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کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایتشناسی بارت


علی ضیاءالدّینی دشتخاکی  و سید جواد مرتضایی
چکيده

اعتباربخشی به واقعیّت و استغراق در عینیّت ،با همۀ خصوصیّات فیزیکی و باطنی آن – کهه بها میمها آ هاه شهد بهود – در ادامهۀ
حرکت شعر مو ،تأثیر بهسزایی بر جای گذاشت و شاعر امروه دریافت که روایت میتوامد اجهزای ماهماهاه را در کلتیتهی معنهادار
گردآورد و امکان مظامبخشی به عناصر پراکند را به دست دهد و همان تقویمی را به همان هاتیشناسامه بدل کنهد .در ایه مقالهه،
بر اساس روش کتابخامهای و تحلیه م حتهوا و مقایاهه ،اشهعار طهاهر صهاتارهاد  ،بها توجّهه بهه مظریّهۀ روان بهارت ،اه دیهدگا
ساختارگرایی بررسی میشود و کارکردهای روایی ،در ای اشعار مورد تجزیه و تحلی قرار میگیرد .ماائلی کهه در ایه پهشوه
مطرح میشومد عبارتامد اه :میزان گرای

ای شاعر به بیان روایی ،بروه امدیشه و ارتبها منطقهی و حرکهت سهیاتل شهاعر ،میهان

روایت و جامعه ،ایجاد ارتبا میان امدیشه و روایت و ایجاد حرکت در ذه مخاطب با تکیهه بهر اصه دینامیهد بهودن روایهت،
تجامس و ارتبا مگرش و هبان شاعر با موع همدگی همامه ،و جهت خاصّ روایت در اشعار.
کليدواژهها :روایت ،شعرراویی ،بارت ،شعر همان ،طاهر صاتارهاد .
 -1مقدّمه
 -1-1روایت و روایتشناسی
روایت ،بیان همان ،آهنگ حیات ،تجربۀ ذه  ،هبان وجودی و معنابخ
امدیشههایی است که همدگی شد امد و اساس

وقایع است .همزمۀ همدگی و خردمنهدی اسهت و باهتها

بر ای تاکتر استوار است که هر رویدادی ،رویداد دیگر را درپیدارد .روایت علمی

است که علتیت در آن محور است .ای علم اه دیدگا های بایاری مورد توجّه قرار گرفته و تعاریف مختلای اه آن شد است:
«روایت توالی اه پی امگاشتهشدۀ رخدادهایی است که به طور یرتصادفی به هم اتصّال یافتهامد» (مایک جی.)02 :3131،
«تمایز میان آمچه اتتااق افتاد و چگومگی مق آن ،روایت مام دارد» (چتم .)02 :3131 ،
«روایتها در ساد تری ماهوم ،داستانهایی است که در همان رخ می دههد و راوی کاهی اسهت کهه داسهتان را مقه مهیکنهد»
(آسابرگر.)02-03 :3132،
 عضو پشوهشکد فرهنگ اسالم و ایران ،دامشگا شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران (ماؤول مکاتبات)
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«روایت ،مق و بیان حوادث در رمزگان متااوت است» (جهامدید .)12 :3130،
«روایت ،محصول پافشاری لجوجامۀ ما بر معنا بخشیدن به هیاتجهان است» (میکویی.)13 :3131 ،
در ای تعاریف ،پیومد میان روایت و همان در باتر وقایع ،کردارها و تجربیّات بشری مشهود است .روایت ضر آهنگ گاتردۀ
حیات بشری است و در واقع «موعی اه بیان است که با عم  ،با سیر حوادث و با همدگی و جنهبوجهوش سهروکار داشهته باشهد»
(میرصادقی .)352 :3111،تمایز بی مق و روایت ای است که مق  ،بیان ید واقعۀ تاریخی ،ملتی ،عمومی ،مذهبی ،عشقی ،تمثیلهی
یا اخالقی است حال آمکه «دایرۀ موضوعاتی که اه هاویه روایت مورد بررسی قرار میگیرمد ،بایار وسهیع اسهت .مجموعههای کهه
اخبار روهمامهها ،کتب تاریخی ،فیلمها ،کمید استریپها ،پامتومیم ،رقص ،یبت  3و جلاات روانکهاوی را دربرمهیگیهرد .دامنهۀ
وسیع ای دام  ،باعث میشود ،تمام جهان را موضوع پشوه ههای روایهتشناسهان فهرک کنهیم» (بهارت .)3 :3131،در تحلیه
حکایتها و قصّهها میتوان با تکیه بر طرح و عناصر داستان به شک منظتمتری بر روی گاتمان شخصیّتها ،صحنهها و تیپههای
موجود در سطح روایت ،به مطالعۀ کن ها ،هبان ،کارکردها و مظام روایت پرداخت حال آمکه در شعر روایهی ،گها همهه جزئیّهات
روایت در روساخت طرح ممیشود و به دلی شعر بودن ،اه اطنا

و تاایرهای ماصّ  ،پرهیز میشود و سهطح روایهت ا لهب بها

ایجاه همرا است .اه ای جهت ،توان کاتالیزورها و پیرفتها و ریزپیرفتها ،در هدایت مخاطب اهمّیّهت مهییابهد .بنهابرای  ،در
تحلی شعر روایی ،ممیتوان همامند داستان عم کرد.
روایتشناسی ،قدمتی بایار طوامی دارد« .روایت با تاریخ بشر آ اه میشود و هیچ کجا ،اماامی بدون روایت مبود اسهت .همهۀ
گرو های اماامی روایتهای خاصّ خود را دارمد .لذتتی که عموماً اماانها با همینههای فرهنگهی متاهاوت یها حتتهی متضهاد در آن
سهیم شد امد» ( .)Barthes, 1977: 79در روایتشناسی «دستهبندیهای کیای را در ادبیّهات ،جلهو ای میاهت و روایهت آمگها
آ اه میشود که صورت ذهنی ،شک هبامی بیابد و کنشی منتق شود .ای ابتدای های

روایت است .بارت روایت را خود همهدگی

میدامد» (همان) .بنابرای  ،همدگی کلتیتی روایی است که با پیومد دادن خرد روایتها ،تاریخ بشر را رقم هد است.
اگرچه دام

روایتشناسی دامشی موظهور است ،توجّه به ای دام  ،مشان اه ماوذ گاتردۀ روایتشناسی در میان جوامع علمی

دارد .اگرچه «مام روایتشناسی را ،برای اوّلی بار تودورف در کتا

دستور هبان دکامرون  ،0در سال  ،3303به کار برد ،ای دام

سابقۀ طوامیتری دارد و باید وادیمیر پراپ را آ اهگر ای را دامات ،که با امتقاد اه ب مایههههای وسلوفاهکی قهدم در ایه را
گذاشت .مهمتری کتا

پراپ ،ریختشناسی قصّههای پریان ،در سال  ،3303چاپ شد» (همان.)03 :

روایتشناسی ،علمی است که در آن مکامیزم درومی اثر ،در کامون مطالعه است« .روایتشناسی ،مظریّۀ روایت یها علهم مطالعهه
ساختار و دستور هبان روایتهاست .در واقع موعی مقد فرمالیاتی – ساختاری است که به مطالعۀ روابط حهاکم بهر سهاختار ادبهی
میپرداهد( ».چتم  )02 :3131 ،هدف ای دام  ،رسیدن به ساختار مهایی اثر روایهی اسهت .اه ایه جههت ،در مطالعهات روایهی،
کشف مناسبات درومی اثر ،اهمّیّت خاصّی یافته است .برای رسیدن به ای مهم ،روایتشناس باید به موعی شهود  1دسهت یابهد .بها
مزدیدترشدن روایت به همدگی امروهی ،عنصر عقالمیّت بر آن سیطرۀ بیشتری یافته است؛ به گومهای که مهیتهوان خلهر رمهان را
باهتابی روش اه ای عقالمیّت قلمداد ممود .بروه دامنهدار عقالمیّت در خلر روایت و فاصلهگهرفت روایهت اه مقه آفرینهیههای
جادویی عصر قدیم ،در تکوی علم روایتشناسی مؤثتر بود است.
امروه  ،روایتشناسی مه تنها با مظریّات فرمالیاتی تجامس و همگرایی دارد بلکه «مطالعات روایتشناسامۀ قرن بیاتم و به ویش
آن مطالعاتی که در اروپا آ اه شد شالودۀ ساختارگرایی هاتند» (راجر .)13 :3130،اگرچه دیدگا ساختارگرایان با متقدّمان (پهراپ
و برخی صورتگرایان روس) تااوت دارد؛ ای تااوت هرگز به تقاب مینجامید است و در بایاری اه موارد مهوعی مصهالحه بهی
1

gossip
Grammar of Decameron
3
Sympathy
2

کارکردهای روایی در شعر طاهر صاتارهاد بر اساس مظریّه روایتشناسی بارت 33 /

مدرمیام و پاتمدرمیام را دام هد است .روایت ،موعی گاتمان چندسویه و چندصهدایی اسهت کهه اه عاملیّهت اماهامی ریشهه
میگیرد و تحلی روششناسی آن مبتنی بر داستان است که ماحص ذهنیّت و خوام

مخاطب روایتشهنو اسهت .فرمالیاهتهها،

روایت را مبتنی بر آشناییهدایی( 3ر.ک :شمیاا )311-311 :3130،میدامند .روایتشناسی در دهههای  12و  32قرن بیاتم و پس
اه آن ،به دلی طرح مظریّات امتقادی مظیر مقد فرهنگی پااساختارگرا و مقدهای پاااستعماری و اه سهوی دیگهر بهه دلیه ارتبها
گاتردۀ بی روایت و ابعاد همدگی بشر ،وارد مرحلۀ جدیدی شد است.
پيشينه و روش تحقيق :در همینۀ بررسی کارکردهای روایی ،پشوه های معدودی امجهام شهد اسهت .مقالهۀ «کهارکرد روایهی
مشامهها در حکایت رابعه اه الهیمامۀ عطار» اثر محا بتال

اکبرآبادی و احمد رضی و مقالۀ «کارکردهای روایی وادیمیر پهراپ»

اثر مید لیای و ترجمۀ علی عامری مهابادی اه آن جمله است .امّا همچنان ،جای خالی پشوه هایی اه ایه دسهت ،در مطالعهات
روایتشناسی محاوس است .تا کنون هیچ اثر ماتقلی به موضوع کارکردهای روایی در شعر طاهر صاتارهاد مپرداخته است .ایه
جاتار اوّلی کار تحقیقی در ای همینه به شمار میرود .در ای جاتار ،روش کار توصیای و تحقیقی و ممومۀ مورد مطالعهه اشهعار
طاهرۀ صاتارهاد است.
چارچوب نظری :مظریّات پراپ در آثار پس اه او ماوذ یافتهه اسهت؛ «ماهوذ پهراپ در آثهار مخاهت سهاختارگرایان ،اه جملهه
معناشناسی ساختاری گریماس و چند اثر مهمّ دیگر ،تداوم یافت .امّا ساختارگرایان در ادامه شیوۀ جدیدی در پی

گرفتند .گومهای

اه ساختارگرایی ادبی که روایتشناسی مامید شد» (برتنس .)30 :3131،یکی اه مظریّاتی کهه اه تهأثیر مظریّهۀ پهراپ برکنهار مبهود ،
مظریّۀ روایتشناسی روان بارت است .مظریّهای که در تحلی ساختار روایت ،به سه سطح کارکردهها ،کهن هها و سهطح روایهت
توجّه میکند .تحلی بارت در سطح کارکردها تقریباً همان شهیوۀ پهراپ و برمهون اسهت .روش بهارت در سهطح کهن

بهه روش

گریماس و در سطح روایت به روش تودورف مزدید میشود (ر.ک  :بارت31 :3131 ،و 11و)11
ضرورت تحقيق :به طور کلتی شیوۀ روایتشناسی بارت ،حرکتی کُند ،اه ساختارگرایی به پااساختارگرایی است .اه آمجا که در
مطالعات روایتشناسی ،ای مظریّه کمتر مورد توجّه بود است ،بهکارگیری آن ،میتوامد در باط و تبیهی ابعهاد آن مهؤثتر باشهد .اه
طرفی مطالعات روایتشنا سی ا لب با محوریّت ادبیّات داسهتامی منثهور امجهام شهد و در همینهۀ کارکردههای روایهت در شهعر
مطالعات کمتری صورت گرفتهاست .بررسی کارکردهای روایت در شعر معاصر ایران ،به عنوان یکی اه ضرورتهای پشوهشهی در
حوهۀ مطالعات شعر معاصر ایران است که در ای جاتار به آن پرداخته شد است.
مسئلۀ پژوهش :در ای تحقیر سؤال محوری ای است که با توجّه به استاادۀ گاتردۀ صاتارهاد اه شیوۀ روایتپرداهی در شعر،
ای

شیو اه منظر کارکردی چه تأثیری بر ساختار شعری او داشته است؟
فرک پشوه

ای است که حرکت شعری صاتارهاد اه مدلهای وصای به مدلهای روایی گرای

یافته است .بنهابرای برخهی

اه اشعار روایی او کارکردیترمد .روایتپرداهی او در شعر ،اه ید منطهر کهارکردی خهاص پیهروی کهرد اسهت .ایه منطهر ،در
مواردی اه شعر صاتارهاد شعری دیریا

ساخته است.

 -2-1ساختارگرایی و روایتشناسی
ساختارگرایی ،اه اوای قرن بیاتم ،مایر پراُفتوخیزی را طی کرد اسهت .فرمالیاهم و سهاختارگرایی اوّلیّهه ( ،)3302-3331در
دهه دوم قرن بیاتم اه روسیّه آ اه شد و با تحوّات اجتماعی در ای کشور ،بهه پهراو و فراماهه را یافهت .اوج شهکوفایی ایه
مهضت در فراماۀ سالهای 3352-3312م بود« .اصطالح ساختارگرایی ،عموماً برای اشار به رویکردههایی اسهتااد مهیشهود کهه
شدیداً تحت ماوذ هبانشناسی قرار دارمد .امّا ساختارگرایی ادبی ،اه هبانشناسهی و اماهانشناسهی سهاختارگرا منشهعب مهیشهود»

making strange
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(برتنس .)30 :3131،شیو ای که در آن هر جزء در ارتبا با ید ک  ،مورد مطالعه قرار میگیرد .به عبارت دیگر هر پدید  ،جزئهی
اه ساختار کلتی ید اثر است .ساختارگرایی ،مقطه هم گرایی میان مباحث ادبی قهدیم ،اه جملهه عهروک و قافیهه ،بهدیع و بیهان بها
هبانشناسی است« .ای شیو به وسیعتری ماهوم آن ،روش جاتوجوی واقعیّت مه در اشیای منارد ،که در روابط میان آنهاست»
(اسکولز .)33 :3113،رویکرد ساختارگرایامه ،به تدریج به حوه های دیگر هم سهرایت کهرد و بهه عنهوان یهد روش کهاربردی در
بایاری اه علوم مطرح گردید« .مقد ساختارگرا ،عظیمتری تأثیرش را در عرصۀ روایتشناسی و فرهنگ عامّه بهر جهای گذاشهت»
(کیت .)331 :3131،روایتشناسی یکی اه ارمغانهای ساختگرایی برای ادبیّات است و با تکیه بر مت میکوشد تها ویشگهیههای
روایههی آن را مشههان دهههد .بههرتنس ( )30 :3131در ایه مههورد مههیگویههد« :سههاختارگرایی ،ویشگههی متههون را مطالعههه مههیکنههد تهها
امکانپذیریهای روایی روایت را ،که در اختیار مویاند است مظاممند کند».
دورۀ دوم ساختارگرایی (پااساختارگرایی) ،که بارت ،فوکو و دریدا چهر های شهاخص آن هاهتند ،تنهها بهه مطالعهات هبهامی
باند مکرد بلکه ماائ معنوی و فلاای را هم در مطالعات خود دخالت داد و مظام ساختارگرایی را به سمت هرمنوتیهد بهرد« .اه
جمله مزایای ای روش آن است که اثر را تحلی میکند و ارهیابیکنند میات .ضم آمکه معنای آشکار را رد میکند و بهه جهای
آن در پی جداکردن برخی ژرفساختهای درومی اثر است» (ایگلتون .)310 :3132 ،به طور کلتی ساختارگرایی ،یکهی اه را ههای
کاست اه دشواریهای موجود در فهم روایت و میز سامانبخشی به روابط متنوّع و هزارتوی شخصیّتهای اثر روایهی اسهت؛ چهرا
که «ساختارگرایی ادبی ،در گام مخات میکوشد ،تنهوّع بهیپایهان شخصهیّت ههایی را ،بهه تعهداد محهدودی مقه  ،تقلیه دههد»
(برتنس .)30:3131ای عمه سهبب مهیشهود کهه سهاخت گرایهی ،بهه یهد طهرح ارگامیهد اه روایهت دسهت یابهد .حهال آمکهه
پااساختارگرایان ،به ر م ساختارگرایان ،یافت ساختاری واحد برای همۀ داستانها را مضحد میدامند؛ هیرا معتقدمد که هر متنهی
اه مت دیگر متمایز است .اینکه «ساختارها باید دائماً اه طریر اعمال و رفتارها باهتولید شومد» (شریعتی ،)15 :3135 ،پذیرش ایه
واقعیّت را آسان میکند که در مطالعۀ ساختاری آثار روایی ،یافت ساختاری واحد و کلتی برای برای همۀ آثار گر گشا میات .بارت
توجّه به مت و دریدا حضور مخاطب در فرامت را ،برای یافت معنی مطرح میکنند.
ارهیابی ما ای است که ساختارگرایی در دورۀ اوّل و دوم ،تنها در مظریّات متااوت است .اساس ساختارگرایی در دورۀ دوم ،بهر
مقد تأویلی یا تاایری است .ای رویکرد پشوهشی ،در تحلی ساختاری روایهت میهز بهه کهار گرفتهه مهیشهود« .ویشگهی برجاهتۀ
ساختارگرایی آن است که تالش میکند الگوهای تاایری ارائه دهد تا به کمد آن امبوهی اه داد های ادبهی طبقههبنهدی و تااهیر
شومد»(برتنس.)30 :3131 ،
 -2بحث
 -1-2کارکردهای روایی
روایت ،در ید ارتبا چندسویه با مخاطب ،میتوامد در ایجاد حرکت و امدیشه ،مؤثتر باشد .اگر به هرمنوتید و اصهول حهاکم بهر آن
ت دهیم و بپذیریم که هر خوامند  ،در رویارویی با مت  ،تأوی خاصّ خود را دارد ،میتوامیم خویشکاریهای روایت یا مت روایهی را
مابی قلمداد کنیم« .روایت گاهی برای اثبات مطلب و متقاعد کردن خوامند به کار میرود و گاهی تبدی بهه فرمهول کالمهی سهاد ای
میشود که با عنوان پند یا ضر المث در اختیار مخاطبان قرار میگیرد و گاهی هم برای برامگیخت دقتت یا قصهد گریهز اه تنگناههای
فرهنگی اجتماعی دستگا ساماور است» (خلیلی جههامتی .)303 :3130 ،،بها فهرک ایه ارتبها چندسهویه و درمظرگهرفت بیهن

و

تاایرهای گوماگون ید مت و میز شرایط اجتماعی خلر اثر ،میتوامیم روایت را تعاملی چندسهویه بها وجهو و گومههههای مختلهف
تعریف کنیم که ممک است کارکردها و اهداف حکمی و تعلیمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،حماسهی و نهایی یها تلایقهی اه ایه
اهداف را داشته باشد .ای امر ماتلزم حرکتی شناور میان صداهای برونمتنی و درونمتنی(ر.ک:چتم  )03:3131 ،است.
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روایت و بیان روایی اه ید سو همان تقویمی را درمیموردد و میکوشد تا کنشی تخیّلهی اه هبهان باشهد ،کهه اه مرجهع روایهی
خاصّی صادر شد است .کنشی که بارت امگیزۀ اصلی آن را «آمیختگی و توالی علتیّت» میدامهد و مهیگویهد« :آمچهه در روایهت بهه
صورت «بعد اه» 3میآید ،به صورت «باعث شد به وسیلۀ» 0خوامد میشود» (بارت .)15 :3131 ،روایهت و بههویهش شهعر روایهی،
واکنشی است اه مویاند یا شاعر که برای پرداخت به ماائ و رسیدن به اههداف خهود اه طریهر درونگرایهی ،تعمّهر ،تحلیه و
خیالپرداهی ،در ید الگوی جامع دمبال میشود .اه ای رو «مهمتری کارکرد آثار روایی ای است که با ارئه مظاممنهد آمهوه ههای
پراکندۀ اماامی ،ای آموه ها را قاب فهم و درک میکند» (ضیاءالدّینی.)051 :3131 ،
رویکرد روایی ،موعی رابطۀ بی جامعه و اثر ادبی است که به گوشههای مایافته همدگی بشر پیومد میخورد و خوامند را در ید
جریان سیّال ،میان حوادث شناور میمماید تا اه ای را به متیجۀ دلخوا دست یابد .تحلیلگهران «ههدف مههایی روایهت را کشهف
الگوی جامع روایت میدامند که تمامی روشهای ممک روایت را دربرمیگیرد .در واقع ،همی روشها هاتند کهه تولیهد معنها را
میاّر میکنند» (برتنس .)31 :3131،اه آمجا که در شک گیری روایت با ید ساختار مظاممند روبهرو هاتیم ،اجزای ههر روایهت در
ارتبا با هم طرح میشود .بنابرای  ،بحث همان در روایت ،هاهتیشناسهامه اسهت و مویاهند یها شهاعر مهیتوامهد فهارا اه همهان
گا شمارامه ،به بررسی و بیان حوادث بپرداهد آمگومه که «توان روایت در باهپیکربندی کن

گذشته و آیند  ،به ما امکان میدهد تها

دمیا را دوبار بااهیم و گذشته را درون آیند منتق کنیم» (ژمویو.)52 :3132،
در واقع ،روایت میتوامد اجزای پراکند و گا ماهمگون را در چارچوبی معنادار و کلتی قرار دهد و با مظامبخشی به ایه اجهزا،
همان فامی (تقویمی) را به همان باقی (هاتیشناسامه) تبدی کند .به طور کلتی ،هدف اصلی روایت ،رسهیدن بهه کارکردههای مهورد
مظر ،اه طریر ارتبا روایی و به کارگیری گاتمان شخصیّتها در ید پیکرۀ واحد ،به مام روایت اسهت .روایهتهها دارای تهوان و
کارکرد در حوه های متعدّد هاتند و هر روایت به فراخور بهر گیری اه عناصر روایی ،هدف خاصّی را پی میگیرد .بنهابرای  ،ههر
ید اه شخصیّتهای داستان ،در برشهای روایی ،جلو و اهمّیّت و وظیاه خاصّ خود را دارمد« .عم هر شخصیّت را ،بهه لحها
اهمّیّتی که در جریان قصّه دارد ،کارکرد میگویند» (پراپ .)51 :3103،در شعر روایی کارکردها بهر خهالف مضهامی  ،عناصهری در
درون روایت میاتند بلکه خود روایت هاتند .به عبارتی روایت ،چیزی جز توالی کارکردها میات .توالی کارکردها ،در ارتبها بها
اجزای مختلف کالم ماهوم مییابد« .یاکوبا  ،اجزای ارتبا کالمی را در مموداری چنی بیان میکند:
گویند

مخاطب

همینه

پیام
هههههههههههههههههههههههههه
تماس
رمز
هر ید اه ای ش

جزء ،کارکرد متااوتی در هبان دارمد .با ای وجود کمتر کالمی میتوان یافت که فقهط یهد کهارکرد داشهته

باشد» (یاکوبا  .)11 :3130،امّا مظر بارت در مورد کارکردهای روایهت ،یهد مظریّهۀ جدیهد اسهت .او بها ترکیهب مظهر پهراپ و
توماشااکی ،روایت را حاص ترکیب کارکردها و درونمایهها میدامد .در شعر ،کارکرد شعری هبان ،تعیی کننهد اسهت« .کهارکرد
شعری هبان ،اص معادل بودن واژگان را اه محور امتخا
است که پرتویی اه ارتبا اجزای کالم به حاا
عاطای

ارجاعی

به محور ترکیب فرامیافکند .کارکرد شعری یکی اه کارکردههای هبهامی

میآید .به طور کلتی کارکردهای هبان عبارتامد اه:
کنشی
After
Cused by

1
2
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شعری
با

صحبتگشایی

فراهبامی
 -1-2مفاهيم
در کارکرد شعری ،باید وجو اساسی ترتیب واژگان در رفتار هبامی ،یعنی امتخا

و ترکیب واژگان را بهیادآوریم» (همهان.)13 :

در تحلی ساختاری بارت ،کارکردهای روایی در سه مقولۀ تعیی واحدها ،طبقات واحدها ،و دستور کهارکردی بررسهی مهیشهود.
«کارکرد اه دیدگا هبانشناسی ،آشکارا ید واحد محتوایی است :ای که چیزی گاته میشود ،اه ید گاته واحدی روایی میساهد،
مه شیو ای که با آن گاته میشود» (بارت .)13 :3131،با خوام

مظر بهارت،ممودار محورههای مطالعهۀ کهارکرد روایهی را اینگومهه

ترسیم میشود:
اصلی

تعیی واحدها
کارکردها

کاتالیزورها
ممایهها

طبقات واحدها
ممایهها
دستور کارکردی

آگاهامندگان (مث س ت دقیر ید شخصیّت)

کارکردها :اه دیدگا بارت واحدهای کارکردی به دو طبقۀ کارکردها و ممایهههها تقاهیم شهد امهد« .ایه دو طبقهۀ مههم ،بایهد
طبقهبندی معیّنی اه روایتها را امکانپذیر ساهمد .برخی اه روایتها ،به شدّت کارکردیامد ،مظیر قصّههای عامیامهه ،در حهالی کهه
سایری به شدّت ممایهای هاتند ،مظیر رمانهای روانشناختی» (همان .)11 :در ای میان ،کارکردها گا مق

محوری دارمد ،که در

ای صورت اصلی یا هاتهای  3قلمداد میشومد .کارکردها ،رابطۀ مجاهی  0را دربرمیگیرمد گاهی هم به صورت متوالی در فضهای
روایت یافت میشومد و به هیچ وجه علتی  1میاتند که کاتالیزور 1مام دارمد« .کاتالیزورها ،صرفاً واحدهای متوالی هاتند که فضهای
روایی را فارا اه کارکردهای اصلی پر میکنند» (همان .)11-15 :کارکرد ای دستۀ فرعی در ساختار روایت اگرچه گاهی به ضعف
میگراید ،هرگز هیچ میات .کاتالیزورهای پراکند در سطح روایت ،حتتی اگر هاید به مظهر بیاینهد ،بهاه ههم تهوان ایجهاد حرکهت،
کندکردن ،ایجاد امگیز و حتی ایجاد افکار حاشیهای را دارمد« .توان کاتالیزوری روایت ،متیجۀ منطقی توان ایجاه آن است .اوّاً ید
کارکرد میتوامد در تمام کاتالیزورهای بالقوّ صرفهجوییکند و آن را بپوشامد .ثامیاً تقلیه یهد پهیرفهت بهه هاهتهههای  ،بهدون
دگرگومی معنای داستان امکانپذیر است ،حتتی اگر همجیرۀ اصلی روایت به کن گرها و کارکردهای اصلیاش تقلی یابد ،بهاه ههم
میتوامد شناسایی شود .به عبارت دیگر روایت مناسب ،خالصه است» (همان.)13 :
پیرفت« :واحدی بنیادی ،منطقی و محتم اسهت کهه توجیهه حهدّاقلی دارد و تنهها مهیتوامهد گهرو کهوچکی اه کارکردهها را
دربرگیرد .بارت ،به پیروی اه برمون ،5ای واحدها را پیرفت  0میمامد .پیرفت توالی منطقی هاتههاست که با رابطۀ همباتگی به
هم مربو شد امد و همامی آ اه می شود که عبارتی اه آن بها قبلهی همباهتگی مهدارد و وقتهی پایهان مهییابهد کهه یکهی دیگهر اه
1

cardinal
cardinal
3
consequential
4
catalyser
5
Claude Bremond
6
sequense
2
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عبارتهای

با بعدی همباتگی مدارد.

ریزپیرفت :پیرفتهای جزئی ،که ا لب اه کوچدتری ذرّ بافت

3

0

روایت تشکی شد امد ،ریزپهیرفهت مامیهد مهیشهود»

(همان.)51-51 :
1

نمایهها« :ممایه  ،طبقهای اه واحدهای کارکردی و بخشی اه رابطۀ پارامتری است که معنای ضمنی دیگری را به صورت مهداوم
بر ید اپیزود ،شخصیّت یا تمام اثر گاترش میدهد .ممایهها ا لب به فعّالیّتی رمزگشایامه مشغولند و بها توجّهه بهه آنهها خوامنهد
میتوامد ید فضا یا ید شخصیّت را بشناسد» (همان .)11:در کنار ممایهها ،آگاهامندگان به عنوان عمه کننهد  ،در سهطح گاتمهان،
عم میکنند .آنها مابت به ممایهها عملکرد ضعیفتری دارمد؛ هیرا تدبعهدی هاهتند .اه ایه رو ،تهوان آگاهامنهدگان بها تهوان
کاتالیزورها ،قاب قیاس است و ضعیف ارهیابی میشود« .ممایهها ،رابطۀ استعاری  1را در برمیگیرمد» (همان.)11 :
دستور کارکردی :دستور کارکردی روایت ،بنیادیتری مائلهای که مطرح میکند ،آشاتگی میان توالی و علتیت و میهز همهان و
منطر است .در منطر روایت ،همان به گومهای دیگر توجیه میشهود .همهان مهه بهه صهورت تقهویمی ،بلکهه بهه صهورت عنصهری
مشامهشناختی یا به صورت کارکردی تعریف میشود .اعتقاد به همان به عنوان ید عام در تحلیه روایهتهها ،در فراینهد ترکیبهی
گاتمان قاب بررسی است و در مقولۀ دستور کارکردی ،شناخت پیرفتها و ریزپیرفتهای روایت مائلهای اساسی است.
 -2-2گذری بر اشعار روایی طاهره صفّارزاده
شعر صاتارهاد بی سالهای ( 3111- 3150دورۀ دوم شاعری ) ،بی

اه ادوار بعدی ،روایی است همچنی پیچیدگی در هبهان

شعری ،اه ویشگیهای باره شعر اوست .سد و باهوان ،طنی در دلتا و سار پنجم مجموعۀ سرود های شاعر در ایه دور اسهت .او
گا به روایتگری میپرداهد و گا با استااد اه فضای جریان سیّال ذه  ،فضایی امتزاعی را بر شعر حاکم میکند اه ایه رو ،شهعر
او ساختار ابهامآمیزی مییابد .با ای وجود عمدۀ رفتار صاتارهاد با شعر و هاتی را میتوان با شناخت ابعاد گوماگون اشعار روایی
او باهشناخت .در حکایتها و قصّهها میتوان با تکیه بر پالت و عناصر داستان ،به شک منظتمتری بر روی گاتمان شخصیّتهها و
صحنهها و سایر عناصر موجود در سطح روایت ،به مطالعۀ کن ها ،هبان و کارکردها و مظام روایت پرداخت ،حهال آمکهه در شهعر
روایی ،بهویش در اشعار روایی صاتارهاد  ،همه جزئیّات در روسهاخت طهرح ممهیشهود .بایهد بها شهناخت کاتالیزورهها ،ممایهههها،
پیرفتها و ریزپیرفتهای ،به ژرفساخت شعر روایی او را یافت .بنابرای اه آمجا که تحلی روایت در شعر با داسهتان متاهاوت
است ،مظم روایی صاتارهاد  ،کمتر تواماته است در قالب ید مظم تقویمی ارائه شهود .در جهای جهای اشهعار روایهی او مهیتهوان
رگههایی اه همانپریشی  5را مشاهد کرد:

روهی بر ای درخت /ریامامی میروید /با میو های سخت /بر روی ای درخت /سرهای خوا رفته /فاموس میشهومد( .دفتهر
دوم)00 :
همچنی در اشعار روایی او ،سرعت روایت بااست؛ یعنی شاعر قامتهایی اه داسهتان یها روایهتهها را خالصههمهیکنهد تها
روایتها شتا

بیشتری بگیرد:

هزار جاد تنهایی اه افر تابید /تو اه کالم گذشتی /شب اه کرامه رسید /و م ه حیرت پیوستگی برهنه شدم( .همان )31-31 :
در مواردی هم با تکنید حذف  0روبهرو هاتیم .در سطح اشعار روایی ،باامد رخدادها در سه قالب مناهرد ،مقه تکهراری ،و

1

tissue
micro- sequence
3
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مق مکرتر جریان دارد .کامون صداها در اشعار او متااوت است و سطح برونروایتی 3در شهعرش جلهوۀ بیشهتری دارد .گهذری بهر
اشعار روایی صاتارهاد مشان میدهد که او به فراخور هبان شعری ،اه تکنیدها و ابزارهای روایی بهر گرفته و فضهایی متاهاوت را
در شعر به ممای

گذاشتهاست.

 -1-3-2دورۀ اوّل ( :)1331-1331صاتارهاد در دورۀ اوّل شاعری خود تجربهگراست .مجموعههای رهگذر مهتا و دفتهر
دوم ،حاص کار او در ای دور است .در ای دور  ،اشعار روایی او مابت به سالهای بعد کمتر است؛ مثالً او در منظومۀ رهگهذر
مهتا

اه مجموع  11شعر تنها  3شعر دارد که اه ب مایههای روایی برخوردارمد .البته فراگیر بودن روایت و میز وجهود روایهت در

ایههای ژرفساختی برخی جمالت ،مامع صدور حکمی مطلر در مورد روایی بودن ید شعر میشود.
• رهگذر مهتاب ( :)1331-1331در رهگذر مهتا  ،روایتی طرح شد است که در آن شاعر ،گرفتار تردید میشود .روایتی که
اه پیومد کاتالیزورهای متااوت ،شک گرفته و در آن عالو بر تنهایی و تردید شهاعر ،جههانبینهی و میهز بیهن

فیمینیاهتی شهاعر

قاب بررسی است:
کارکرد اصلی :امدیشهام به اوج دوراهی رسید است.
کاتالیزورها :ایند منم که اه پس درواه های حجر  /بر شهر دلفریب رخت بوسه میهمم  /ایند منم کهه اه ته ماپایهدار عمهر/
رخت گریز و جامۀ تردید میکنَم...
ریزپیرفت :یا مرو یا شکات پیمامۀ سکوت
ممایه  :آن شب که آسمان دلم بیستار بود (رهگذر مهتا )32 :
در شعر تکاپو ،شاعر در مق

ید راوی ،ایاتایی جامعۀ همامۀ خود را روایت میکند:

کارکرد اصلی :دریا مشاته به آرامشی حزی  /در مرو موج
پیرفت و ممایه :در حارت تالطم پایانگرفتهاش /لبباته اه ریو /بیشوق گاتوگوست (همان)31 :
در تأویلی جامعهشناختی اه تکاپو ،میتوان دریا را مماد جامعه و موج را مماد حرکت مردم قلمدادکرد.
او در شعر کودک قرن میز چنی رویکردی دارد و با طرح روایتی تراژید ،افول اخالق در جامعه را یادآورمیشود .کارکردها یها
هاتههای اصلی ای شعر« :کودک ای قرن /هر شب در حصار خامهای تنهاست /.پرسد اه خود باه امشهب مهادرم کهو؟.../مهادرت
اینجاست» و در بی ای هاتهها ،کاتالیزورها ،پیرفتها ،ریزپیرفتها و ممایهها به پیام اصلی شهاعر جههت مهیبخشهند .در ایه
شعر ،ممایههای متعدّدی وجود دارد .به عنوان مثال ممایه «وحشت

اه باتر آیند و فهردا» تهرس و مگرامهی کهودک و میهز فضهای
0

تارید خامواد اش را مشانمیدهد .شعر کودک قرن موعی موشتهای گوتید ( ر.ک :بیمیاه )305 :3131،است ،که در آن وحشهتی
آمیخته به عبرت و تأسّف ،به خوامند القا میشود.
کودک ای قرن /هر شب در حصار خامهای تنهاست /پرمیاه اه خوا

امّا /وحشت

اه باتر آیند و فرداست /پرسد اه خود بهاه

امشب مادرم کو؟ /بامگ آرامی برآید /:چشم بر هم مه که امشب مادرت اینجاست» /پشت ید میز /هیر پهای دودههای تلهخ سهربی
رمگ /در میان شعلههای خدعه و میرمگ /در تالش جاتوجهوی بخهت! /در سهرای همگهی شهب همهد داران /در ههوای گهرم و
عطرآمیز ید همدان /قامت آن مادر هیبا به گرد قامت بیگامهای /پیچان و دست

گردن آویز است( .رهگذر مهتا )00 :

بعد اه کارکرد اصلی (دو سطر اوّل) ،کاتالیزورها ،پیرفتها و ریزپیرفتها ،در فضاهای بی روایت ،با هدایت ذهه مخاطهب
به پیام روایت ،که عبرت اه ساتیِ بنیان خامواد و فااد اخالق است ،ایاای مق
متوالی ،مق

میممایند و شهاعر بها طهرح ریزپهیرفهتههایی

و مائولیّت مادرامه را یادآور میشود :گاتهامد افاامهها اه مهربامیهای مادر /مگااریهای مادر /در بهر گههوار هها/
1

extradiagetic
gothic

2
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شبهمد داریهای مادر (همان)
پیام کودک قرن ،عاطای ،ارهشی و اجتماعی است .پیگیری اهداف ارهشی در شعر صاتارهاد  ،بههویهش در اشهعار شهعارگومه و
خطابیِ پس اه امقال

اسالمی ،باامد باایی دارد .او در شعر باهگشت ،روایت اماامی گنا کار و دلهد اه ماس را بیان میکند:

هاته روایت :باه آمدم به سوی تو ای کردگار عشر
کاتالیزور :باه آمدم که در تو پنا آورم هخوی

(همان)05 :

ای عملکرد را در شعر آشیانپرست هم میتوان پیگرفت .آمجا که شاعر به هدف تنذیر ،روایتی پندآمیز را میآورد که پایهان-
بندی آن (هاتۀ روایت) همرا با ید متیجۀ اخالقی – اجتماعی است .ممای

جلو هایی اه همدگی در پیرفتههای متهوالی و در

تقاب با کلمه «هشدار» ،با آن گاترۀ معنایی وسیعی که به کار گرفته شد است :وقتی کبوتران سپید امید م  /در دوردست یهاد تهو
پرواه میکنند /وقتی /...آوای درد یکی بیم ماشناس /آید به گوش م  /هشدار! (همان)11 :
3

در ای شعر روایی ،کاتالیزورهای موجود ،قب اه کارکرد اصلی روایت ،مهوعی تعلیهر روایهی را ایجهادکرد امهد .وضهعیّتی کهه
خوامند میخواهد آیندۀ روایت را حدسبزمد ،امّا به دایلهی ممهیتوامهد و در آن کاتالیزورهها ،امتظهار و عطه

بیشهتری را بهرای

مخاطب فراهممیکنند.
• دفتر دوم :اه راهبردهای صاتارهاد در روایتگری ،بیان درآمد اسهت .درآمهد روایهت را مهیتهوان اه منظهر کهارکردی ،جهزء
کاتالیزورها یا ممایههای روایی بهشمارآورد .شعر پرس  ،اه ای ممومه است :درآمد :ای آفتا  /ای قامت بلند بودن /با م بگو /بها
م بگو /چگومه /با طنا

مومی اعتماد /در هُرم بیکران تو آویزم

هاته (کارکرد اصلی روایت) :امّا باران دری ،شد /و باروری /هاتۀ تردید در معابر تکهرار /در بههار /درختهان سهوگوار شهکوفه
هیاتند /و کال ان دلبری پیشه کردمد (دفتر دوم)33-30 :
در شعر دو سوی سیم (همان ،)35 :هاتۀ اصلی روایت در ید سطر آمد است( :ما تولتد صدایی را منتظر بودیم) سپس شهاعر
با بهر گیری اه کاتالیزورها و ممایهها به تبیی فضای امتظار ،سکوت ،وهم و ایاتایی میپرداهد و با ای وصهف روایهی مهیکوشهد،
پیام روایت را منتق کند :و دستهایمان /اه دو سوی سیمها /سنگینی رور را /اقرار میکردمد (همان)
در شعر مره تصویرها (همان ،)03 :هر بند روایتگومهای است که در آن پیامی اجتماعی و کامالً در ارتبا با کارکردهها منتقه
میشود .اگرچه در برخی پشوه ها ،پیام روایت و کارکرد را جدا اه هم ممیبینند؛ به مظر مهیرسهد ایه دو مقولهه جهدا ولهی در
بایاری موارد همسو هاتند .پیام میتوامد مامند کارکرد ،دارای ب مایۀ ارهشی ،اجتماعی ،عاطای و فرهنگی باشد:
قوربا هها در باا کوچد هماایه /خوابشان را تعریف میکنند /بیداری م  /با هیچ کلمهای تاکی پیدا ممیکند.
کارکرد (هاتۀ روایت)

ممایه
در بند دوم ،روایتی دیگر با پیامی دیگر :مجوای بچّههای محلته /و حرف مان /آرامه

مردابهی ته ت خاکروبهه را /آوار مهیکنهد.

پیامها کامالً همسو با کارکردها و ممایههای روایی است:
کارکردها و ممایهها :مجوا
پیامها:

اختناق

حرف مان
فقر

آرام

مردابی

رکود

با توجّه به مثالها ،در بررسی کارکردهای روایت ،اینکه «چگومه گاته میشود؟» اهمّیّتی مدارد امّا پاسخ به ایه سهؤال کهه «چهه
گاته میشود؟» به ما بایار کمدمیکند .در دفتر دوم و در هر ید اه اشعار روایهی هادگها  ،افهر و امتظهار ،مهیتهوان بها دقتهت در
suspense

1
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فضاهای روایت ،کارکردها ،ممایهها و کاتالیزورها را مشختص و جهتگیری کلتی روایت را روش کرد .در ای بی شعر هادگا  ،در
روساخت رواییتر است و پیام اصلی آن اجتماعی -فمنیاتی و در دفاع اه حقوق همان است .در شعر روایهتگومهۀ افهر ،شهاعر اه
پیومد هن و مرد سخ میگوید و اهمّیّت حضور فرهمدان را در تحکیم بنیان خامواد  ،به عنوان پیام روایت ،یادآورمیشود:
هاتۀ روایت :آن دو به هم رسیدمد /ممایه :در هالههای ابر /در گامهای بیم /کاتالیزور :پدرم آسمان بود /مادرم همی  /پیرفهت:
و م خطت افر  /ریز پیرفت :امّا معلتم جغرافی گات  /پیام روایت  :افر خط فرضی پیومد است( .همان)01 :

 -2-3-2دورۀ دوم ( :)1331 -1311پس اه دفتر دوم ،گویی صاتارهاد  ،روایتگری ،پیشه میکند .او سه منظومهه سهدّ و بهاهوان،
طنی در دلتا و سار پنجم را در ای سالها سرود است .سالهایی که شاعر اه تجربهگرایی عبهور کهرد و مهیکوشهد تها بها امتخها
رویکرد روایی ،به تشختص سبکی و هبامی دستیابد .مگاهی آماری به مجموعۀ سدّ و باهوان مشان میدهد که تعداد اشهعار یرروایهی،
رو به کاه

است و اه طرفی روایتگری در شعر ،با امگیز های بیشتری دمبال میشود چنامچه اه  35شعر مجموعۀ سهدّ و بهاهوان3 ،

شعر ب مایههای روایی قویتری دارمد و در سایر اشعار هم ،رگههایی اه روایت وجود دارد .اگر چه به دلی گاتردگی دایهر روایهت،
میتوان اه بایاری اشعار ،خوام

روایی داشت؛ حضور روایت در سطح اشعار ای دور  ،بی

اه دورۀ اوّل به چشم میخورد.

• سدّ و بازوان :سدّ و باهوان ،پلی میان دورۀ اوّل و دورۀ دوم شاعری صاتارهاد است .او در ای مجموعه و در اشهعاری چهون
استعاا ،اه شیکاگو ،تشییع جناه ژمرال ،کوتوله و باهوامم بوی سدّ شکاته دارمد ،بیامی کامالً روایی دارد .صاتارهاد در شعر اسهتعاا،
با رویکرد رمامتیام اجتماعی و با برقراری پیومد منطقی ،میان اجزای کارکردی روایت ،به پیام روایی آن ،دست مهییابهد و یهادآور
میشود که روهمرگی ،رکود و فقدان عاطاه در روهگار ما ،آهاردهند است :در شهر قدم میهمم در شهر /قدم هدمهی بهیمقصهد در
پی  /قدم هدمی بیباهگشت در خیال /در راهروهای دراه همکارامم درجاهمان به هم میرسند (سدّ و باهوان)11 :
در شعر اه شیکاگو (همان )12 :تمام پیرفتها و کاتالیزورها ،به دمبال ای سطر میآید« :شتا

کردیم ،آهاته رفتیم ،ایاهتادیم»

(کارکرد اصلی) بایاری اه کاتالیزورهای روایت ،در عی حال ممایه هاتند و گا در ژرف ساخت خود روایتی را به یهاد مخاطهب
میآورمد.
پیرفتها :اه کنار اوّلی آسمانخراش جهان گذشتیم /اه کنار بزرگتری فوار جهان گذشتیم...
ممایهها :درختان را در خیابان مصب کرد بودمد /دریاچهها را همی کرد بودمد /آلکاپون شهر را فتح کهرد بهود /مهردان عکهس
گرفت با خرگوشهای همبرگرخوار را مشتاق /بودمد.
میتوان با تأمّ در فضاهای روایی ،به ترکیب یا تعام اجزای کارکردی مطابر الگوی هیر رسید:
ممایه

کاتالیزور

خرد روایت

شعر اه شیکاگو ،روایتی اه عبور ید رهگذر ،اه خیابانهای ید شهر است .هرچند قدم که جلهو مهیرویهم ،دهلیزههایی پهی
چشم ما جلو میکند که خود روایتی دیگر است (خرد روایتها) امّا چارچو

اصلی ،عبور رهگذری اه خیابان اسهت و پیهامهها،

در عی تکثتر به ید کامون ختم میشود :مقد همدگی امروهی ،یاد گذشته و توصیه به سادگی .اه ای جهت ای شعر روایی ،شعری
با ب مایههای قوی رمامتیام ،است .چنی وضعی را در شعر کوبیام -رمامتیام و روایی بادبادکها هم میبینیم .آن جا کهه شهاعر
یاد ایّام کودکی است و ذه مخاطب را به فرامت هدایت میکند .به روایت بلند روههای خهوش کهودکی :خورشهید دارد هرو
میکند (ممایه) /مشامی اه بادبادکهای م در آسمان میات (هاته) /حاا که میتوامم آمها را به همه شبهایم وارد کهنم /حهاا کهه
در پاشنه کاشم رشد کرد ام /حاا که امضایی دارم /و میتوامم تقاضای مهاجرت بنویام( .کاتالیزورها) (همان)53 :
حالت پلتکامی کلمه پایی در پایان شعر ،خود روایتی اه افول یا حداق سقو است .سهقوطی کهه صهدای رسهای  ،بهه گهوش
میرسد و مامع صعود آدمی است:
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همیشه صدایی بود که ممیگذاشت که فرمان میداد
بیا پایی دختر
اه لب بوم
بیا پایی
بیا پایی
بیا پایی
پایی
پایی
پایی

(همان)50 :

در دورۀ دوم ،صاتارهاد  ،به دلی وجود التها سیاسی و اجتماعی در ایران دورۀ پهلهوی دوم ،حهوادث اجتمهاعی ماشهی اه آن و رشهد
افکار سیاسی -امقالبی در میان تهود ههای مهردم ،در ا لهب اشهعار و اه جملهه اشهعار روایهی ،پیهام و کهارکرد محهوری روایهت ،ا لهب
جامعهشناختی ،ارهشی یا اخالقی است .تشییع جناه ژمرال (همان )51 :اه جملۀ ای اشعار است .پیام اصلی و برجاتۀ ایه شهعر روایهی،
ارهش اجتماعی دارد .همچنی ههرخند شاعر به همدگی رو به پایی بشر ،در شعر عروسد مو قرمهز (همهان )55 :و در کوبیاهم هندسهی
کلمات ،معنادار است و ذه مخاطب را متوجّه خند های طنزآلود عروسد میکند و او را به دمبال دلیه مهیکشهامد .پهیرفهتههایی کهه
روایتگر بخشی اه همدگی اماان روهگار ماست :عروسد موقرمزی که به م دادی /میخندد /همیشه میخندد (هاتۀ روایت) /بهه مه /
به فاجعه/به صبح /به یوگا /به گریپ فروت /به روهمامه /به عکسهای دیوار /به شب /به کرم هیر چشم … (همان)
در شعر کوتولهها (همان )51 :هاتۀ اصلی داستان ،ممایانشدن همی در کنار رودخامه است و کوتولهها که مماد بالهتند ،او را در
معرک قضاوت قرار میدهند .بهکارگیری جملۀ «امدیشهکنان سایه ید روسری قرمز را بر روی پیراه سایدش میکشد» ،ممایهای
اه فضای بیم و قضاوت کوتولهها ،بعد اه کاتالیزورهای متعدّد ،یادآور واپسگرایی و ذهنیّت اجتماع اسهت .راهبهرد روایهی شهاعر،
برای بیان ماائ اجتماعی ،در شعر «باهوامم بوی سدّ شکاته دارمد» (همان )53 :میز مشهود است .در ای شعر همه چیهز حهول و
حوش ورود راوی (شاعر) به قبرستان درختان رقم میخورد و کاتالیزورها ،پیرفتها و ریزپیرفتها ،بعد اه هاته آمد امد .ممایهۀ
پررمگ ای شعر ،در سطرهای پایامی آن آمد است :آیا مادرم که دلگیر است که ماهییدبار هم مامه ممیمویاهم ،تعجّهب خواههد
کرد اگر بدامد باهوامم پیچد آفرید شد امد (همانجا).
• طنين در دلتا :طنی در دلتا ،اه مهمتری مجموعههای شعر صاتارهاد است« .در اشعار ای مجموعه ،به ماائ همدگی امهروه،
بیتوسّ به استعارات مبهم و معمّاآمیز و با هبان و فرمی یرسنتتی ،پرداخته شد است» (طنی در دلتها .)305 :شهعر طنهی حاصه
تجربههای شاعر ،اوج روایتگری و کوششی برای جاری کردن حرکت و امدیشه ،در شعر است .سهار اوّل ،سهار همهزم 0 ،شهعر
کامکریت ،شیرها که با توپ مقر باهی میکنند ،در جش تولتد وادیمیر ،مه در لندن ،استعاا ،بادبادکها ،مهنهگهها بها مه مهربهان
بودمد ،م باران آبیام را صدا خواهم کرد و گردباد ،اشعار روایی ای مجموعه هاتند .در ای مجموعه ،وسعت امدیشه گاترد تهر
اه گذشته است و پیامها همچنان اجتماعی است .مثالً شعر روایی سار اوّل ،ممایهای روایی اه فقر را به دست مهیدههد کهه در آن
اسکلت ید هندو که مماد فقر است میسوهد:
سوخت هیزم را دید بودم /سوخت هیزم و اسکلت اماان را /مه (همان)1 :

اگر ای تصویر و گاترۀ معنایی آن را با تصویر فقر در شعر دهقان اه مجموعه رهگذر مهتا

مقایاهه کنهیم ،مهیتهوامیم تغییهر

مایر و وسعت دید شاعر را در سیر تکاملی شعرش تأیید کنیم:
کنون گر دستهای تاولآلودت /تهی اه خرم مال است /ولی در سینهات /در هیر چرکی جامهات /ید قلب اماامی درخشهان
است (رهگذر مهتا )50 :
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در برخی اشعار طنی در دلتا ،اه جمله در سار اوّل ،گا هر ید اه پالنها ،بیانگر روایتهی اسهت و پیهامی متاهاوت دارد .فقهر،
روهمرگی ،تضاد و کشمک  ،وط دوستی ،ماائ اجتماعی ،فضای جنگ سرد در جهان و طنز اجتماعی اه جملۀ ای پیهامهاسهت.
کارکردها هم گا شک عمودی و مناجم دارمد :کریس با م دوست شد بود /کریس دربار کاشهیههای ماهجد شهیخ لطهفاهلل
میدامات /کریس همیشه دلتنگ بود /هن کریس را ید اصاهامی /به چای و مهمامی دعوت کرد بود (طنی در دلتا)30 :
و گا حالتی درختی دارد که هر شاخهاش خرد روایتی است که یافت ارتبا آن با تنۀ اصلی دشوار است :دلتنگی مهردی بهود
که در شیلی هات پات اداری داشت /و شعر ضدّ سرهنگان میموشت /در بیمارستان به م پرس مامهای دادمد /موشتم اه کهر ای
مباتی دارد /فیلم آمریکایی تنها جایی است که محتکر به مجاهات میرسد (همان)30 :

بدم میآید که طعم رو

در چنی فضاهایی ،مخاطب در میان روایتهای متعدّد ،شناور میشود .در شعر سار اوّل ،مخاطب گاهی در مراسم تدفی یهد
بردۀ هندی ،لحظهای در برابر مجاّمه لرد کروهن در کلکته ،چندی در خامههای ساد و کها گلهی کهویر ایهران و مهدّتی کوتها در
خاطرۀ همدگیِ مردم تحت ستم آرژامتی  ،پرسهمیهمد .گا در پشت هر بند شعر و گا در ایههای پیدا و پنهان ید سطر مهیتهوان
روایتی را پیگرفت .برای مثال ،در ژرفساخت ای سطر روایی میتوان به اوضاع اماان معاصر ،جبر حهاکم بهر او و افاهردگی و
دلتنگی ماشی اه آن پی برد :دلتنگی مردی است که در شیلی هات پات اداری داشت
و کاتالیزور بعد اه آن ،که اختناق و بیزاری اه استبداد را باهگو میکند :و شعر ضدّ سرهنگان میموشت
در شعر روایی و پلیفومید (ر.ک :بیمیاه )033 :3131 ،سار همزم اه اماان قرن پالستید ،همهدگی طبقهات فرودسهت جامعهه،
ترس و ماآرامی ،رکود ،کشتار بیگناهان ،بیگامگی و مرو عاطاه ،بیبرکتی ،استبداد ،فریبکاری ،آشهو طلبهی ،مبهاره بها حهر و
درواگویی سخ میرود .در ژرفساخت معنایی سطرهای ای شعر روایی ،حرفهایی هد میشود که شاید شاعر میتوامات ایه
همه را در فقط در شعر بگوید .پیام اصلی ای روایت بهه اماهان باهمامهد اه همههجها ،خهداجویی اسهت :امّها مه هن آهمنهدی را
میشناسم /که چون دست

به ضریح برسد گریه خواهد کرد /و خواهد گات« /یا ر

مظر تو برمگردد» (طنی در دلتا)03 :

در اشعار کامکریت و کوتا مجموعۀ طنی در دلتا ،اگرچه در سطح ،روایتی را ممیتوان دید ،در ایههای درومهی ،روایتهی قابه
بررسی و تأمّ است .در شعر ربت کلمۀ « اینجا» در رأس مثلثی قرار میگیرد که در قاعدۀ آن «همه» و «میپرسهندم» جلهو گهری
میکنند .با فاصلهای معنادار اه ای مثلث ،پرس

«اه کجا هاتی؟» طرح میشود .تأمّ در ای شعر به ما مشان میدهد کهه شهاعر

در آن چطور روایتگر آپارتاید و م ربت است .پرسیدن اه تعلتقات جغرافیایی ،بهامهای برای هجوم همه است .اشعار کامکریهت
شهر در خوا  ،استحاله ،میزگرد مروّت ،پیومد و همدگی آساماور میز هر ید با تأویلی ،ما را به روایتهی ههدایت و مخاطهب را در
حالتی شناور ،برای دریافت پیام روایت رها میکند و ای اه ویشگیهای اشعار کامکریت است که دست شاعر ،برای قراردادن ذه
مخاطب

در ید فضای وسیع و آهاد ،باه است.

شاعر در شعر «سار همزم» (همان )03 :با طرح روایتی ،به میاه فرامادّی اماان به معبودش میپرداهد :دلی را به هوّار مهیگاهت
وقتی رسیدید اه امام چیزی طلب مکنید /امّا م هن آهمندی را میشناسم /که چون دست
خواهد گات« /یا ر

به ضریح برسد گریهه خواههد کهرد  /و

مظر تو بر مگردد»

حقوقی(همان ،)321:تمرتد هائر اه دلی را را ،بخ

برجاتۀ ای بند روایی مهیدامهد .در شهعر کامکریهت اسهتحاله ههم ،شهاعر

میکوشد تا یادآور شک گیری ید پیومد ،ید صف یا قرارگرفت پشت سر ید رهبر و سپس گاات در بی همجیر اتتصهال «او و
ما» یا تداعیگر تقاب و دوگامگی با ایجاد ید مقطه تارید باشد .به عبارتی ،میتوان گات اسهتحاله ،روایهت دگرگهومی در روابهط
اماان با اماان و یا اماان با خداست.
در شعر سمبولید و اجتماعی «شیرها که با توپ مقر باهی میکنند» ،شیر مماد حاکم و صاحب قدرت است .کارکرد روایت در
همان دو سطر اوّل ،شک میگیرد :هر شب مرا بیدار میکنند /شیرهای سنگی جلو عمارت را میگویم (همهان )13 :پهیرفهتهها،
کاتالیزورها و ممایه ها ،که ا لب در بنهد دوم شهعر آمهد اسهت ،فضهای اختنهاق را یهادآور مهیشهود :سهرم روی سهینهام خمیهد
است(همان) .اختناقی که راوی را به تالش برای ماشناس مامدن وامیدارد .اساساً فضای اجتماعی سالههای پایهامی دههۀ چهه در

کارکردهای روایی در شعر طاهر صاتارهاد بر اساس مظریّه روایتشناسی بارت 323 /

ایران ،فضایی پرالتها

است که به روایتهای شاعر اه همدگی و کارکردهای روایت در شعر او سمت و سوی اجتمهاعی بخشهید

است .برای مثال ،مطابر ای قاعد که «در اشعار کامکریت(ر.ک :همان )332-333 ،توجّه شاعر به تجزیهکردن کلمات و تصهویری
کردن آمهاست» (همان ،)333:صاتارهاد شعر «م » را میسراید« .میزگردی که پیرامون آن را در عوک صاحبمظران مختلف« ،م »
گرفته است و در وسط میز هم ،بحث «م » است .شما تصهویر صهلیب شکاهته اه «م» و «ن» فارسهی را مهیبینیهد؛ یعنهی کشهف
سلطهگری و فاشیام ،در م ِ فارسی که میتوامد تعبیر عمیرتری هم داشته باشد» (همان) .برخالف مظر محمّد حقوقی ،شاعر شعر
کامکریت اه تکرار کلمات و تصویری کردن آنها معنا و ماهوم خاصّی را دمبال میکند .در ای موع شعر ،روساخت شهعری یعنهی
شک ظاهری آن ،مخاطب را به سوی کاتالیزورها و ممایههای روایی رهنمون میشهود کهه مهیتهوان کهارکرد روایهی شهعر را در
وسعت ماهومی پنهان آن دریافت .برای مثال ،شک ظاهری شعر آساماور (همان )12 :روی ید خطت عمودی است کهه بهه تعبیهر
خود شاعر «ای شعر ،تصویری اه ید همدگی یدجامبه است؛ راکد و بیتالطم بر روی ید خط» (همان .)330 :آساماور در واقع
روایتگر روهمرگی در همدگی اماان معاصر است .همچنامکه در شعر «شهر خوا » (همان ،)311 :شاعر اه تکرار ید هاتۀ اصلی
(شهر در خوا

است) ،ممایشی تحاّربار اه الت سنگی و مداوم جامعه را مشان میدهد.

شعر «پیومد» روایتی دیگر اه بداخالقیهای اجتماع است« .پلتکان تو را میبرمد» ،هاتۀ داستان است و کاتالیزورههای «شهام سهر
ساعت» و «بوسۀ شب به خیر» و پیرفت «گذاشت تصویری ریب بر روی تاقچه» ،به روایت جهت خاصّی میبخشهد .اگرچهه در
پایان ای شعر ،مخاطب با سؤااتی بیپاسخ رها میشود ،کاتالیزورها پیام اخالقی شعر را مهنعکس کهرد امهد .در «در جشه تولتهد
وادیمیر» (همان ،)11 :شاعر با آوردن روایتهای متعدّد و با ایجاد فضای پلیفومید ،اه دل روایتها ،پیامهای اجتماعیِ ههدف را
به مخاطب منتق میکند .حاکمیّت رابطه ،ا تنام فرصت ،سنتتپرستی و فراموشی ارهش خامواد  ،مهمتری ایه پیهامهاسهت .او در
شعر «مه در لندن بومی است» (همان ،)10:لندن را به عنوان مماد دمیای متجدّد مطرح میکند .دمیهایی کهه در فضهای مههگرفتهۀ آن،
آدمی مرو عاطاهها را در روابط اماامی مو رقم میهمد .در ای شعر جمالت «در هماتان توریات اوّل مه را میبیند» .و «لندمیهها
با مه میهیند» ،کارکرد محوری روایتند و پیرفتهای «باا وح » و «بهرج لنهدن» و ریزروایهت قهدم هدن راوی در متهرو در بنهد
پایامی شعر ،عام برجاتهکردن و امتقال صریحتر پیام روایت ارهیابی میشود.
شعر «استعاا» (همان )52 :روایت قدم هدن راوی در شهر است و در آن جملۀ «در شهر قهدم مهیهمهم در شههر» ،هاهتۀ اصهلی
داستان است و بعد اه آن چند ممایه آمد است :در شهر قدم میهمم در شهر /قدمهدمی بیمقصد در پی  /قدمهدمی بیباهگشت در
خیال /قب اه ساعت  1بعد اه ظهر /بعد اه ساعت  3صبح( ...همان) سپس آگاهامندۀ همان ،کاتالیزورهها و پهیرفهتههایی اه قبیه
«دستهای تنب »« ،ما های هاته»« ،درجا هدن همکاران» و «قهوۀ ساعت  ،»32پیامِ مارتآمیزِ شهاعر را اه همهدگی ایاهتا و تکهراری
امروه ،به مخاطب ابالا و ماآرامی جوامع امروهی را یادآوری میکند .در شعر «مهنگها با م مهربهان بودمهد» (همهان )51 :شهاعر،
روایت تصرتف شهرش را توسّط اسکندر باه میگوید تا مشان دهد ایه اضهطرا  ،در میهراث تهاریخی جوامهع ریشهه دارد .او بها
پراکندن کاتالیزورها در روایت ماآرامیهای اجتماعی را تداعی مهیکنهد :اه بالشهم صهدای شکاهت اسهتخوانهها را مهیشهنوم /و
قرصهای خوابم را /با پنجر ها قامت میکنم (همان.)55 :
«گردباد» (همان ،)02:آخری شعر روایی طنی در دلتاست که در آن کاتالیزوروهیدن گردباد است با چنهد ممایهه ،قبه اه هاهته
آمد است :ماشناسان گردباد را میامگاشتند /که در وهیدن فقط خاکروبهها را میهداید /...امّا هاتۀ پی

همی که آمد همهه چیهز را

برد /آه قا ها را /لباسهای اتوکشید را /امضاها را /تندیس ستونها را.
پس اه ای ممایهها ،هاتۀ روایت رخ میمماید :تگرو میز چندان مهربان مبود /پرمدگان را در هنگامۀ خوامدمشان به خاک سپرد.
پیرفتِ پس اه هاته ،خود دارای ید هاتۀ کارکردی است :مولوی قرار مبود عاشر شود (پیرفت) /شهمس را مالمهت کردمهد
(هاتۀ کارکردی) .به طور کلتی روایت گردباد ،با توجّه به واژ هایی چون گردباد و تگرو ،تالشی برای آگهاهیبخشهی ،در فضهای
بیم و امید است« :واقعه دارد آن سوی پوستهایمان ظهور میکند».
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• سفر پنجم :سار پنجم حاوی سرود های سالهای  3150 -3150بامو صاتارهاد است .ای مجموعه ،کامالً روایی اسهت .البتتهه
هبان شعری و فضای حاکم بر اشعار صاتارهاد  ،مامع اه پرداهش داستانوار روایتها و جزئیمگری شاعر مابت به شخصهیّتهها و
حوادث شد است .در ای مجموعه ،در موارد متعدّدی ،چندی روایت در ید بند و در امتداد ههم قرارمهیگیهرد و ایه  ،یکهی اه
عوام عمدۀ پیچیدگیِ اشعارِ ای شاعر است .اه آن جا که مجموعۀ سار پنجم ،در سالهای اوجگیهری حرکهتههای مردمهی و در
آستامۀ امقال

اسالمی سرود شد است؛ دارای شرایط و فضایی است که در سایر منظومههای شاعر ممیتوان یافهت .سهار پهنجم،

اوج روایتگری صاتارهاد در شعر و پلی میان اشعار قبلی او با شعر متعهّدش در دورۀ امقال

اسالمی است .ای مجموعه ،با شعر

سار سلمان (سار پنجم ،)1 :روایت د بان فارسی (سلمان) ،آ اه میشود و تأثیر فضای امقالبی سالهای  ،50 -50در آن بههخهوبی
مشهوداست .در ای شعر ،سلمان در پی سپید  ،به هدف رسیدن به داوری و داد و بر اساس مشامیهای پیر ترسا به سار مهیرود و
مالمان میشود .بدی ترتیب ،ماتی ،هر و هور و شرا

و سلطه میز اه سرهمی آن یداقبای عشر ،رخت برمیبندد و شهب

بهه

صبح هوشیاری پیومد میخورد:
هاتۀ اصلی روایت :د بان پارسی /اه باتر شکایت و شب بر خاست( ...همان) د بان پارسی /سلمان پاک  /دیگر مه بهرد بهود /
مه تنها (همان)02 :
پیرفت  :اه سرهمی چار و دلتنگی  /مقبی به چار باید هد (همان )3 :
ریزپیرفت :دمبال دلگشایی  /دمبال داوری و داد (همان)
ممایهها در ای منظومه متکثترمد ،امّا ممایههای هیر بیشتر جلو میمماید :د بان پارسی /بیدار بود (همان )3 :مها در سهکوت سهرد
سکوت /در همهریر درد هماتان  /حیران (همان )33 :صدای ما

اذان میآید /صدای خو

بالل( ...همان )02 :کلنگ و شمشهیر /

در دست او قلم  /همار در حرکت بود  /با او همان  /با او همی  /با او پرمدگان /در حرکت (همان)05 :
هاته :را بلند و را بلندی را  /چابد سوار عشر  /یکبار آمد است (همان)03:
کاتالیزور :اه سرهمی تشنه /تا دریا  /اه سالیان تارقه  /تا وحدت (همان)
در شعر روایی هجد بندی «سار عاشقامه» ،شاعر در هر بند به روایتی پرداخته است :سپور صبح مرا دید /کهه گیاهوان درههم و
خیام را /اه پلکان رود میآوردم /سپید ماپیدا بود (همان)11 :
درختها هردمد /عجیب میات /فص بهار میات /در اصاهان درخت کجی دیدم /که سبز و رویان بود /کنار تپّۀ افغهان /مه و
تو ید میلیون /افغان هاشت هزار /م و تو را بردمد /کشتند /و ما دوبار آمد ایم /و میخواهیم به یادگار /عکس بگیریم /بهر روی
تپّهای که بر آن مردیم (همان )10 :
«در ای بندها ،روح عدالتخواهی دمید شد است و شاعر ضم بیان ظلم ،گرای

به مذهب شیعه را در شعرش آشهکارتهر کهرد

است .سار عاشقامه ،بیامیه صاتارهاد در خصوص رابطۀ هنر با اماان ،فلااه و اجتماع است و در آن شاعر تواماته است بهی

اه سهار

اوّل و سار همزم ،به وسعت و ظرفیتهای شعری دست یابد» (طنی در دلتها .)300-301 :روایهتهها در ایه شهعر جهدا اه ههم ،در
بندهای روایی متعدّد ،در ید کامون روایی و با سار عاشقامه ،فلاای و پرسشگر راوی مطرح میشومد و پیام روایی را منتق میکننهد:
م اه مذهب پرسشکارامم /اسکندر گرفت /یا تو تقدیم کردی /خریدار خرید /یا تو فروختی /در هات سهی باسهتامی /سهر خهان را
دیدم که هلهله میکرد /و سی قرمز ساکت بود .../م اه تصرتف ودکا بیرومم /و در تصرتف مامرئی هاتم (سار پنجم)13 :
هاتۀ روایت ،سار عاشقامه و صبحگاهی راوی است« :سپور صبح مرا دید» (همان )11 :و ممایهۀ اصهلی ،کهه ذهه مخاطهب را
برای کاتالیزورهای فلاای و پرس گرامه آماد میکند ،در سطر اوّل آمد است( :م اه مذهب پرسشکارامم) .سهپس کاتالیزورهها،
پیرفتها و ریزپیرفتهایی همسو با هدف ،مطرح شد است.
شعر روایی «سار هزار » ،به یاد دکتر علی شریعتی و با ید ممایه آ اه میشود :در امتهای درّۀ مه /سکوی ابر میچرخد (همهان:
 )55و آمگا با پرداهش روایی و طرح چند سؤال ،به هاتۀ روایت میرسد :ابرِ گلوی کیات که میبارد /ما کیاهتیم /مها در ههزارۀ
چندم هاتیم /بار بلور پرس

را /اه تپّه /اه فالت /باا باید برد /...ای تپّه /ای بلنهدی را /بهاا بایهد رفهت (همهان .)55-50 :ایه

کارکردهای روایی در شعر طاهر صاتارهاد بر اساس مظریّه روایتشناسی بارت 333 /

ساختار به صورت محدودتر در شعر اجتماعی – روایی «خبر سالها» هم آمد است:
هاته :مشاتهام به وسعت قبر
ممایه :ایوان خامهام /به وسعت قبری است /اه آفتا

و خاک

پیرفت :و منتظرم که دست رهگذری /ادامۀ دستامم باشد /و قا خامه را بگشاید.
کاتالیزور (هماو با پیام اجتماعی روایت) :مهمامی آمد است بگوید /امروه هم هوا دوبار گرفته است /امروه هوا دوبار خهرا
است (همان)03-03 :
ممایه :صدای خاته کاشی میآید /صدای تیزی همگ /اه قعر پلتکان
در مجموعۀ سار پنجم اشعار ماشی آبی ،بال آفتابی و خویشاومد و سبز  ،هر ید کارکردهای روایی خاصّ خهود را دارمهد امّها
راهبرد کلتی شاعر ،در ای اشعار ،راهبردی اجتماعی -روایی بود است.

 -3-3-2دورۀ سوم :دورۀ سوم شاعری صاتارهاد اه سال  03آ اه میشهود .در ایه دور او منظومههههای در پیشهواه صهلح،
روشنگران را و اه جلو های جهامی را میسراید .مگاهی به منظومههای مردان منحنی و بیعت با بیهداری ممایهامگر گهذر شهاعر اه
روایتگری های دورۀ دوم و حرکهت او در جههت خلهر ادبیّهات متعهّهد و امقالبهی در دورۀ سهوم اسهت .اشهعار ایه دور  ،گها
روایت هایی است که اه جوهر شعری خیال و تصویر فاصله گرفته و به بیان ماائ تاریخ صهدر اسهالم و همهدگی ائمّهه در قالهب
گزار های تلمیحی پرداختهاست .راهبرد شعری صاتارهاد در ای دور  ،استاادۀ بی تر اه احادیث ،روایتهای دینی و آیهات قهرآن
است ،که بیارتبا با کار ترجمۀ وی اه قرآن کریم ،فضای امقالبی حاکم بر ایران در سال ههای پایهامی دههۀ پنجها بهه بعهد و میهز
گرایشات دینی شاعر میات.
روایتهای صاتارهاد در دورۀ سوم ،ا لب در قالب گزار های خبری -روایی طرح میشود .اگرچه باامد اشهعار صهرفاً روایهی
وی در ای دور  ،قاب توجّه است ،به دلی تااوت کارکردی و گاتردگی در ای مقال ممیگنجد و خود میتوامد موضوع پشوهشهی
جداگامه قرار گیرد.
نتيجه
خوام

شعر صاتارهاد بیامگر ای مهم است که هبان شعری ای شاعر ،اه سادگی به پیچیدگی و اه مهدلههای وصهای بهه مهدلههای

روایی ،به ویش در دورۀ دوم گرای

یافته است .او در شعرش میکوشد تا در باتر روایت با رویکردی اجتماعی ،پلی میهان امدیشهه و

روایت بااهد و با اتتکا بر اص دینامید بودن روایت ،به هدف شعری خود که همان ایجاد حرکت در ذه مخاطب است دست یابد.
اوج روایتگری صاتارهاد در دورۀ دوم و در سه مجموعه سدّ و باهوان ،طنی در دلتا و سار پنجم بروه کرد است .او بهواقهع
جلو ای مو اه روایتهای همامه در شعر فارسی را مشان میدهد که با موع همدگی اماان امروهی همسویی بیشتری دارد .کارکردهای
روایت در شعر او ،بهویش در دورۀ دوم ،به دلی وجود التها

سیاسی و اجتماعی در ایرانِ دورۀ پهلوی دوم و حوادث پیرامون آن،

ا لب سمت و سوی اجتماعی دارد و دربردارمدۀ پیامهایی است که مخاطب را بهه اخهالق و تعهّهد و ارهشههای دینهی و اماهامی
فرامیخوامد و در دورۀ سوم به صورت کام در قالب ادبیّات متعهّد مطرح میشود .میتوان ای گومه ارهیابی کهرد کهه صهاتارهاد
برای رسیدن به تشختص سبکی ،را روایت را برگزید است .در تحلی روایی شعر او ،همامند ههر شهعر روایهی دیگهری ماهتلزم
شناخت کاتالیزورها و ممایهها و پیرفتهای روایت است؛ چراکه ساختار روایتهای منظوم بهویش در قالبههای مهو ،بها سهاختار
روایتهای منثور بایار تااوت دارد .با توجّه به ای اص میتوان گات مظم روایی در شعر صاتارهاد کمتر تواماته است در قالهب
ید مظم تقویمی بروه مماید .همی امر سبب شد است که شاعر بتوامد به صورت گاترد ای اه تکنید حذف در روایت اسهتااد
کند؛ به گومهای که میتوان گات فارا اه همانپریشیها ،سرعت روایت در اشعار روایی صاتارهاد بااست.

 / 330فنون ادبی ،سال هشتم ،شمار ( ،1پیاپی  )31هماتان 3135
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