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 :مهمقدّ

 کنعد.دهد و راوی کسی اسک که ای  داستان را نقل میی روی میداستانی اسک که در زمان ،روایک

 القایی داسعتان از اماانعات و عناصعخ داسعتانی در سعخایش ناصیّکگخایی با نثخ و شاعخان به دلیل هم

های روایتگعخی در اد  فارسعی شع خ اسعک و از انعد. یاعی از عخصعهش خهای روایعی اسعتفاده کخده

 اند.تون روایی در قال  منظومه ارائه شدهبسیاری از م ایّامتخی  قدیم

شعد. در شع خ ها در قال  ش خ بیعان معیبیشتخ روایکپیش از پیدایش رمان در اروپا همچون ایخان  

امعه یافعک. م اصخ ایخان نیز روایک، با وجود تغییخاتی که در قال ، فخم و محتوا پدید آمد، همچنان اد

بعا دیگعخ آرعارش راه  و با رویاخدی نو به روایعک پخدانعک کلّیبه طور  «افسانه»ب دها نیما با سخودن 

 (9: 1986)سلیمانی،  .گخفک یپآغاز کخده بود،  «افسانه»نوی را که با 

داسعتانی بعه مخاطع   تعی سعک کعه  ع ّکارهای داستانی بعودن شع خ، محعاوره و روای و از ساز 

 شعودتقسعیم معی« داسعتانی» و« گفعک و گعویی -روایعی »بعه  نعوی د. شگخدهای ش خ داستانی دهمی

 .(142: 1989 تسلیمی،)

« معانلی»، «افسعانه»؛ گاه ش خهایی ماننعد: اسک روایک بهخه گخفته د از هخدو شیوۀنیما در اش ار نو 

و گعاه  سخوده اسک کعه جنبعه نمایشعی دارد «گوییو  گفک – روایی»بخ مبنایی را « نانه سخیویلی»و 

را سعخباز  دار و چوپعان و نعانوادۀسعقخیم پعی از فوالدی ، قل ۀسخب :چون «داستانی - روایی»ش خهای 

طعور جداگانعه ه یع  بعدارای عناصخ مختلفی از روایک اسعک و بخرسعی هعخ  هخکدامگفته اسک که 

 رسد.ضخوری به نظخ می

 :پيشينة تحقيق

خده اسعک. بخ افسانۀ نیمعا ارزیعابی کع( تأریخ رمانتی  هوگو، موسه و المارتی  را 1931) نیاعمخانذبیح 

 توصعععیف نیمعععا را در منظومعععۀ سعععخیویلی او تحلیعععل کعععخده و  نظخیّعععۀ( 1983ی )محمّعععدو  پارسعععا

انعد. آیتعی ها را در افسانۀ نیمعا بخرسعی کعخدهشناسی نشانه( روایک1983) زاده و هماارانغالمحسی 

؛ امّعا پعهوهش دار و چوپان نیما تحلیل کخده اسعک( نیز نشانۀ م ناشناسی گفتمان را در ش خ پی1931)

 مجزّایی دربارۀ ش خ نانوادۀ سخباز نیما، به ویهه از منظخ موضوع ای  نوشتار انجام نشده اسک.

سعس   و آوریجمع در با  روایک و عناصخ روایعی  ای و اسنادی مطالبیدر اینجا به روش کتابخانه

 د:سؤاالت زیخ پاسخ داده شو به اسک س ی شده
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 یما چه میزان از عناصخ روایی را داراسک؟ن نانوادۀ سخباز ش خ روایی -1

 دهد؟را به کدام مات  ادبی نشان میگخایش نود  ،ام از ای  عناصخ رواییکدنیما در هخ -1

 عبور نیما از رمانتیسم به رئالیسم اسک؟ ۀنقط ،سخباز ۀآیا ش خ روایی نانواد -9

 :پردازش موضوع: روایت و پيرنگ آن

ای از نقععل رشععته»یععا  (11: 1987 ،تخجمععه کنععان:-رمععون) داسععتانیاز رنععدادهای  ایزنجیععخهروایعک 

روایعک  ها وجود داشعته باشعد.به نحوی که ارتباطی بی  آن اسک؛ وادث واق ی و تاریخی یا نیالی 

 .(121: 1977 میخصادقی،) «کنددهد و داستان را نقل میجوا  می «ی افتاد؟اتّفاقچه » سؤالبه 

-984) ارسعطو شع خ فع ّکتعا   بخ پایۀ ،شودزه در مورد روایک بیان میهایی که امخونظخیّهبیشتخ  

هعا در هعا و بحع نظخیّهی  اوّل ،شده اسک نوشته ش خ ف ّهخچند ای  کتا  در مورد  .م( اسک .ق 911

ی  ت خیف از روایک را به ارسعطو اوّلگیخد. شاید بتوان صخ داستان از ای  کتا  سخچشمه میمورد عنا

 بخعش آغعاز، میانعه و پایعان اسعک دانعد کعه دارای سعهمعی یم یّنا که داستان را طول آنج ؛نسبک داد

  ناتعه را در باید ای امّا. اگخچه ارسطو ای  ت خیف را بخای پیخنگ داستان آورده (23: 1986 ارسطو،)

سک و هخ جعا کعه صعحبک از داسعتان از داستان فخض کخده ا یجزئپیخنگ را »نظخ داشک که ارسطو 

 .(61: 1976 )میخصادقی، «پیخنگ را نیز در نظخ دارد کند،می

، شخصعیّکهمچنعی  ارسعطو نخسعتی  کسعی اسعک کعه در معورد عناصعخ روایعی چعون: پیخنعگ،  

و منظعخۀ نمعایش بحع   (مایعهدرون) )لحع (، اندیشعه ،  عاالت ادای سعخ گشعاییگخهپیچیدگی و 

 (.22:1986ارسطو،) داندزء شش عنصخ ضخوری بخای تخاژدی میرا ج هاآنکند و می

هعای تعخاژدی بعه دیگعخ هعا را از نمایشعنامهای  عناصخ ب دها بسط و گستخش یافک و منتقعدان آن 

 توسّعطهای گوناگونی نظخیّهفی بخای روایک قائل شدند و های روایک ت میم دادند و انواع مختلگونه

، ((Bradford Booth م(1328) ، بخادفورد بوثNorthrop Frye)) (م 1311-1331) نوررخوپ فخای

 Roland) (م 1312-1381) و روالن بعععارت (Tzvetan Todorov) (م 1393) تزوتعععان تعععودور 

Barthes) (3: 1981 مارتی ،) شدروایک و سانتار آن منتشخ  پیخامون. 

 :روایي شعر خانوادة سرباز يهاجنبه

بنعد سعخوده  111در  بعاًیتقخزاد گونعه، هایی مسعتار و با بندومنظومۀ بلند نانوادۀ سخباز با قالبی مسمّط

نیمععا ایعع  شعع خ را کععه (. 181: 1986 ج فععخی،) اسععکروس اقتبععاس شععده  ادبیّععاتشععده و هععاهخاً از 
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سعخود و بعه  1914در سعال  ،نانوادۀ بدبخک یای از سخبازان قفقاز در زمعان جنعگ اسعک  الشخح

 .(113: 1983 )نیما، نواهخش ناکتا اهدا کخد

نیما در ای  ش خ به رئالیسم گخایش پیدا کخده و به شخح فقعخ و بعدبختی گخوهعی  ای م تقدندهعدّ 

هسعتند کعه ایع  شع خ از  آن بخدستۀ دیگخی  ؛(234: 1974 ،پورآری ) از مخدم اجتماع پخدانته اسک.

وایعی ایع  ر هایجنبعهععالوه بعخ بخرسعی به همی  دلیل در ای  پهوهش  ؛اسک نوع رمانتیسم اجتماعی

 شود.می مشخّصنیز  هامات از ای   هخکدامدر گخایش به  ،ش عناصخ رواییداستان، نق

 :پيرنگ .2-2

آید. داستان از اجعزای که داستان بخ پایۀ آن به وجود میپیخنگ از عناصخ اصلی سانتار داستان اسک 

ژدی هعای تعخامان اسک که ارسطو بخای نمایشنامهسک و قوانی  پیخنگ نیز تقخیباً ها تخاژدی گانۀشش

 (61: 1988میخصادقی، ) اسکن کخده عنوا

 م عیّ ار پیخنگ را طول کند و سانتمی م خّفیاز کنش و تختی  رندادها ارسطو پیخنگ را تقلید  

  دیگعخ یع  بعه سعخ (26-22: 1986ارسعطو، ) ارای آغاز، میانه و پایان اسکداند که دو کاملی می

 متّصعلهعا را بعه هعم پایانی داشته باشد که پیخنگ آن آید که آغاز، میانه ومی به وجودداستان زمانی 

 کند و و دت ببخشد.

شعود. آغعاز که شامل آغاز، میانعه و پایعان معی سکا و کاملی م یّ ش خ روایی سخباز دارای طول  

او بعا  ؛ میانۀ آن کشماش فاعخی زن، مبعارزۀهاسکبچّهوع ش ، بیداری مادر و گخسنگی داستان شخ

و طعول داسعتان هعم یع  شع   اسعکآن نیعز معخگ زن ساره اسک و پایان مخگ و مخگ فخزندش، 

ا وجعود دارد، پیخنعگ داسعتان را هعایع  مجموععه بعا روابطعی کعه بعی  آن کامل تا صبح اسعک. کعلّ

 سازد.می

و م لولی به هم پیوند نورده اسعک. معادر دچعار  علّکای  داستان با روابط مجموعۀ وقای  اندک  

 ؛میعخدگخسعنگی معی علّعکفخزندش ساره بعه  د؛انفخزندانش گخسنه چخاکه ؛سکا پخیشانی و آشفتگی

بعه  امّعا ،بعه او شعیخ بدهعدتعا شود کند؛ زن بلند میگخسنگی گخیه می علّکوارش مدام به فخزند شیخن

میعخد. ناشعی از زمعی  نعوردن و نعونخیزی معینورد و بخ ارخ شاستگی سعخ ض ف به زمی  می علّک

آورده اسک کعه بخشعی  به وجودپیخنگی منسجم را  ،و م لولی علّکو روابط ات اتّفاقهمی  پیوستگی 

گویی نیسک و صعخفاً جهعک بیعان هد  نیما داستان هخچند ؛کندز زندگی ای  نانواده را تصویخ میا
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هعایی کعه   در طعول داسعتان و بیشعتخ در قسعمکای  مطلع اندیشۀ نود از داستان یاری طلبیده اسک.

 شود:دهد، کامالً آشاار میان میرا نششاعخ  ضور نود 

 شیخ، دولتمند،  امخان، عالِم،
 ای کسانی که در جهان دائم،

 هایابید زی  مصیبکسود می
 باز هم راضی، نیستید آیا؟
 زیچیبداشک فخزندی، مادری 

 (.198: 1983)نیما،  داد آن را نیز                     

تعخ شعدن پیخنعگ داسعتان شود و باع  بخجستههده میخ روایک که در ای  ش خ مشایای از عناص 

 تان بعه واسعطۀشعود. تعأنیخ در داسعکشماش در داستان ایجاد معی واسطۀ سک که بها تأنیخی ،اسک

بعخای نمونعه  ؛شود که باع  تداوم داستان و به تعأنیخ انعدانت  پایعان آن اسعکرندادهایی ایجاد می

 بخشعدداسعتان را تعداوم معی ،خح ی  مخاصعمهن و طنویسنده با به نطخ اندانت  زندگی ی  قهخما

 (171: 1987 کنان، -)رمون

 هعای مخععالفیشخصعیّک( زن در مقابعل protagonist) یمخکعز شخصعیّکنیمعا نیعز بعا قعخار دادن  

(antagonistچون مخگ و گخسنگی و فقخ می ).کوشد در داستان تأنیخ ایجاد کند 

گاه کشعماش و  اسک انداستان با محیط اطخافشخمانان قه ییروایورکشماش گاهی به صورت  

 ،. در اینجعا فقعخ و گخسعنگی بعه عنعوان ععاملی محیطعی(17: 1987 نوبعل،) هاسعکآندر درون نود 

ای بعخای دنبعال راه چعارهزن از ابتدای داستان بعه  ؛ددهمیاصلی داستان را تحک فشار قخار  شخصیّک

پعخدازد. در درون نعود بعه مقابلعه بعا آن معی نسک کعه زای شخصیّتاز طخفی مخگ نیز  .رف  آن اسک

دارد کعه هعخ محیطی با گخسنگی  یذهنی با مخگ و کشماش یاصلی داستان کشماش شخصیّکپ  

ان بعا معخگ زن سخانجام ای  مبارزه در پایان داسعت امّا ؛کنش داستانی هستند دو نود به وجود آورندۀ

 یابد:ناتمه می

           گوش سخب د از آن شد لی ، پای تا 

 ماه غای  بود، بادها ناموش.
 هخ چه از هخ سو، رفک و پنهان شد



 1931 ، پاییز4فصلنامۀ ادبیّات داستانی، سال اوّل، شمارۀ / 46
 

 آن  والی را غم نگهبان شد
 مخگ از پی بود. جان چو غای  شد

 (141: 1983 )نیما،مخگ صا   شد                          

ی وضع یّت هعایی کعهفخعی( اسک: اپیزود روایک دارای دو نوع اپیزود ) ادرۀاز نظخ تودورو  هخ  

ایسعتا  اوّلنوع  .دهندمیدیگخ را شخح  وض یّکی به وض یّتهایی که گرر از کنند و آنرا توصیف می

 کنعد و  عالتی پویعا داردکنشعی را در داسعتان بیعان می دوّمدر مقابعل، نعوع  ؛و صخفاً توصعیف اسعک

 (.28: 1971 )انوت،

 گخسعنه اسعک. ۀبچّعزن و دو توصیف ش  سعخک یع   ،نانوادۀ سخباز قسمک اعظم ش خ روایی 

بیشعتخی  اپیعزود بعه  به سخ  دیگخ ؛کندمی را در ای  روایک بازی مهمّیبه همی  دلیل توصیف نقش 

که گرر از ی   الک بعه  ایتنها کنش روایی و اسک وض یّکتوصیف  ،کار رفته در ای  ش خ روایی

 .دهدمیدر قسمک پایان روایک رخ  ،دهدمی الک دیگخ را نشان 

 :پردازيشخصيّت .2-1

محوری وجود دارد که داستان در واق  شعخح پخیشعانی و تنهعایی او  شخصیّکی   ،در داستان سخباز

پعخدازی شخصیّکزبان او به  های زن ازفقخ اسک. راوی بخای شخح پخیشانی در رویارویی با بدبختی و

 کند:یستد و با او گفتگو میابخشد که در مقابل زن میی واق ی میشخصیّتاو  پخدازد و بهمخگ می

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

 سکاشد سحخ نزدی ، راه م  دور 
 کار م  بسیار، چشم م  کور اسک

 بینمهیچ طفلی را نمی
 .(199: 1983 )نیما،ام اینم... هخچه

 اسعک؛ زیعخا پخدانتعهتوصعیف او  پخدازی مخگ وشخصیّکسخنانی از زبان مخگ به راوی با بیان  

ای از نصعلک یعا چه در ماالمه و چه در ذهع  نشعانه به واسطه محتوا و شال نود، شخصیّکگفتار »

پعخدازی در شخصعیّکگفتار نیز ابزار مت عار   وۀو شال یا شی آیدمیبه شمار  شخصیّک هاینصلک

 .(83: 1987 کنان،-)رمون «شودو  میمت  محس
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 واسعطۀ افاععار پخیشعان زن و بععاواق عی مععخگ نیسعک و راوی بععه  شخصععیّکاز در داسعتان نشعانی  

 سازد.او را نمایان می شخصیّکاو با مخگ گفتگوی درونی 

پخدازد. به سخ  دیگخ با ایناعه شعوهخ زن پخدازی شوهخ زن نیز میشخصیّکراوی به همی  نحو به  

پعخدازی شخصعیّکا زن در ذهع  او بعه وی معخد بعگفتگ ، باز راوی به واسطۀندارد ایهیچ نشان واق ی

 پخدازد:مخگ می

 زن م  اینجایم، گخیه کمتخ ک .
 ، فاخ دیگخ ک .آیمنمیم  

 سکاسک، نه مخا پایی انه مخا دستی 
 سک.انه مخا در سخ فاخ و سودایی 

 اینجا م  تا ابد نوابم در زن!
 (191: 1983 )نیما، تا ابد نوابم...

ذهع   سعیّالجخیعان  ، از شیوۀزن در ذه  آشفتۀ شخصیّکل ای  دو نیاراوی با به تصویخ کشیدن  

پخدازی پخدانتعه و درون آشعفته و پخیشعان زن را نشعان شخصیّکفته اسک و با ای  تانی  به بهخه گخ

 داده اسک.

بععه ایعع  تختیعع   ؛اسععک شخصععیّکنشععان دادن درون  ،پععخدازیشخصععیّکهععای دیگععخ یاععی از راه 

با او آشعنا  شخصیّکعواطف درونی های ذهنی و ها و کشماشدیدن عملغیخ مستقیم و با  ،وانندهن

 .(31: 1988 میخصادقی،) شودمی

ععالوه بعخ آشعنا  ،زن در ذهع  آشعفتۀ شخصیّکراوی داستان ما با به تصویخ کشیدن نیال ای  دو  

ذهعع  بععه  سععیّالاز طخیععج جخیععان غیععخ واق ععی، بععه طععور غیععخ مسععتقیم و  شخصععیّککععخدن مععا بععا دو 

 پخدازی زن داستان پخدانته اسک.یّکشخص

دهعد و بعا اسعتفاده از نظم و تختی  در کنار هم ارائه معیزن را بی شخصیّکادراکات و افاار  نیما 

بعه طعوری کعه در  ؛کنعدبه تطابج منطقی هاهخ معی توجّهذه  افاار و ا ساسات او را بی سیّالجخیان 

: 1966 ،میخصعادقی) شعودداری زن مشعاهده نمعیبی  نوا  و بیمخزی  ،داستان هایقسمکب ضی از 

414): 

 زن بخ آن روزن چشم بگماشک
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 شال زشتی دید، هیالی پنداشک.
 دندان ک  زیتبانگ زد: ای مخگ 

 نانه نزدی  اسک پشک قبخستان!
 ی  قدم پایی ،« کازب » سخاز 

 .(117: 1983 )نیما، مخگ نوش آیی                     

دیگعخ در داسعتان هسعتند کعه در هعاهخ از کمتعخی  کعنش داسعتانی  شخصعیّکعالوه بخ ایع ، دو  

ولعی معخگش بعه  ،نعدزکه هیچ عمل داستانی از او سخ نمیزن  یای ساره فخزند ده سالۀ ؛دارندربخنو

 و گعراردمعی تعأریخاصلی داستان نیعز  شخصیّکبخ  کنش او در مواجه با فقخ اسک و نوعی نشان دهندۀ

درپعی اسعک کعه تنها کنش او گخیه یاخیز و پی داستان در کلّزن اسک که  دیگخی فخزند شیخنوارۀ

شعود. ایع  هعخ دو سعک کعه موجع  معخگ او معیانیز عاملی  در آنخ و سازدتخ میذه  زن را آشفته

شعوند و در معی م خّفعیدر داستان بعه نواننعده  کنششانغیخ مستقیم و تنها با عمل و  به طور شخصیّک

 آشفتگی و پخیشانی زن دارند.یی در واق  نقش بسزا

 :مایهدرون .2-9

شعود و ای که در نالل ارخ کشیده معیط در هخ ارخی اسک؛ نط یا رشتهمسلّفاخ اصلی و  مایهدرون»

 .(174: 1988، )میخصادقی «دهدهای داستان را به هم پیوند میموق یّکو  وض یّک

اصعلی داسعتان جنعگ و  مایۀدرون مّاا ؛فقخ شال گخفته اسکسخباز  ول موضوع  داستان نانوادۀ 

 نتایج آن اسک.

د ایع  موضعوع را بعه شعود و نیمعا نعوان فقخ و گخسنگی بعه وضعوح دیعده معیدر تمام طول داست 

 کند:صخا ک بیان می

 ای  هم از فقخ اسک! ای تهیدستی!
 (.142: 1983)نیما،  فقخ! ای پستی!

شود و نظعخ و عقیعدۀ نعود وارد داستان می ا نودایی که نیمج ؛زیخی  داستان اسک جنگ در الیۀ امّا

 کند:را بیان می

 جنگ هخساله از بخای چیسک؟
 سک،اداند ای  چه غوغایی « نیاال»
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  خص دو اربا  فتنه جویان اسک،
 پ  فقیخان را نانه ویخان اسک؟

 قصخ آن اربا  باز پا بخجاسک!
 (.144 )همان: !آقاسکنیاال     

کنعد و همعی  امعخ از و واضح در داسعتان سعخباز بیعان معی طور مستقیمه را ب داستان مایۀدروننیما  

تعأریخش بعخ نواننعده تعخ ارائعه شعود، تخ و غیخ صعخیحهخیف مایه،درونکاهد؛ زیخا هخچه آن می تأریخ

، بعا پیخنعگ داسعتان بخقعخار سعانته مایعهدرونپیونعدی کعه  امّعا ؛(189: 1988میخصادقی، ) اسکبیشتخ 

سعک کعه در ا اتیاتّفاقعهعا و ن شده اسک: فقخ عامل تمعام بعدبختیدیگخ داستا ی اجزایباع  هماهنگ

کعه در معورد  -وان داسعتان گیعخد و بعا عنعهمی  فقخ نیعز نعود از جنعگ نشعأت معیافتد و داستان می

 کند.ارتباط بخقخار می - جنگ رفته اسک به سخبازِ نانوادۀ

   :دید زاویة .2-4

. بعه سعخ  (31: 1981 )معارتی ، دشعوه داستان از نعالل آن ارائعه معیسک کزاویه یا کانون، نگاهی ا

 سعک کعه نویسعنده بعا آن مصعالح و معوادّا ایدید، یا زاویۀ روایک، نمایش دهندۀ شعیوه زاویۀ»دیگخ 

 «دهعدویسعنده را بعا داسعتان نشعان معین کنعد و در واقع  رابطعۀائعه معیه ارداستان نعود را بعه نواننعد

 .(986 :1988 )میخصادقی،

 شخصعیّکر ذه  شاعخ به توصیف و بیان هخ آنچه د نامحدود اسک. دانای کلّ ،داستان زاویۀ دید 

 کند:رو ی و روانی او را نیز توصیف میپخدازد و  االت اصلی داستان اسک، می

 شد از ای  فاخت، فاخ او مسدود

 ی شد تنگ و غم افزود.هخ مفخّ
 او به نود پیچید، تنگنا شد 

 نو از آن میان پخواز: کخد فاخی
 نان طل  دارد از زنی مادر!

 .(111: 1983 )نیما، چه از ای  بهتخ!                   

دهعد و زن را مخاطع  قعخار معی شخصعیّکو نعود د وشمینارج  گاه نیما از زاویه دانای کلّ امّا 

 کند تا نواننده وارد دنیای مت  شود:کاری می
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 ؟کوشیمیزن! تو که هستی؟ در چه 
 جوشی؟داند از چه میک  نمی

 روز تو چون اسک؟ ش  کجا نوابی؟
 های توسک نقش بخ آبیناله

 پایند،گخیی، نلج بیتو چه می
 .(111: 1983 )نیما، نندندجمله می

قیم بعا د و بعه طعور مسعتوشعمیرود که نود از داستان نارج ا در ای  امخ گاه تا جایی پیش مینیم 

 کند:قخار مینواننده ارتباط بخ

 سازد، شخص را مأیوسفقخ می
 کند او را با بال مأنوسمی

 امّازی  جهک آرام گشک او 
 هسک آرامی، ای  چنی  آیا؟

 آسمان! ای  اسک قسمک ی  زن 
 (197)همان:  ی  زن غمگی ؟                   

ذهع  اسعک، نیعز  سعیّالجخیعان  هایشعیوهکه از  گوییای  راوی از  دی  نف  و ت  عالوه بخ 

 بهخه بخده اسک.

 کنم باور. میکارمگنهم  
 بدتخ از هخ بد، ناک م  بخ سخ

 که گناهش نیسک بچّهلی  ای  
 پاک پاک اسک او، تا  آهش نیسک؛

 پ  چخا افتاده در چنی  اکبیخ

 (111: 1983 )نیما، آسمان تقدیخ!                          

بلنعد  گاه در طعول روایعک، زن شخصیّکاسک.  رت گفتگوییها بیشتخ به صوگوییای  ت  شیوۀ 

کعه وجعود « خشهمسع»یعا « معخگ»چون  ایهای نیالیشخصیّکبا  کند یابلند با نداوند صحبک می

 مخاطع  سعاکک اسعک یعا وجعود هعاآنکعه در  هاییگوت زند. ای  نوع نارجی ندارد،  خ  می
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ت  نفعخه  هایصحبکزیخا درسک مانند  ؛دگویننمایشی می گوییت  ،نارجی ندارد و غای  اسک

آشعفته و  شخصعیّک انگخیعنماها بیشعتخ گویی(. ای  ت 998: 1988میخصادقی، ) اسکدر صحنۀ تهاتخ 

 های رو ی در ارخ گخسنگی و رنج به آن دچار شده اسک.مالیخولیایی زن اسک که به ناطخ فشار

 :پردازي در داستانسازي و صحنهضاف .2-5

آورد. او در پعخدازی روی معیابتعدایی و بعه روش قعدیمی بعه صعحنه داسعتان بعه صعورتنیما در ای  

 دهد:وصیفی از ماان و زمان داستان ارائه میطور مستقل ته ابتدای داستان ب

 سوزد بخ دم پخده،شم  می
 تاکنون ای  زن نوا  ناکخده،
 تایه داده اسک او روی گهواره

 آه! بیچاره! آه! بیچاره!
 شسک پخدۀ نانهاوصلۀ چندی 

 .(131: 1983 )نیما، اش! افظ النه                      

؛ شعوددیعده نمعیجز آنچه در ابتدای داستان آمده اسک، از زمان دقیج آن، ای در سخاسخ داستان نشانه

 دهد:شود که ماجخا در اوانخ پاییز رخ میتنها در ی  جا اشاره می

 بندد،اندر ای  سخما، کآ  می
 نندد،ساط فقخ، مخگ میبخ ب

 رنجد،گخید، قل  میبخک می
 سنجد.ای  زن سخباز، درد می

 ،ایّام ایعدهدرد اسک،  ایعده               
 پیش ای  ناکام،                                       
 ی نی ای  موسم، آنخ پاییز،

 (.111 )همان: ...بینوایان راسک موسمی نونخیز

قهخمان داستان و طبی ک بیعخون را میان  االت عاطفی نوعی هماهنگی  ،یک در پاییزرخ دادن روا 
 توسّعطبعا توصعیف آن  ،کنعدداستان اشاره می ماان همچنی  در جایی دیگخ که به ؛دهدمینیز نشان 

طعخح بعا فضایی متناس   ،به قبخستان ای ماان آنو نزدی« افزاهول» و« سخد»، «ناموش»کلماتی چون 
 :دهدبه نواننده ارائه می را ستاناصلی دا
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 ناموش و هخجا« کازب »ۀ قلّ
 .(112: 1983 )نیما، سخد و هول افزا... 

 و 
 نانه نزدی  اسک پشک قبخستان

 .(117: 1983 نیما،) ی  قدم پایی ...« کازب »از سخ  

 و بعا دیگعخ از عناصعخ دیگعخ داسعتان اسعک پخدازی بعه صعورت چیعزی نعارجصحنه کلّیبه طور  

در ایع   پخدازی به طور مسعتقیم صعورت گخفتعه و نیمعاصحنه ۀویش عناصخ داستان آمیخته نشده اسک.

سازی داسعتان و عنصخ ماان و زمان به فضا زمینه از توصیف استفاده کخده اسک. او با توصیف صحنه

ک؛ ناتعۀ قابعل اسع زیانگکرقّو  آلود زنکند، کامالً فضایی که نواننده را وارد آن می نیز پخدانته و

از لح  نیز کم  گخفته اسک و لحع   که شاعخ بخای نشان دادن ای  فضای غمناک، نجاسکیا توجّه

شعاعخ هعخاس زن را از معخگ بیعان  از جملعه آنجعا کعه داستان کامالً با عناصخ دیگخ همعاهنگی دارد؛

 آید:ن به کم  شاعخ میافضای مهی  داست کند، لح  در تخسیممی

 بخ نود زن جنبشی اینجا کخد
 مالید، دید از روزن هاچشم

 آمده بیخون تیخه چنگالی،
 ، ذات االهوالی،انگیزیو شک

 کز نهی  آن نانه لخزان اسک
 .(191: 1983 )نیما، ش  گخیزان اسک                   

 توانعدمیدر داسعتان نیعز  ،شعودآهنگ کلمات بیشعتخ در شع خ مطعخح معیگخچه بح  موسیقی و  

 توجّعهقابعل  قعدرآنپخدازی کم  کند. ای  مطلع  صخی باشد که به فضاسازی و صحنهنایای از ع

 هعاواژهدر مورد آن با عنوان طخز بیان و ادای سخ  بح  کخده و گعزینش  بوطیقابوده که ارسطو در 

 . (39: 1986 ارسطو،) اسکآن را مهم شمخده  «لح »و طخز ادای 

پعخدازی و فضاسعازی داسعتان موسیقی کلمات در صعحنههای مناس  و در اینجا نیز گزینش واژه 

کلمعات در  صدا و تصویخ ،گرراندکلمات را از نظخ می ،چشم نواننده طور کهخ اسک زیخا همانمؤرّ
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: 1987 نوبعل،) اسعک که بخ کعنش داسعتانی تأریخگعرار سکاکند و ای  عاملی ذه  نواننده بازی می

91). 

 کماز ته چنگال باز شد کم
 ی؛ سهمگی ، مظلممدنل غار
 دم دو پای،بهکوبید، دممخگ می

 یدردافزازیگ. زاگ. سازش بود، 
 ناک بخهای مخدگان استخوان

 .(192: 1983 نیما،) غمناکبود ب                          

 آوریرعع های مخدگعان، فضعای و استخوان  یسهمگن، چنگال، غار، راوی در داستان با واژگا 

زیعگ. زاگ. »و « دم دو پایبهدم»و موسیقی کلمات در عبارت و با آهنگ  کندمیلقا را به نواننده ا

، گرشته از ناعات ادبعی بعا بعه وجعود آوردن فضعای مهیع  بعخ کعنش داسعتان «افزایسازش بود درد

 .افزایدمی

 :گذار نيما از رمانتيسم
ایی در سیخ تاریخی نعود پایی اسک. فخهنگ و تمدن اروپوای اربه م نای ناص آن، پدیده رمانتیسم

هعای (. گعخایش1: 1978 ج فعخی،) رسعدگررد و به ای  عصعخ معیاز دورۀ رنسان  و روشنگخی می
و  ادبیّعاتدر » :گویعدمیدر ای  زمینعه  ماین فارسی م اصخ شد. ادبیّاترمانتی  در عهد مشخوطه وارد 

 (.73: 1921 )نیما، «شد سدۀ نوزدهم شخوع دوّمآرار هنخی ما، نفوذ و سلیقۀ نارجی از نیمۀ 

صبغۀ رمانتیسم دارد، ش خ م عخو  دهخعدا  ای کهنخستی  سخوده ،نظخانصا  در نظخ بخنی از  
در آرعار شعاعخان دهخعدا  (. عالوه بخ82: 1978 )ج فخی،« یاد آر ز شم  مخده یاد آر»اسک، با عنوان 

شعاعخان فخانسعه و  تأریخقی تحک رمانتیسم را دید. عش هاینشانه توانمیعشقی  دیگخی چون میخزادۀ
: 1974 ،پعورآریع ) اسعکنیز شاعخان رمانتی  دورۀ عثمعانی بعه سعخودن ایع  نعوع شع خ روی آورده 

968.) 

ایع  دوره  شود. افسانه مانیفسک شع خای رمانتیع شخوع می «افسانه»آغاز رمانتیسم نیما با ش خ  امّا 

بعخدن بعه طبی عک و تنهعایی، همگعی  پنعاه ،وردگی از تعالش اجتمعاعین، سخانزواطلبیاسک.  االت 

: 1981 کعدکنی،شعفی ی) شعوددیده معی« افسانه»در  های رمانتیسم اروپایی اسک که به نوبیویهگی

های رمانتی  قبل و ب د از نود، رمانتیسم عمیج، هنعخی و مت عال اسعک. رمانتیسم نیما با گخایش (.21
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ی معاهیّتکعه صعخفاً فعخدی اسعک،  یخی و نعادرپورلی، مشعرمانتیسم نیما به عاع  شعاعخانی چعون تعولّ

  (.149: 1989 زرقانی،) دارداجتماعی 

شعناس ر اطخا  نویسندگان رمانتی  ععدۀ زیعادی فیلسعو  و جام عهدم.  1821تا  1812از سال  

داشعتند اتی اههعار معیگاه نظخیّولی گاه ؛کخدندید میها را تأیاز تمایالت رمانتی  بودند که بسیاری

هعا از نعوی هعا، بخصعوص رمعانب ضعی از آن  تّعیمخعالف بعود.  هعارمانتی با عقایعد  کلّی که به

نوشتند که گویی از چنی  ماتبی نبخ ندارند. در ایع  میعان ای میگخفتند و به گونهرمانتیسم کناره می

  سعینی،) ابعدینعورد و رمانتیسعم اجتمعاعی رواج معییسم ا ساساتی نود به نود شاسک معیرمانت

آنعان های ا ساساتی در ایع  اسعک کعه دگان رمانتی  اجتماعی با رمانتی فخق نویسن .(163: 1996

 .پخدازدائل اجتماعی جام ه میبیشتخ به مس و دهندفخد را بخ اجتماع تخجیح نمی

 کعه واسطی بی  مات  رمانتیسم و رئالیسم اسعک رمانتیسم اجتماعی  دّ ،بخ اساس آنچه گفته شد 

هعای اجتمعاعی واق یّکبه  کندمیاز طخ  دیگخ س ی  هایی به رمانتیسم دارد ویشاز ی  طخ  گخا

کنعد و م شعوق در هعای اجتمعاعی را تبلیعی معیف ّالیّعکیسم اجتماعی عشج به آزادی و ترمان بسخدازد.

: 1989 زرقعانی،) اسعکو آزادی  جا، نه زیبارویان گیسو افشان که مفعاهیمی مت عالی چعون ععدالکاین

149.)  

کنعد و جنگ و فقخ را در ش خ نعود بیعان معی چون ایاجتماعی سخباز موضوعات در نانوادۀنیما  

ی اهعاز پدیعده هعخ دوزیعخا فقعخ و جنعگ  ؛دهعدگخایش نعود را بعه رئالیسعم نشعان معیطخیج  ای  زا

 هعای رئالیسعمکعه نویسعنده ندستهبنابخای  جزء موضوعاتی  ؛نددنیای اطخاف هایواق یّکاجتماعی و از 

پخدازند. عالوه بخ ای  نیما در بیان موضوع جنگ به زندگی شخصعی یع  قهخمعان می هااغل  به آن

ی  سعخباز را بعه تصعویخ کشعیده اسعک و همعی  امعخ رئعال  بلاه فقخ نانوادۀ ،جنگ نسخدانته یا افسخ

اصعلی ایع  ارعخ در نعدمک موضعوع عشعقی  مایعۀدرونپع   دهعد.ش خ را بیشتخ نشعان معیبودن ای  

گخایانعه در اجتمعاع و طخح اصعلی داسعتان در نعدمک مسعائلی واقع  مایهدرونبلاه  ؛نیسک  ینترما

 سک.ا

و  یمحورانسعان بیعان رنعج و فقعخ معخدم، ،رمانتیسم اجتماعی های عمدۀاز ویهگیاز طخ  دیگخ  

 ؛(299: 1989 زرقعانی،) نداردی توجّهو عدالک  انسانیّککه بشخ به مفاهیمی چون  اسک شاوه از ای 

 ؛شعودیسعم اجتمعاعی مشعاهده معیتبه نوبی گخایش نیما بعه رمان سخباز ش خ نانوادۀبه همی  دلیل در 
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از فقعخ و بعدبختی شعاوه  و دوشعمعیوارد داسعتان  ،نیما در سخاسخ آن هخ جعا کعه مجعال یابعد چخاکه

 کند:می

 ای ندا! ی  زن، ی  زن تنها
 .(191: 1983 نیما،) هاها! ای   اایکای  فقارت

 یا

 ای  هم از فقخ اسک! ای تهیدستی! فقخ! ای پستی!
سعک کعه  عالتی ایسعتا دارد و اروایعی  اپیزودهعایپیش از ای  گفته شد که توصیف نیز یاعی از  

پخدازد. نیما از ای  اپیزود روایی بخای بیان ا ساسات نود بعه نعوبی می وض یّکبه وصف ی   صخفاً

دهعد و بعا عبعارات بنعد داسعتان نشعان معی هخچنعدرا در ود به وضوح ا ساسات ن او بهخه بخده اسک.

اصعلی داسعتان  شخصعیّکبعا  ،«آه، ای مسعای »و « افشعانداشع  معی»، «بینوا مادر»انگیزی چون  زن

نیمعا همچنعی  از ایع  اپیعزود روایعی در  کنعد ا ساسعات نواننعده را بخانگیزانعد.همنوایی و س ی می

 ه کخده اسک.های نود به نوبی استفادپخدازیصحنه

اش رمانتیسعم در جخیعان نوشعته رمانتیسعم وجعود ا سعاس اسعک. نویسعندۀیای از اصول ماتع   

 (184: 1996  سعینی،) سعازدکند و افاار و ا ساسات نود را در جخیان داستان هاهخ میمدانله می

ازد پعخدیبخد و طعوری بعه آن معپخدازی داستان نیز دسک میرود که در صحنهتا جایی پیش می گاه و

کعه  روایعی از عناصعخ یای .(187: 1996  سینی،) بگرارد تأریخنود  که بتواند بخ ا ساسات نوانندۀ

تان راوی پعخدازی داسعدر صعحنه .اسک یپخدازصحنه آن استفاده کخده، نیما بخای بیان ا ساساتش از

 واننده دارد:کند و س ی در بخانگیزاندن ا ساسات نا ساسات نود را بیان می

 سوزد بخ دم پخده،شم  می
 تا کنون ای  زن نوا  ناکخده

 سک او روی گهوارهاتایه داده 
 .(113: 1983 )نیما، ! آه! بیچاره!...چارهیب آه،

 ،کنعدهعای ا ساسعی و ععاطفی ایع  شع خ را بخجسعته معییای دیگخ از مسعائلی کعه بیشعتخ جنبعه 

 شخصعیّکه شعد در ایع  داسعتان دو شعارطور که پعیش از ایع  نیعز ااسک. همان پخدازی آنشخصیّک

انسعان بعالی رنعج از  تأریخگعرارتخبسیار  مطمهناًکودک  نشان دادن رنج و مصیبک کودک وجود دارد.
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اد وجعود دارنعد کعه درنهایعک سعاله و دیگعخی نعوز 11یای  ،در ای  داستان دو کودک .نواهد بود

 اًمطمهنّع .مانعدبعاقی معی ی ام وشود و دیگخی با مخگ مادرش بدون سخپخسک مخگ می یای ط مۀ

کنعد و مخاطع  تحخی  معیم مول  بیشتخ از  دّا ساسات نواننده را ک ونیمی یّ ر چنی  وضتصوّ

نیعز  پخدازیشخصعیّکهمعی  دلیعل در  بعه ؛کنعداز پیش با داسعتان همنعوایی معیبیش  از نظخ ا ساسی

 . مشاهده کخد را به رمانتیسم اگخایش نیم توانمی

 گيري:نتيجه

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

بعه  ؛را مطعخح کنعد گیخد تا موضوعاتی همچون فقعخ و بیعزاری از جنعگش خ از قال  داستان بهخه می

 قیم بعادارد و بعه طعور مسعتر نود را به عنعوان راوی اععالم معیجای داستان  ضوطوری که در جای

عناصععخی چععون پیخنععگ منسععجم، زاویععۀ دیععد، صععحنه و  وجععود ؛کنععدنواننععده ارتبععاط بخقععخار مععی

از  هخکعدامدر ایع  شع خ  هعای داسعتانی بعه آن بخشعیده اسعک.پخدازی در ای  ش خ ویهگعیشخصیّک

و موضعوع  طعخح .دهعدمیعناصخ روایی به نوعی گخایش نیما را به سعوی رئالیسعم و رمانتیسعم نشعان 

 ؛شعودمعی مشخّصدر آن گخایش نیما به رئالیسم  پ  ای اجتماعی اسک.خ روایی مسهلهاصلی ای  ش 

، پخدازیشخصعیّکچعون ای، عناصعخ روایعیتخیّلی که   تّی و آلودغم ،در مقابل فضای ا ساسی امّا

رمانتیع   هعایگخایشدر نعدمک ایع  عناصعخ همگعی  ،آوردیمبه وجود  پخدازیصحنهفضاسازی، 

 ۀنقطع ،در مجمعوع ایع  شع خ روایعی کلّعیطور  به کنند.فضایی ا ساسی تخسیم می هستند و به نوعی

 عبور نیما از رمانتیسم به رئالیسم اسک. 
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