیخا هخچه درونمایه ،هخیفتخ و غیخ صعخیحتعخ ارائعه شعود ،تعأریخش بعخ نواننعده
بیشتخ اسک (میخصادقی)189 :1988 ،؛ امّعا پیونعدی کعه درونمایعه بعا پیخنعگ داسعتان بخقعخار سعانته،
باع

هماهنگی اجزای دیگخ داستان شده اسک :فقخ عامل تمعام بعدبختیهعا و اتّفاقعاتی اسعک کعه در

داستان میافتد و همی فقخ نیعز نعود از جنعگ نشعأت معیگیعخد و بعا عنعوان داسعتان  -کعه در معورد
نانوادۀ سخبازِ به جنگ رفته اسک  -ارتباط بخقخار میکند.
 .4-2زاویة دید:

زاویه یا کانون ،نگاهی اسک که داستان از نعالل آن ارائعه معیشعود (معارتی  .)31 :1981 ،بعه سعخ
دیگخ «زاویۀ دید ،یا زاویۀ روایک ،نمایش دهندۀ شعیوهای اسعک کعه نویسعنده بعا آن مصعالح و معوادّ
داستان نعود را بعه نواننعده ارائعه معیکنعد و در واقع رابطعۀ نویسعنده را بعا داسعتان نشعان معیدهعد»
(میخصادقی.)986 :1988 ،
زاویۀ دید داستان ،دانای کلّ نامحدود اسک .شاعخ به توصیف و بیان هخ آنچه در ذه شخصعیّک
اصلی داستان اسک ،میپخدازد و االت رو ی و روانی او را نیز توصیف میکند:

شد از ای فاخت ،فاخ او مسدود
هخ مفخّی شد تنگ و غم افزود.
او به نود پیچید ،تنگنا شد
کخد فاخی نو از آن میان پخواز:
نان طل دارد از زنی مادر!
چه از ای بهتخ! (نیما.)111 :1983 ،
امّا گاه نیما از زاویه دانای کلّ نارج میشود و نعود شخصعیّک زن را مخاطع
کاری میکند تا نواننده وارد دنیای مت شود:

قعخار معیدهعد و
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زن! تو که هستی؟ در چه میکوشی؟
ک

نمیداند از چه میجوشی؟

روز تو چون اسک؟ ش کجا نوابی؟
نالههای توسک نقش بخ آبی
تو چه میگخیی ،نلج بیپایند،
جمله مینندند (نیما.)111 :1983 ،
نیما در ای امخ گاه تا جایی پیش میرود که نود از داستان نارج میشعود و بعه طعور مسعتقیم بعا
نواننده ارتباط بخقخار میکند:

فقخ میسازد ،شخص را مأیوس
میکند او را با بال مأنوس
زی جهک آرام گشک او امّا
هسک آرامی ،ای چنی آیا؟
آسمان! ای اسک قسمک ی
ی

زن

زن غمگی ؟ (همان)197 :

عالوه بخ ای راوی از دی

نف

وت

گویی که از شعیوههای جخیعان سعیّال ذهع اسعک ،نیعز

بهخه بخده اسک.

م گنهکارم .میکنم باور
بدتخ از هخ بد ،ناک م بخ سخ
لی

ای بچّه که گناهش نیسک

پاک پاک اسک او ،تا آهش نیسک؛
پ

چخا افتاده در چنی اکبیخ
آسمان تقدیخ! (نیما)111 :1983 ،
شیوۀ ای ت

گوییها بیشتخ به صورت گفتگویی اسک .شخصیّک زن گاه در طعول روایعک ،بلنعد

بلند با نداوند صحبک میکند یا با شخصیّکهای نیالیای چون «معخگ» یعا «همسعخش» کعه وجعود
نارجی ندارد ،خ

میزند .ای نوع ت

گوییها کعه در آنهعا مخاطع سعاکک اسعک یعا وجعود
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نارجی ندارد و غای

اسک ،ت

گویی نمایشی میگویند؛ زیخا درسک مانند صحبکهای ت

در صحنۀ تهاتخ اسک (میخصادقی .)998 :1988 ،ای ت

نفعخه

گوییها بیشعتخ نمایعانگخ شخصعیّک آشعفته و

مالیخولیایی زن اسک که به ناطخ فشارهای رو ی در ارخ گخسنگی و رنج به آن دچار شده اسک.
 .5-2فضاسازي و صحنهپردازي در داستان:

نیما در ای داسعتان بعه صعورت ابتعدایی و بعه روش قعدیمی بعه صعحنهپعخدازی روی معیآورد .او در
ابتدای داستان به طور مستقل توصیفی از ماان و زمان داستان ارائه میدهد:

شم میسوزد بخ دم پخده،
تاکنون ای زن نوا ناکخده،
تایه داده اسک او روی گهواره
آه! بیچاره! آه! بیچاره!
وصلۀ چندی اسک پخدۀ نانهش
افظ النهاش! (نیما.)131 :1983 ،
در سخاسخ داستان نشانهای از زمان دقیج آن ،جز آنچه در ابتدای داستان آمده اسک ،دیعده نمعیشعود؛
تنها در ی

جا اشاره میشود که ماجخا در اوانخ پاییز رخ میدهد:

اندر ای سخما ،کآ میبندد،
بخ بساط فقخ ،مخگ مینندد،
بخک میگخید ،قل میرنجد،
ای زن سخباز ،درد میسنجد.
عدهای درد اسک ،عدهای ایّام،
پیش ای ناکام،
ی نی ای موسم ،آنخ پاییز،
بینوایان راسک موسمی نونخیز( ...همان.)111 :
رخ دادن روایک در پاییز ،نوعی هماهنگی میان االت عاطفی قهخمان داستان و طبی ک بیعخون را
توسعط
نیز نشان میدهد؛ همچنی در جایی دیگخ که به ماان داستان اشاره میکنعد ،بعا توصعیف آن ّ
کلماتی چون «ناموش»« ،سخد» و «هولافزا» و نزدیای ماان آن به قبخستان ،فضایی متناس بعا طعخح
اصلی داستان را به نواننده ارائه میدهد:
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قلّۀ «کازب » ناموش و هخجا
سخد و هول افزا( ...نیما.)112 :1983 ،
و

اسک پشک قبخستان

نانه نزدی

از سخ «کازب » ی

قدم پایی ( ...نیما.)117 :1983 ،

به طور کلّی صحنهپخدازی بعه صعورت چیعزی نعارج از عناصعخ دیگعخ داسعتان اسعک و بعا دیگعخ
عناصخ داستان آمیخته نشده اسک .شیوۀ صحنهپخدازی به طور مسعتقیم صعورت گخفتعه و نیمعا در ایع
زمینه از توصیف استفاده کخده اسک .او با توصیف صحنه و عنصخ ماان و زمان به فضاسازی داسعتان
نیز پخدانته و فضایی که نواننده را وارد آن میکند ،کامالً زنآلود و رقّکانگیز اسعک؛ ناتعۀ قابعل
توجّه اینجاسک که شاعخ بخای نشان دادن ای فضای غمناک ،از لح نیز کم

گخفته اسک و لحع

داستان کامالً با عناصخ دیگخ همعاهنگی دارد؛ از جملعه آنجعا کعه شعاعخ هعخاس زن را از معخگ بیعان
میکند ،لح در تخسیم فضای مهی داستان به کم

شاعخ میآید:

جنبشی اینجا کخد بخ نود زن
چشمها مالید ،دید از روزن
آمده بیخون تیخه چنگالی،
و شکانگیزی ،ذات االهوالی،
کز نهی آن نانه لخزان اسک
ش
گخچه بح

گخیزان اسک (نیما.)191 :1983 ،
موسیقی و آهنگ کلمات بیشعتخ در شع خ مطعخح معیشعود ،در داسعتان نیعز میتوانعد

یای از عناصخی باشد که به فضاسازی و صحنهپخدازی کم

کند .ای مطلع آنقعدر قابعل توجّعه

بوده که ارسطو در بوطیقا در مورد آن با عنوان طخز بیان و ادای سخ بح

کخده و گعزینش واژههعا

و طخز ادای «لح » آن را مهم شمخده اسک (ارسطو.)39 :1986 ،
در اینجا نیز گزینش واژههای مناس

و موسیقی کلمات در صعحنهپعخدازی و فضاسعازی داسعتان

مؤرّخ اسک زیخا همانطور که چشم نواننده ،کلمات را از نظخ میگرراند ،صدا و تصویخ کلمعات در
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ذه نواننده بازی میکند و ای عاملی اسک که بخ کعنش داسعتانی تأریخگعرار اسعک (نوبعل:1987 ،
.)91

از ته چنگال باز شد کمکم
مدنل غاری؛ سهمگی  ،مظلم
مخگ میکوبید ،دمبهدم دو پای،
زیگ .زاگ .سازش بود ،دردافزای
استخوانهای مخدگان بخ ناک
بود ب

غمناک (نیما.)192 :1983 ،

راوی در داستان با واژگان ،چنگال ،غار ،سهمگی و استخوانهای مخدگعان ،فضعای رعع آوری
را به نواننده القا میکند و با آهنگ و موسیقی کلمات در عبارت «دمبهدم دو پای» و «زیعگ .زاگ.
سازش بود دردافزای»  ،گرشته از ناعات ادبعی بعا بعه وجعود آوردن فضعای مهیع بعخ کعنش داسعتان
میافزاید.
گذار نيما از رمانتيسم:
رمانتیسم به م نای ناص آن ،پدیدهای اروپایی اسک .فخهنگ و تمدن اروپایی در سیخ تاریخی نعود
از دورۀ رنسان
رمانتی

و روشنگخی میگررد و به ای عصعخ معیرسعد (ج فعخی .)1 :1978 ،گعخایشهعای

در عهد مشخوطه وارد ادبیّات فارسی م اصخ شد .نیما در ای زمینعه میگویعد« :در ادبیّعات و

آرار هنخی ما ،نفوذ و سلیقۀ نارجی از نیمۀ دوّم سدۀ نوزدهم شخوع شد» (نیما.)73 :1921 ،
در نظخ بخنی از صا

نظخان ،نخستی سخودهای که صبغۀ رمانتیسم دارد ،ش خ م عخو

دهخعدا

اسک ،با عنوان «یاد آر ز شم مخده یاد آر» (ج فخی .)82 :1978 ،عالوه بخ دهخعدا در آرعار شعاعخان
دیگخی چون میخزادۀ عشقی میتوان نشانههای رمانتیسم را دید .عشقی تحک تأریخ شعاعخان فخانسعه و
نیز شاعخان رمانتی

دورۀ عثمعانی بعه سعخودن ایع نعوع شع خ روی آورده اسعک (آریع پعور:1974 ،

.)968
امّا آغاز رمانتیسم نیما با ش خ «افسانه» شخوع میشود .افسانه مانیفسک شع خای رمانتیع

ایع دوره

اسک .االت انزواطلبی ،سخنوردگی از تعالش اجتمعاعی ،پنعاه بعخدن بعه طبی عک و تنهعایی ،همگعی
ویهگیهای رمانتیسم اروپایی اسک که به نوبی در «افسانه» دیده معیشعود (شعفی یکعدکنی:1981 ،
 .)21رمانتیسم نیما با گخایشهای رمانتی

قبل و ب د از نود ،رمانتیسم عمیج ،هنعخی و مت عال اسعک.
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رمانتیسم نیما به عاع

شعاعخانی چعون تعولّلی ،مشعیخی و نعادرپور کعه صعخفاً فعخدی اسعک ،معاهیّتی

اجتماعی دارد (زرقانی.)149 :1989 ،
از سال  1812تا  1821م .در اطخا
بودند که بسیاری از تمایالت رمانتی
که به کلّی با عقایعد رمانتی

نویسندگان رمانتی

ععدۀ زیعادی فیلسعو

و جام عهشعناس

ها را تأیید میکخدند؛ ولی گاهگاه نظخیّاتی اههعار معیداشعتند

هعا مخعالف بعود .تّعی ب ضعی از آنهعا ،بخصعوص رمعاننعوی هعا از

رمانتیسم کناره میگخفتند و به گونهای مینوشتند که گویی از چنی ماتبی نبخ ندارند .در ایع میعان
رمانتیسم ا ساساتی نود به نود شاسک معینعورد و رمانتیسعم اجتمعاعی رواج معییابعد ( سعینی،
 .)163 :1996فخق نویسن دگان رمانتی

اجتماعی با رمانتی

های ا ساساتی در ایع اسعک کعه آنعان

فخد را بخ اجتماع تخجیح نمیدهند و بیشتخ به مسائل اجتماعی جام ه میپخدازد.
بخ اساس آنچه گفته شد ،رمانتیسم اجتماعی دّ واسطی بی مات رمانتیسم و رئالیسم اسعک کعه
طخ

از ی

گخایشهایی به رمانتیسم دارد و از طخ

دیگخ س ی میکند به واق یّکهعای اجتمعاعی

بسخدازد .رمانتیسم اجتماعی عشج به آزادی و ف ّالیّعکهعای اجتمعاعی را تبلیعی معیکنعد و م شعوق در
اینجا ،نه زیبارویان گیسو افشان که مفعاهیمی مت عالی چعون ععدالک و آزادی اسعک (زرقعانی:1989 ،
.)149
نیما در نانوادۀ سخباز موضوعات اجتماعیای چون جنگ و فقخ را در ش خ نعود بیعان معیکنعد و
از ای طخیج گخایش نعود را بعه رئالیسعم نشعان معیدهعد؛ زیعخا فقعخ و جنعگ هعخ دو از پدیعدههعای
اجتماعی و از واق یّکهای دنیای اطخافند؛ بنابخای جزء موضوعاتی هستند کعه نویسعندههعای رئالیسعم
به آنها میپخدازند .عالوه بخ ای نیما در بیان موضوع جنگ به زندگی شخصعی یع

اغل

قهخمعان

یا افسخ جنگ نسخدانته ،بلاه فقخ نانوادۀ ی

سعخباز را بعه تصعویخ کشعیده اسعک و همعی امعخ رئعال

بودن ای ش خ را بیشتخ نشعان معیدهعد .پع

درونمایعۀ اصعلی ایع ارعخ در نعدمک موضعوع عشعقی

رمانتی

نیسک؛ بلاه درونمایه و طخح اصعلی داسعتان در نعدمک مسعائلی واقع گخایانعه در اجتمعاع

اسک.
از طخ

دیگخ از ویهگیهای عمدۀ رمانتیسم اجتماعی ،بیعان رنعج و فقعخ معخدم ،انسعانمحوری و

شاوه از ای اسک که بشخ به مفاهیمی چون انسانیّک و عدالک توجّهی ندارد (زرقعانی)299 :1989 ،؛
به همی دلیل در ش خ نانوادۀ سخباز به نوبی گخایش نیما بعه رمانتیسعم اجتمعاعی مشعاهده معیشعود؛
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چخاکه نیما در سخاسخ آن هخ جعا کعه مجعال یابعد ،وارد داسعتان معیشعود و از فقعخ و بعدبختی شعاوه
میکند:

ای ندا! ی

زن ،ی

ای فقارتها! ای

زن تنها
اایکها (نیما.)191 :1983 ،

یا

ای هم از فقخ اسک! ای تهیدستی! فقخ! ای پستی!
پیش از ای گفته شد که توصیف نیز یاعی از اپیزودهعای روایعی اسعک کعه عالتی ایسعتا دارد و
صخفاً به وصف ی

وض یّک میپخدازد .نیما از ای اپیزود روایی بخای بیان ا ساسات نود بعه نعوبی

بهخه بخده اسک .او به وضوح ا ساسات نود را در هخچنعد بنعد داسعتان نشعان معیدهعد و بعا عبعارات
زنانگیزی چون «بینوا مادر»« ،اشع

معیافشعاند» و «آه ،ای مسعای » ،بعا شخصعیّک اصعلی داسعتان

همنوایی و س ی میکنعد ا ساسعات نواننعده را بخانگیزانعد .نیمعا همچنعی از ایع اپیعزود روایعی در
صحنهپخدازیهای نود به نوبی استفاده کخده اسک.
یای از اصول ماتع

رمانتیسعم وجعود ا سعاس اسعک .نویسعندۀ رمانتیسعم در جخیعان نوشعتهاش

مدانله می کند و افاار و ا ساسات نود را در جخیان داستان هاهخ میسعازد ( سعینی)184 :1996 ،
و گاه تا جایی پیش میرود که در صحنهپخدازی داستان نیز دسک میبخد و طعوری بعه آن معیپعخدازد
که بتواند بخ ا ساسات نوانندۀ نود تأریخ بگرارد ( سینی .)187 :1996 ،یای از عناصعخ روایعی کعه
نیما بخای بیان ا ساساتش از آن استفاده کخده ،صحنهپخدازی اسک .در صعحنهپعخدازی داسعتان راوی
ا ساسات نود را بیان میکند و س ی در بخانگیزاندن ا ساسات نواننده دارد:

شم میسوزد بخ دم پخده،
تا کنون ای زن نوا ناکخده
تایه داده اسک او روی گهواره
آه ،بیچاره! آه! بیچاره!( ...نیما.)113 :1983 ،
یای دیگخ از مسعائلی کعه بیشعتخ جنبعههعای ا ساسعی و ععاطفی ایع شع خ را بخجسعته معیکنعد،
شخصیّکپخدازی آن اسک .همانطور که پعیش از ایع نیعز اشعاره شعد در ایع داسعتان دو شخصعیّک
کودک وجود دارد .نشان دادن رنج و مصیبک کودک مطمهناً بسیار تأریخگعرارتخ از رنعج انسعان بعالی
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نواهد بود .در ای داستان دو کودک ،یای  11سعاله و دیگعخی نعوزاد وجعود دارنعد کعه درنهایعک
یای ط مۀ مخگ میشود و دیگخی با مخگ مادرش بدون سخپخسک و امی بعاقی معیمانعد .مطمهنّعاً
تصوّر چنی وض یّک ونیمی ا ساسات نواننده را بیشتخ از دّ م مول تحخی

معیکنعد و مخاطع

از نظخ ا ساسی بیش از پیش با داسعتان همنعوایی معیکنعد؛ بعه همعی دلیعل در شخصعیّکپخدازی نیعز
میتوان گخایش نیما را به رمانتیسم مشاهده کخد.
نتيجهگيري:
هد

اصلی نیما در سخودن ش خ نانوادۀ سخباز ،بعه وجعود آوردن داسعتان نبعوده اسعک .نیمعا در ایع

ش خ از قال داستان بهخه میگیخد تا موضوعاتی همچون فقعخ و بیعزاری از جنعگ را مطعخح کنعد؛ بعه
طوری که در جایجای داستان ضور نود را به عنعوان راوی اععالم معیدارد و بعه طعور مسعتقیم بعا
نواننععده ارتبععاط بخقععخار مععیکنععد؛ وجععود عناصععخی چععون پیخنععگ منسععجم ،زاویععۀ دیععد ،صععحنه و
شخصیّکپخدازی در ای ش خ ویهگعیهعای داسعتانی بعه آن بخشعیده اسعک .در ایع شع خ هخکعدام از
عناصخ روایی به نوعی گخایش نیما را به سعوی رئالیسعم و رمانتیسعم نشعان میدهعد .طعخح و موضعوع
اصلی ای ش خ روایی مسهلهای اجتماعی اسک .پ

در آن گخایش نیما به رئالیسم مشخّص معیشعود؛

امّا در مقابل فضای ا ساسی ،غمآلود و تّی تخیّلی که عناصعخ روایعیای ،چعون شخصعیّکپخدازی،
فضاسازی ،صحنهپخدازی به وجود میآورد ،همگعی ایع عناصعخ در نعدمک گخایشهعای رمانتیع
هستند و به نوعی فضایی ا ساسی تخسیم میکنند .به طور کلّعی در مجمعوع ایع شع خ روایعی ،نقطعۀ
عبور نیما از رمانتیسم به رئالیسم اسک.
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