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چكيده

نظرياتي كه شخصيتپردازي در متن ادبي را تحليل ميكنند ،بيشتر ويژگيهاي مضموني و راهكارهاي
عملي از منظر فنون داستاننويسي را مورد بررسي قرار ميدهند .در اين مقاله سعي شده است
شخصيتپردازي در بستري از مواد زبانشناسي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .متون شعر نو ايران نيز ،كه
به لحاظ روايتشناسي از ديدگاه زبانشناسانه كمتر محل انتقاد و نظريهپردازي بوده است ،نمونهي مناسب و
بديعي براي تحليل روايي بهشمار ميرود .در اين مقاله عالوه بر تبيين ويژگيهاي زباني شخصيتپردازي در
متون ادبي ،نقش و اهميت شخصيتپردازي در شكلگيري روايت در شعر نو ايران ،چگونگي استفادهي
شاعران نوسرا از شخصيتپردازي براي ايجاد زمينهي روايي در متون شعري و چگونگي تأثيرپذيري
شخصيت از گفتمان حاكم بر متن تحليل شده است .از آنجاكه شخصيت روايي برآمده از نقشهاي
اجتماعي است كه يک كنشگر ميتواند حاصل كند ،روايتِ متكي بر شخصيتپردازي ،بهشكل مؤثري
برقراركنندهي ارتباط الزم ميان متن و مخاطب خواهد بود.
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مقدمه 
مقولهي روايت ،چگونگي ،لزومِ وجود يا عدم وجود روايت در شعر ،از مباحث جذاب ساليان اخير در
نقد شعر نو ايران به شمار ميرود .به نظر ميرسد شعر نو ايران از آغاز تاكنون به شكلها و روشهاي
گوناگون از روايت ،يا به عبارت دقيقتر از مجموعهاي از شگردهاي روايي به خوبي بهره برده است .به طور
كلي ميتوان شعر نو ايران را واجد گونهاي روايتمندي دانست .روايتمندياي كه در پارهاي آثار به وضوح
حضور آن مشهود است؛ روايتمندي اي كه نه وجود روايتي كامل ،كه وجود زمينهاي روايي آن را سبب شده
است .آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شده است ،شخصيتپردازي روايي در شعر نو ايران ،به منزلهي يكي
از عوامل مهم و تاثيرگذار در شكلگيري زمينهي روايي در شعر است .بنابراين چگونگي شخصيتپردازي در
روايات شعري مدنظر نيست؛ چه بسا كه اين مقوله تفاوت چنداني با شخصيتپردازي در ادبيات داستاني
نداشته باشد .در اين نوشتار تالش شده است تا شخصيتپردازي ،به عنوان يک شگرد روايي در ساختار
شعر نو ايران و نقش آن در تبادل مفاهيم اجتماعي_رواني ميان نويسنده و متن ،و ميان متن و خواننده تحليل
شود.

روششناسي 

تحليل صورت گرفته در اين نوشتار ،بر مبناي گروهي از نظريات زبانشناسي و به خصوص تقسيمبندي اكو
در مورد عموم و خصوص نشانههاست .اين شيوهي برخورد با شخصيتپردازي فاقد سابقهاي مستقل در نقد
ادبي ايران است .عمدهي تحليلها در اين رابطه ،بررسيهاي محتوايي ،روشهاي نامگذاري و يا نقش
شخصيت ها در ساختار روايي متن است .انتظار ميرود در پايان مقاله ،چگونگي استفادهي شاعران نوسراي
ايران ،از ويژگيهاي انحصاري يا تعميم يابندهي نشانه ،براي شخصيتپردازي در روايات شعري تبيين گردد.
همچنين چگونگي كاربرد شخصيتپردازي براي ايجاد يک خط سير روايي (هرچند محدود) در اشعاري كه
عمالا روايي محسوب نميشوند مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
شاعران نوسرا در ايران ،زبان را به گونهاي به خدمت گرفتهاند كه ظرفيتهاي فراواني براي اشتمال
بر گفتار روايي دارد .اين ظرفيت را به خصوص در اشعار معروف به "نيمايي" به وضوح ميتوان مشاهده
كرد .پيدايي اين گنجايش روايي را ميتوان ناشي از رهاسازي شعر از پارهاي قيود سنتي دانست و نيز نياز
گويندگان و شاعران به همراهي با زبان روز مردم .قالبهاي سنتي شعر ايران ،محمل مناسبي براي

داستانسرايي (با عناصر و ويژگيهاي نثر داستاني) بوده است .چنانكه اگر قالب نظم از بيشتر اين آثار گرفته
شود داستان ،باز بر جاي مي ماند .اما در شعر نو ،اين داستان نيست كه شعر را براي ارائهي خود برگزيده
است ،بلكه اين شعر است كه از روايت ،به عنوان ابزاري مناسب براي شكلدهي به خود و حفظ انسجام
بيان بهره برده است .به اين ترتيب ،شخصيتپردازي نيز كه در نظم سنتي ،به عنوان يكي از عناصر داستان
مورد توجه قرار ميگرفت ،در شعر نو ،نه به عنوان يک عملگر در كنار ساير عملگرهايي كه ساخت داستان
را بر عهده دارند ،كه گاه خود يكي از عوامل اصلي سازندهي روايت يا پارهروايتي است كه در شعر قابل
تشخيص است .چنانچه سه وظيفهي اصلي زبان و ساختار ارتباط گفتاري را «ايجاد رابطه بين اذهان ،ارتباط
فرد با پديدهها و اشياء خارجي ،و انتقال تجربيات فرد به ديگران» (هابرماس به نقل از توحيدفام و حسينيان
اميري )۸۹4_۸۹3 :۸4۱۱ ،بدانيم ،به نظر ميرسد آنچه در ادبيات كالسيک ايران بيشتر مورد توجه بوده،
انتقال تجربيات است .اين كاركرد به خصوص در اشعار تعليمي و حكمي بارز است و اصوالا ادبيات حماسي
و غنايي ايران نيز ادبياتي حكمي بوده است .چنانكه سرايندگان بزرگ حماسه و غنا را حكيم فردوسي و
حكيم نظامي ميشناسيم.

الگوهايپيوستگي 
در شعر نو ،كاركردهاي ديگر ساختار ارتباط گفتاري ،اهميتي افزونتر از كاركرد انتقال تجربه يافته است.
مخاطب امروزين شعر ،شايد به اندازهي مخاطبين گذشته ،نيازي به دريافت تجربيات شاعر نداشته باشد .در
عوض آنچه آنها را مشتاق خواندن يا شنيدن اثري ميكند ،در مرحلهي اول ارتباط انديشگاني و از اين
طريق مشاركت در نوع نگرش و ادراكات گوينده است و در مرحلهي دوم ،ارتباط با عينيتي كه از صافي
ذهن گوينده گذشته و در حقيقت كشف اين عينيت است.
اين دو مرحله (با حفظ اولويت) الگوهايي را شكل ميدهند كه تجربه در چارچوب آنها انتقال
مييابد .وجود چنين الگوهايي از آنجا الزام مييابد كه در سير حركت ادبيات از كالسيک به مدرن ،نياز به
چارچوب هايي كه بتواند انسجام و يكپارچگي متن را حفظ كند بيشتر احساس ميشود .اهميت وجود چنين
چارچوبي براي روايتمندي متن تا حدي است كه ميتوان گفت «فرايند روايت عبارت است از قراردادن
آگ اهانه يا ناخودآگاه رويدادهاي خارجي در يک الگوي قابل فهم( ».فريمن )333 :۸4۱۱ ،ادبيات مدرن،
برخالف ادبيات سنتي ،داراي ساختاري معهود و شناخته شده نيست كه حتي كژتابيهاي زباني و مضموني

در قالب آن ساختار توجيهپذير باشد .اصوالا اينگونه كژتابيها از ويژگيهاي ادبيات مابعد كالسيک شناخته
ميشود .به اين ترتيب روايت مدرن ،براي اينكه گسستهاي مضموني و زباني ،متنيتِ متن را دچار
فرو ريزش نكند به الگوهايي كه حداقل پيوستگي متني مورد نياز را تأمين كند نياز دارد .اين الگوها،
"الگوهاي پيوستگي" ۸ناميده ميشود .در ادبيات پيشامدرن ،از آنجا كه هدف اصلي انتقال تجربه بود ،الگو
در مرتبهي دوم اهميت و در واقع تابع مضمون تجربي محسوب ميشد .اما در ادبيات مدرن ،تجربه
نميتواند بدون حفظ چارچوب زيباييشناسانهاي كه به زعم نويسنده ،بهترين راههاي انتقال معنا را در بر
دارد منتقل شود .يعني متن ادبي خود ،هدف است نه صرفاا ابزار انتقال معنا يا تجربه.

بافتروایيبهجايمتنروایي 
برقراري ارتباط ميان نويسنده و مخاطب ،از عملگرهاي مهمي است كه ژنت براي روايت درنظر گرفته
است( .ر.ك .مارتين )۱۱ :۸4۱۱ ،بنابراين بايد روايت در نظريههاي ادبي امروز را از قصهگويي و داستان-
پردازي در معناي سنتي آن متمايز دانست .روايت در اين معنا ميتواند فاقد پارهاي از جنبههاي دراماتيک
يک داستان كامل باشد .آنچه براي روايتمندي اثر حائز اهميت است ،نه وجود يک "متن روايي" ،بلكه
وجود يک زمينه يا "بافت 3روايي" است .اين بافت يا «زمينهي يک گفتار يا متن ،محيط غيركالمي و
فرازبان شناختي آن گفتار است كه در تعيين معناي آن متن نقش حياتي دارد( ».توالن ،4۱ :۸4۱۱ ،از
پينوشتهاي مترجم) يعني وجود متن روايي شرط الزم براي روايي بودن اثر شاعرانه نيست ،چرا كه هدف
از شعر ،داستانسرايي نيست.
به اين نكته نيز بايد دقت كافي داشت كه هر اثر ،الزامهاي متني را از بافت خود ميگيرد .محتواي متن
نمي تواند خارج از بافت آن شكل بگيرد .در نتيجه وجود بافت روايي را ميتوان اطالقي بر روايي بودن
كليت متن دانست .ارتباط بافت با متن چنان است كه «هرگاه عنصري از بافت اعتبار داللتگر پيدا كند،
قابليت متني مييابد و به اليهاي از اليههاي متن تبديل ميشود( ».سجودي .)3۸ :۸4۱۱ ،چنانچه بافت واجد
عنصري با داللت روايي باشد ،يعني حداقل ويژگي هاي روايتي را در خود داشته باشد ،متن بافتي روايي در
اختيار دارد كه ميتواند منجربه تشكيل "پارهروايت" و يا در حالت اجماعي آن" ،روايت" گردد .بنابراين
وجود پارهروايت در متن ،الزامااًَ به معناي مواجهه با متن روايي نيست ،ضمن آنكه در متن پارهروايتي ،بافت
روايي قطعاًَ قابل تشخيص است .آنچه باعث ميشود ،صرف وجود بافت روايي را به اطالق ،اثر روايي

بدانيم (به خصوص در شعر نو) ،ارجحيتي است كه بافت بر متن دارد و اين ارجحيت سبب گسترش و
توسعه معنا در متن ميشود كه با اصطالح "دگرمفهومي" 4قابل تبيين است« :دگرمفهومي مبناي اصلي تعيين
كنندهي عمليات معنا در تمامي بيانات است .در واقع دگر مفهومي ،ارجحيت بافت را بر متن تضمين ميكند».
(باختين )۸3 :۸۸۱۱ ،دگرمفهومي امكانات تاويلي متن را افزوني ميبخشد و باعث ميشود تا مخاطب در هر
دوره ي تاريخي و در هر موقعيت اجتماعي ،بنا به ميزان وسعت دانايي و توانايي دريافت خود ،به تاويلي از
متن دست پيدا كند .به همين سبب هم هست كه يک متن صرفا روايي ،شايد در طي قرون بتواند همان
داستان هميشگي خود را بيان كند ،اما يک متن با بافت روايي ،بسيار منعطفتر و پوياتر عمل كرده ،زمينهي
برداشتهاي گوناگون روايي از متن را فراهم سازد.

نقشپارهروایتدرشكلگيريبافتروایي 
بافت روايي در اين معنا ،يک "بافت موقعيتي" 3است .پارهروايت در بافت موقعيتي ،اين مقوالت را در بر
دارد« :مختصات معتبر مشاركين شامل كنش كالمي مشاركين و كنش غيركالمي مشاركين ،اشياء مربوط به
موقعيت ،و تاثيرات كنش كالمي» (پالمر .)۹۹ :۸4۱۱ ،بافت در موقعيت روايي ،براساس دو سنجهي عمده
شكل ميگيرد :مشاركت و موقعيت .چنانكه ديده ميشود در اين ميان نقش مشاركت بسيار پررنگتر است.
بنابراين مشاركت ،به عنوان عامل زنده (و اغلب انساني) ،نقش تعيين كنندهاي در ميزان روايتمندي متن
دارد .كنشهاي كالمي و غيركالمي و تاثيرات كنش كالمي ،چنانچه در حد متمايز كنندهاي در متن وجود
داشته باشند ،تشكيل يک "شخصيت" را ميدهند.
صرف وجود شخصيت در يک بافتار متني ،آن بافت را روايي ميكند .اين بافت روايي ،در متوني از
شعر نو كه آشكارا روايياند بهراحتي قابل تشخيص است چرا كه اين متون عالوه بر شخصيت ،از ديگر
عوامل دراماتيک نيز بهره ميبرند .آنچه در اينجا مورد نظر است ،متوني از شعر نو ايران است كه در رويهي
بيروني خود فاقد روايتاند .قسمتي از شعر «در انتهاي دريا» از دفتر «هزار اقاقيا در چشمان تو هيچ بود»:

طفلكي ريحان
از صداي گلوله ،خمپاره ،بمب
ميترسيد

من دچار ريحان بودم
با ريحان
با لباسهاي خدمتكاران
به انتهاي دريا رفته بوديم
(احمدي)۱3 :۸4۱۱ ،

قسمتي از شعر «نه رنگ داشت» از همان دفتر:

هر شب كه رنگ و طعم تو
داشتيم
صبح را ميباختيم
در محاصرهي چشمان تو
قامتهاي زيبا داشتيم
هزار اقاقيا
در چشمان تو هيچ بود
(همان)۸۱ :

و قسمتي از شعر «در خيمهي سياه» از همان دفتر:

زني با اندامي از اندوه
در آشفتگي و رشد نور است
زني كه در روزهاي ديگر
ميگفتيم :خانم
خانم امروز در آستانيي ابر
نان دهاتي را گاز ميزند

(همان)3۸ :
در سه نمونهي داده شده ،وجود كنشگرهاي "ريحان"" ،تو" و "زني" ،بافت شعر را روايي كرده
است ،هر چند شعر احمدرضا احمدي ،بهعنوان شعري فاقد روايت شناخته ميشود .در حقيقت بايد شعر
احمدي و ديگر شعرهايي از اين دست را "فاقد روايت آشكار" بدانيم؛ چراكه در اغلب اشعار وي حداقل
يک كنش گر قابل تشخيص است .حضور همين حداقل از كنشگر ،بافت متن را روايي ميسازد .هرچند
ويژگيهايي كه اين كنشگر مي تواند داشته باشد يا نداشته باشد ،ميزان روايتمندي ،بافت و متن را دچار
نوسان ميسازد .در سه نمونهي پيشگفته ،كنشگر در نمونهي اول ،فاقد هرگونه توصيف شخصيتي است.
در نمونهي دوم ،اندكي از ويژگيهاي شخصيتي به كنشگر نسبت داده شده و در نمونهي سوم ،كنشگر با
تمامي اوصاف مورد نياز متن توصيف شده است( .در ادامهي شعر نيز بهتناوب پارههاي ديگري از
ويژگيهاي شخصيتي كنشگر ارائه شده است).

تحليلشخصيتپردازيبرمبنايتقسيمبندياكو 
چنانكه مشهود است ،همچنانكه شخصيت در بافت روايي تكامل يافته است ،ميزان روايتمندي يا
روايتپذيري بافت نيز افزايش پيدا كرده است ،تا آنجا كه نمونهي سوم را ميتوان متني روايي دانست.
كنشگران حاضر در سه متن داده شده را ميتوان با توجه به افزوني ويژگيهاي شخصيتي ،مترادف با
كنشگر (محض) ،تيپ و شخصيت دانست .تحليل زباني اين وضعيت را ميتوان بر نظريهي امبرتو اكو در
تقسيمبندي نشانهها استوار كرد:

به نظر ميرسد سه نوع رابطه بين رخداد محسوس بيان و مدل آن وجود داشته باشد:
الف) نشانههايي كه رخدادهايشان ميتوانند تا بينهايت طبق مدل خاص آنها بازتوليد شوند.
ب) نشانههايي كه رخدادهايشان ،هرچند طبق يک نوع توليد شدهاند ،واجد بعضي
خصوصيات
"منحصر به فرد مادي" ميباشند.

ج) نشانههايي كه رخدادهايشان با نوع آن تفاوت پيدا ميكنند و يا به هرحال كامال با آن
همسان ميباشند.

(اكو)33 :۸4۱۱ ،

در اين مقاله ،نشانههاي گروه “الف” در تقسيمبندي اكو را نشانههاي "عام" ،نشانههاي گروه "ب" را
نشانههاي "عام اختصاصي" ،و نشانههاي گروه "ج" را نشانههاي "اختصاصي" ميناميم .در تطبيق
شخصيتپردازي با تقسيمبندي اكو ،ميتوان كنشگر را متناظر با نشانههاي عام ،تيپ را متناظر با نشانههاي
عام اختصاصي و شخصيت را متناظر با نشانههاي اختصاصي درنظر گرفت .به اين ترتيب ،با بازگشت به
نمونههاي پيشين مشخص ميشود كه واژهي "ريحان" نشانهاي عام است .در اين نمونه ،يک اسم به كنشگر
نسبت داده شده (كه اين كار در آث ار احمدي بسيار كم بسامد است) تا جنسيت كنشگر مشخص باشد.
واژهي "تو" ،با عموميتي كه ناشي از ضمير بودن نشانه است و خصوصيتهايي كه كم و بيش در متن به اين
ضمير نسبت داده شده است ،نشانهاي عام اختصاصي است .اين ضمير ،حتي با وجود نداشتن يک اسم
خاص ،مثل ريحان ،يک نمونهي نوعي (تيپ) است .نشانهاي كه اگرچه واجد پارهاي ويژگيهاي خاص
است ،اما يگانگي خاصي به او داده نشده و اين كنشگر در موقعيتهاي ديگر نيز به همين كيفيت قابل
بازسازي است .اما واژهي "زني" در نمونهي سوم ،بهدليل ويژگيهاي متعددي كه در سرتاسر شعر به او
نسبت داده شده ،يک نشانهي اختصاصي است .نشانهاي كه با كيفيت هاي مشخص شده ،به اين شكل قابل
تكرار نيست؛ شخصيتي كه صرفاًَ در فضاي ذهنيِ متن قابل فهم و ادراك است.

شناسياجتماعيشخصيتپردازي 


زبان
شخصيتپردازي در داستان و بهخصوص رمان ،تفاوت اساسي با شخصيتپردازي در شعر دارد.
شخصيتپردازي در داستان ،عمدتا براساس دادههاي روانشناختي دربارهي كنشگر روايت انجام ميگيرد اما
در شعر ،اين فرايند بيشتر متكي بر دادههاي جامعهشناختي از كنشگر است .شخصيت در يک روايت
شعري ،بيشتر كاركردي اجتماعي دارد تا رواني .اين امر معلول دو علت است .اول محدوديت شعر از لحاظ
حجم كه شخصيتپردازي اجتماعي را سبب ميشود .شخصيت اجتماعي بسيار ملموستر و در رويههاي
بيروني است و درنتيجه حصول بدان سريعتر و آسانتر صورت ميگيرد .دوم كاركرد روايت در شعر است.

شعر اصوال در پي تاثيرگذاري آني بر مخاطب است ،برخالف رمان كه در پهنهي زماني گستردهتري شكل
ميگيرد و تاثيرگذاري آن ناشي از تاثرات متقابل ميان چندين شخصيت داستاني است.
يكي از نظريههاي جامعهشناسي كه ميتواند در بحث عموم و خصوص نشانهها كاربرد عملي داشته
باشد ،نظريهي "كنش متقابل نمادين" است( .ر.ك .گيدنز )۱۸3 _۱۸4 :۸4۱۱ ،مطابق اين نظريه ،تمامي
رفتارها ،بهويژه ارتباطات انساني ،ناشي از نمادين بودن كنشهاي طرفين ارتباط است .يعني كنش به اعتبار
مفهومِ نماديني كه در خود دارد معنا مييابد .آنچه در شخصيتپردازي از طريق تقسيمبندي اكو حائز اهميت
است ،ميزان اين نمادشدگي است .نظريهي كنش متق ابل نمادين را در سه شعر از نيمايوشيج بررسي ميكنيم:

كک كي:
ديريست نعره ميكشد از بيشهي خموش
"كکكي" كه مانده گم.
ازچشمها نهفته پريوار
زندان بر او شده است علفزار
بر او كه قرار ندارد
هيچ آشنا گذار ندارد.
اما به تن درست و برومند
"كکكي" كه مانده گم
ديريست نعره ميكشد از بيشهي خموش.
(نيما يوشيج )۱۱4 :۸4۱۱

بر سر قايقش:

برسر قايقش انديشهكنان قايقبان
دائماًَ ميزند از رنج سفر بر سر دريا فرياد:
" اگرم كشمكش موج سوي ساحل راهي ميداد".

*
سخت طوفانزده روي درياست
ناشكيباست به دل قايقبان
شب پر از حادثه ،دهشت افزاست.
*
بر سر ساحل هم ليكن انديشهكنان قايقبان
ناشكيباتر برميشود از او فرياد:
"كاش باز هم ره بر خطهي درياي گران ميافتاد!"
(همان)۱۱3 :۸4۱۱ ،

از مرغ آمين:

مرغ آمين دردآلوديست كاواره بمانده.
رفته تا آن سوي اين بيدادخانه
بازگشته رغبتش ديگر ز رنجوري نه سوي آب و دانه.
نوبت روز گشايش را
در پي چاره بمانده.
ميشناسد آن نهانبين نهانان (گوش پنهان جهان دردمند ما)
جورديده مردمان را.
با صداي هر دم آمين گفتنش ،آن آشناپرورد،
ميدهد پيوندشان در هم
ميكند از ياس خسرانبار آنان كم
مينهد نزديک با هم ،آرزوهاي نهان را.
(همان)۱3۸ :۸۱۱ ،

در شعر اول ،نشانهي "كکكي" ،نمونهي عامي است از جانوري كه بدون اشاره به ويژگي شخصيتي
خاصي ،درگير كنشي شده است .اين كنش ،كنشي متقابل در برابر محركي بيروني است اما شاعر اشارهاي به
اين محرك نكرده است و دليل فرياد و نعرهي كنشگر را مكتوم نهاده است .در شعر دوم ،نشانهي عام
اختصاصي "قايقبان" ،نمونهي تمثيلي است از كنشگري كه در طي روايت ،يكي از مختصات شخصيتي او
به مخاطب معرفي شده است .در واقع ميزان نمادينگي اين نشانه به سطح تمثيل رسيده و نهايتا كنشگر در
حد يک تيپ پرداخت شده است .چنين كنشي را” ،كنش متقابل تمثيلي” نامگذاري ميكنيم .در شعر سوم
نشانهي اختصاصي “مرغ آمين” ،واجد ويژگيهاي منحصر به فردي شده است و اين اختصاص او را به
نمونهِي نماديني از انسان ،در موقعيتهاي متناظر خود تبديل كرده است .شخصيتپردازي مرغ آمين ،نهتنها
توصيف روحيات او را شامل شده (دردآلودي كاواره بمانده) ،بلكه در جريان كنشهاي متقابل نمادين به
تكامل رسيده است.
بنابراين حركت از كنشگر به تيپ و شخصيت متناظر است با حركت از نشانههاي عام به نشانههاي
عام اختصاصي و نشانههاي اختصاصي؛ و نيز متناظر است با حركت از كنش متقابل به كنش متقابل تمثيلي و
كنش متقابل نمادين .به اين ترتيب پيشرفت و كمال شخصيتپردازي منوط به هرچه بيشتر اختصاصي و در
نتيجه نمادين شدن كنشهاي متقابلي است كه كنشگر در ارتباطات خود بروز ميدهد .شخصيتپردازي
براساس كنش متقابل تمثيلي ،كليتي از يک تيپ را ارائه ميدهد اما شخصيتپردازي براساس كنش متقابل
نمادين وارد جزئيات شخصي كنشگر ميشود كه در زمينهي اجتماعيِ حضور وي ،هر يک نمادي از ذهنيتي
خاص و تجربهاي منحصربه فرد است.

نقش“دیگري”درشخصيتاجتماعي 
شخصيتپردازي اجتماعي ،كه در شعر بيشتر مورد توجه است ،برخالف شخصيتپردازي رواني ،كه در
رمان بيشتر مورد توجه است ،از فراگرد تقابلي كنشگر با كنشگراني ديگر و يا محيط عيني حاصل ميشود.
اين به معناي عطف توجه به طرف مقابلي است كه كنشگر تالش ميكند مفهوم نماديني را از كنش خود به
وي منتقل سازد .اين تقابل را ميتوان با مفهوم "ديگربودگي" ۸توضيح داد« .من اعم از اين كه منِ نويسنده،
راوي (يا يكي از قهرمانان) باشد ،ممكن نيست تماميت خود را به تنهايي نشان دهد .ديگري و صداي او
براي نمايش من ضروري است»( .زيما )۸۱۹ :۸4۹۹ ،ديگربودگي بهمنزلهي ارزيابي شخصيت نه توسط خود

او و نه توسط خواننده ،بلكه بهواسطهي وجود شخص ثالثي است كه كنشگر مفهوم نمادين كنشهايش را
در تقابل با ذهنيت وي تنظيم ميكند .در شخصيتهاي روانشناسانه ،در بسياري موارد ،اين شخص ثالث
همان مخاطبِ راوي است (مخاطب مفروض كه ميتواند در بسياري از ويژگيهاي رواني با مخاطب واقعي
مشترك باشد ).براي نمونه توجه ميكنيم به قسمتي از بند آغازين شعر «از مرگ من سخن گفتم» از احمد
شاملو:

با برف كهنه
كه ميرفت
از مرگ
من
سخن گفتم.
(شاملو)۸۱3 :۸4۱۱ ،
در اين قسمت" ،من" ،كنشگري است فاقد هرگونه ويژگيهاي شخصيتي .اين كنشگر ،خودِ "من"
است و براي او نميتوان ما بهازايي درنظر گرفت .اگر تمام سطرهاي اين بند را مورد توجه قرار دهيم ،وجود
يک تيپ با اندكي از ديگربودگي در آن مشهود است:

چندان كه هياهوي سبز بهاري ديگر
از فراسوي هفتهها به گوش آمد
با برف كهنه
كه ميرفت
از مرگ
من
سخن گفتم
(همان)۸۱3 :

در اينجا ،شاعر با توضيحي كه پيشاپيشِ كنش ارائه كرده ،سعي در جلب نظر خواننده به توصيفي
داشته است كه خودِ خواننده نيز ذهنيتي پيشيني درمورد آن دارد .به اين ترتيب ديگربودگيِ “من” تا حدي
تامين شده است .در ادامهي اين فرايند ،با تكميل شخصيتپردازي" ،من" به ديگربودهاي تبديل ميشود كه
نمادي از نوع انسان مرگآگاه است:

و چندانكه قافله دررسيد و بار افكند
و به هر كجا
بر دشت
از گيالس بنان
آتشي عطرافشان برافروخت
با آتشدان باغ
از مرگ
من
سخن گفتم
(همان)۸۱۸ _۸۱3 :

اين وضعيت ،بهويژه در بند پاياني شعر تشديد شده است ،جايي كه شاعر /راوي /من ،از مرگ خود
سخن ميگويد و ديگربودگي را به سطح نهايياش ميرساند:

من مرگ خويشتن را با ديواري در ميان نهادم
كه صداي مرا
به جانب من
بازپس نميفرستاد.
چراكه ميبايست

تا مرگ خويشتن را
من
نيز
از خود
نهان كنم.
(همان)۸۱۹ :

روند طي شده در سير تكامل ديگربودگي ،چنانكه در نمونهي داده شده مشاهده شد ،روندي از
نشانهي عام ،به نشانهي عام اختصاصي و سرانجام نشانهي اختصاصي است؛ روندي كه كنشگرِ "من" تا
تبديل شدن به تيپ و پس از آن شخصيت طي كرده است .در اينجا "من" و بهطور كلي "انسان" خود ،به
"سوژه" تبديل شده است" .من" ديگر شاعر يا رواي نيست ،بلكه سوژهاي است كه روايت ميشود .انساني
كه هويت خود و ديگران را تعيين ميكند ،در جهاني زندگي ميكند كه سارتر آن را جهان "بيناالذهاني"
مينامد( .ر.ك .توحيدفام و حسينيان اميري .)۱۱ :۸4۱۱ ،در چنين وضعيتي است كه شخصيت ،واجد يک
سري الگوهاي ثابت و اصولي در رفتار و ذهنيات خود ميشود كه ناشي از تعامالت و تاثيرپذيريهاي
اجتماعي است.

شخصيتبهعنوانسوژهياجتماعي 
مابهازاي جهان بيناالذهاني در زندگي اجتماعي ،جهان بينامتني در توليدات ادبي است .يک نشانهي عام ،در
محدودهي يک متن خاص به پااليش نميرسد .استفادهي بينامتني از مفاهيم است كه نشانه را به سوي هرچه
بيشتر اختصاصي شدن سوق ميدهد .تقابل يک كنش ،زماني معناي نمادين مييابد كه از گسترهي متون
ديگر كسب معنا كند و در حقيقت متون ديگر هستند كه اليههاي پنهان يک كنش روايي را شكل ميدهند.
شخصيت در مقام سوژهي فردي ،تنها در دل يک ساختار جمعي قوام مييابد .به عبارت ديگر ،نظامهاي
بينامتني سازندهي سوژه هستند و سوژهي اجتماعي اين جايگاه را تفسير ميكند( .ر.ك .استوري:۸4۱۹ ،
 )۸3۸شخصيتپردازي ،حتي در شكل روانشناسانهي آن ،ناگزير بهوسيلهي سوژهي اجتماعي تفسيرپذير
خواهد بود .سوژهي اجتماعي پل ارتباطي ميان فرديتِ سوژهي متني با ذهنيت عام مخاطب است:

مرا پناه دهيد اي زنان سادهي كامل
كه از وراي پوست ،سرانگشتهاي نازكتان
مسير جنبش كيفآور جنيني را
دنبال ميكند
و در شكاف گريبانتان هميشه هوا
به بوي شير تازه ميآميزد

كدام قله كدام اوج؟
مرا پناه دهيد اي اجاقهاي پر آتش اي نعلهاي خوشبختي
و اي سرود ظرفهاي مسين در سياهكاري مطبخ
و اي ترنم دلگير چرخهاي خياطي
و اي جدال روز و شب فرشها و جاروها
مرا پناه دهيد اي تمام عشقهاي حريصي
كه ميل دردناك بقا بسر تصرفتان را
به آب جادو
و قطرههاي خون تازه ميآرايد.
(فرخزاد)4۸۸ :۸4۱۱،
در اين شعر ،اين سوژهي اجتماعيِ "زن" و محدوديتها و انتظارات جامعهي مرد ساالر از زن است
كه فرديت رواني راوي را معرفي ميكند و بدون اين سوژهي اجتماعي و جهان بيناالذهاني ،دريافت سوژهي
فردي با مشكل روبرو ميشود .شخصيت يا سوژهي فردي كه نتيجهي توجه به برداشتهاي ديگران از كنش
متقابل با كنشگر است ،با توجه به موقعيتي كه كنش در آن اتفاق افتاده است ،ميتواند دستمايهي مناسبي
براي تحليل وضعيت اجتماعي باشد؛ وضعيت اجتماعياي كه شعر در آن شكل گرفته و بهگونهاي از خالل
روايت قابل استنباط است« .براي تبيين حوادث و فرايندهاي اجتماعي بايد آنها را از دو چيز استنتاج كرد:

الف  .از اصول حاكم بر رفتار افراد سهيم در آن حادثه يا فرايند ،ب .از توصيف موقعيت آنان» (دري:۸4۱۱ ،
 )4۸3دو اصل ياد شده ناظر بر شخصيت و صحنهي وقوع روايت هستند كه بارت ،ابزار زباني انتقال آنها را
"رمزگان كمينه معنايي" يا "رمزگان معنيشناختي" ۱نامگذاري كرده است( .ر.ك .مكوئيالن)۸3۹ :۸4۱۱ ،
اين رمزگان كاركردي دو سويه دارد .از يک سو انتقال دهندهي مفاهيم فرهنگي به گفتار شخصيتهاي
روايت است و از سوي ديگر عامل درك و دريافت ويژگيهاي اجتماعي گويشور .اين دوسويگي ناشي از
وجود نوعي "زبان اجتماعي" ۱در اليههاي گوناگون جامعه است .در نظريههاي ادبي متاخر اين زبان
اجتماعي به گفتمان تعبير شده است .زبان بهدليل ويژگي ذاتيش فرديتپذير نيست .گفتمان ،حاصل كنش
متقابل زباني است كه خصوصيات جمعي گويشورآن زبان را نيز در خود دارد« .زبان اجتماعي ،گفتماني
است كه متعلق به يک ردهي خاص اجتماعي در يک نظام خاص اجتماعي و در يک زمان خاص است».
(باختين )۸33 :۸4۱۱ ،بنابراين از منظر زبانشناسي ،آنچه معرف شخصيت يک كنشگر دانسته ميشود،
گفتمان است .اين گفتمان يا توسط خود شخصيت در قالب خودگويي و واگويي ابراز ميشود ،يا توسط
كنشگري ديگر در روايت ،يا به صورت مكالمه و يا بهصورت گفتار متن بهوسيلهي راوي .در هر صورت
گفتمان امري متعين است ،اما آنچه را بازنمايي ميكند امر نامتعين است .اين امر نامتعين در روايات شعري،
در بسياري موارد شكل بازگويي خاطره به خود ميگيرد .نوع تخاطب يک سويهي شاعر عامل اصلي چنين
فرايندي است.

شخصيتپردازيازطریقخاطرهيجمعي 
نقل روايت ،يعني اتفاق كه در گذشته رخ داده است ،نوعي بازگويي خاطره است .بازگويي خاطره به شكل
روايت ،هرقدر هم كه فردي باشد ،ناگزير نياز به استفاده از زبان اجتماعي دارد؛ زباني كه خاطرهي فردي را
ميان عده اي از افراد انساني به اشتراك ميگذارد و به اين ترتيب آن را به خاطرهي جمعي بدل ميسازد .در
نتيجه حتي وجوه روانشناسانهي خاطره هم در يک چارچوب اجتماعي تبديل به كالم ميشود .خاطره سه
وجه دارد :روانشناختي ،جامعهشناختي و كنش انساني( .ر.ك .ساساني )33 :۸4۱۱ ،پيشتر گفته شد كه
شخصيتپردازيِ روانشناسانه ،بهدليل نياز آن به ظرفيت باالي متني ،اغلب به ژانر ادبي داستان و بهويژه رمان
اختصاصي دارد .كنش انساني نيز مختص رواياتي است كه قصد صرف داستانپردازي در آنها وجود دارد.
اما شعر ،به دليل فشردگي و نياز به ايجاز ،قابليت چنداني براي ثبت وجوه رواني و كنشگرانهي خاطره

ندارد .شخصيت يا تيپي كه در يک روايت شعري ارائه ميشود خود ،برانگيزندهي خاطرهاي اجتماعي است
كه مخاطب در ذهن دارد .بسيار نامحتملتر به نظر ميرسد كه خوانندهي روايت ،بهمحض مواجهه با
شخصيت يا تيپي خاص ،نتواند مابهازايي ذهني براي آن متصور شود .اين مابهازا ،متعلق به خاطرهي جمعي
است و قطعا با خاطرهي فردي ،كه متعلق به نويسنده /راوي است در تباين خواهد بود:

يادم نيست چه هنگامي بود.
پاييز بود يا بهار
صبح بود يا غروب.
ملحفههاي سفيد چون ابر بهاران تكان ميخوردند
صداي ريزش برگ را ميشنيديم
صداي تالطم آب ،گوشههاي اتاقت را پر ميكرد.
(شمس لنگرودي)34۹ :۸4۹۹ ،

در اين نمونه ،خودِ راوي بر خاطره بودن روايتش تاكيد كرده است و خاطره همواره امري فردي
است .اما خواننده به هنگام خوانش روايت ،در ذهن خود آن صحنهي ملحفههاي سفيد يا ريزش برگ و يا
تالطم آب را مجسم ميكند كه از پيش در حافظه داشته است و به اين ترتيب يک خاطرهي فردي بدل به
خاطرهاي جمعي ميشود و اين يعني تبديل يک نشانهي اختصاصي به نشانهي عام اختصاصي.
شخصيتپردازي از طريق خاطرهگويي ،بيش از آنكه سازندهي شخصيت باشد ،سازندهي تيپ است.
خاطرهگويي پيش از آنكه خودگويانه باشد ،بياني واگويانه است و نياز به شنونده دارد .بههمين دليل بيشتر
تاكيد بر ويژگيهاي رواني مشترك ،بين راوي و مخاطب است؛ يعني استفاده از بعدِ اجتماعي روانشناسي.
پرداخت اين بعد اجتماعي نيز نهايتا به خلق تيپ منتهي ميشود و جنبههاي انفرادي روان كنشگر چندان
مجالي براي بروز و پرورش نمييابد.
يكي از عوامل بروز چنين مشخصاتي در شخصيتپردازيهاي روايي در شعر نو ،همزماني تقريبي
شروع شعر نو با ورود داستان كوتاه به ادبيات ايران است .از ويژگي هاي روايي مهم داستان كوتاه يكي اين
است كه شخصيتها در اين گونهي ادبي تکبعدياند و ديگر اينكه در داستان كوتاه پيرنگ تابعي از

شخصيت حاضر در داستان است( .ر.ك .پاينده۸۱3 :۸4۱۹ ،و )۸۱۹اين دو ويژگي بيانگر اهميتي است كه
شخصيت پردازي در داستان كوتاه دارد و نيز دليل تمايل شاعران نوسرا به استفاده از شگردهاي ساخت
داستان كوتاه در روايات شعري است .شعر براي داشتن يک زمينهي روايي ،كافي است تيپ يا شخصيتي را
معرفي كند .حضور اين كنشگر خود ،ساماندهندهي بافت روايي در متن شعري است .يكي از پيامدهاي
چنين رويكردي ،حركت به سوي تکگويي بهجاي مكالمه است.
از افسانهي نيما ،بهعنوان يكي از آغازين شعرهاي نو ايران تا امروز ،نمونههاي فراواني از روايات
تکگويانه وجود دارد .حتي در شعري چون "افسانه" ،با وجود حضور دو كنشگر ،تکگويي وجه غالب
كالم است .در داستانهاي كوتاه (مدرن) ،شخصيت معموال با بيان دنياي رؤياها و كابوسهايش معرفي
ميشود .چنين بيان تکگويانهاي ،بهخصوص در اشعار اخوان ثالث ،كه وجههي آشكاري از روايتگري
دارد ،بسيار چشمگير است .بهعنوان نمونه ميتوان از شعر «مرد و مركب» و يا شعر كابوسگونهي «آنگاه
پس از تندر» (اخوان ثالث )۸۹_3۱ :۸4۱۱ ،نام برد.
اصوالًَ شعر نيمايي گنجايش زيادي براي شخصيتپردازي روايي دارد؛ چراكه قالب نيمايي ،بهدليل دارا
بودن وزن ،محدوديت كمي ندارد و شاعر فرصت كافي براي ورود به ابعاد مختلف شخصيتي كنشگر را
دارد .اما شعر سپيد چنين ظرفيتي را كمتر دارا است .در شعر سپيد شخصيتپردازي عمدتاًَ در حد تيپسازي
صورت ميگيرد و روايت موجود در متن چنين شعري نيز روايتي گسترده با تمامي ابعاد روايي يک داستان
يا قصه نيست .شعر نيمايي ذاتاًَ شعري روايي است ،اما شعر سپيد در حد داشتن زمينهي روايي ،پيرنگي را
در بافت خود دارد كه ناشي از حضور يک تيپ در متن است .به همين سبب شعر سپيد ،نسبت به شعر
نيمايي واقعگرايانهتر است .انگلس جوهر رئاليسم را «شخصيتهاي نمونهوار (تيپيک) در موقعيتهاي
نمونهوار» (لوكاچ )43۸ :۸4۹۹ ،معرفي ميكند .تيپسازي در يک روايت ،جنبهي عامتري به كنشگر ميدهد
و امكان بازآفريني واقعيتهاي (چهبسا تلخ و ناگوار) اجتماع را براي نويسنده بيشتر مهيا ميسازد .تيپ
ميتواند نقطهي تالقي اين واقعيتهاي اجتماعي ،در زمانهاي گوناگون و از اقوام و ملتهاي متفاوت باشد:

نام تو ،نام روشن تو
بركت باران و
بلوغ دانايي ست.

من تو را دعا خواهم كرد.بل
تو موالي مؤنث من
تو برگزيدهي گندم و گهواره
مرا از خوابخان ِهي خاك
به خوابگاه آبي آسمان
بازخواهي خواند،
نام تو روشن است!
(صالحي)۸3۹ :۸4۹۹ ،
چنانكه ديده ميشود" ،تو" در حد يک تيپ ،شخصيتپردازي شده و ويژگيهاي عام وي مورد اشاره
قرار گرفته است .بههمين سبب امكان تعميم اين تيپ به شخصيتهاي گوناگون و بلكه بيشمار وجود دارد.
به اين ترتيب نشانههاي شخصيتي در شعر نو و بهويژه شعر سپيد ايران ،عمدتا نشانههايي از نوع عام
اختصاصي است و اين نشانه است كه از پارهاي ويژگي هاي اختصاصي يک شخصيت ،محملي براي بيان
خصوصيات عام انساني ميسازد.

شخصيتپردازيدرنظریاتپساساختگرا 

در نظريات كالسيک و ساختگرا ،شخصيت سوژهاي است كه عموما نقش محوري را در روايت بر عهده
دارد .اين شخصيت ،خود تعيين كنندهي نوع نوشتار و حتي نوع كنشهايي است كه در يک متن روايي اتفاق
ميافتد .اما در نظريات پساساختگرا« ،سوژه خودآيين نيست ،بلكه گفتمان آنرا تعيين ميكند( ».يورگنسن و
فيليپس )۱۹ :۸4۱۹ ،در ادبيات پسامدرن ،شخصيت ،اطالق و تغييرناپذيري پيشين را از دست داده است.
آنچه ويژگيهاي شخصيتي كنشگر را مشخص ميسازد ،نوع گفتماني است كه دربارهي او بهكار برده
ميشود .بديهي است اين گفتمان حتي بنا به نوع بينش گوينده تغيير ميكند .بنابراين يک كنشگر در آن
واحد نيز ميتواند واجد خصوصيات شخصيتي متفاوت و گاه متضاد باشد:

مهتاب!

مرا پرندهتر بساز.
بالهاي تابهتا را از
و سينههاي پرندهام را به چينهدان شبيهتر بساز.
من از هر طرف كه نگاهم كني
نقطهاي سبز شدهام به هوا
و هرچه در خاطرهات بال ميزنم را،
هميشه چند دقيقه قبلتر پريدهام!
(شعر منتشر نشدهاي از بهاره فريسآبادي)

اين تفاوت و تناقض سبب ميشود هويت اجتماعي كنشگر در پشت زبان اجتماعياي كه گفتمان
مربوط به وي را شكل ميدهد پنهان بماند .يعني اين زبان اجتماعي است كه برسازندهي شخصيت يک
كنشگر است ،نه ويژگيهاي رواني ،فردي و حتي اجتماعي او« .شخصيتهاي آثار پسامدرن از هويت
اجتماعي با ثبات ،محرز يا ريشهداري برخوردار نيستند .آنها سوژههايي تابع گفتماناند» (پاينده:۸4۹۹ ،
 .)۸3۱اين بدان معني است كه شخصيت ،خود به سوژه تبديل شده است .در آثار شعري ايران با ويژگيهاي
پستمدرن ،روايتگري براساس شخصيتپردازي ،يكي از شگردهاي رايج و معتبر بهشمار ميرود .يعني از
ميان عناصر گوناگون داستان ،شخصيتپردازي در كانون توجه راوي قرار گرفته و پرداخت اين سوژه ،خود
بهتنهايي روايتي كامل را شكل ميدهد .سوژه بودن شخصيت و اينكه اين سوژه ،تاثير گفتمان خاص متن و
در حالت كلي گفتمان حاكم بر جامعهاي كه متن در آن توليد شده ميباشد ،مستلزم نفي هويت فردي
كنشگر نيز هست .بنابراين شاخصههاي شخصيتپردازي بهطور كلي با دوران كالسيک و حتي مدرن
متفاوت است .تمامي هويت فردي و اجتماعي شخصيت تابع و تالي گفتمان و برساختهي آن است .در
نمونهي ذكر شده نيز تسلط گفتمان بر متن و كنشگر آن مشهود است .بديهي است كه شخصيتي كه از اين
روايت دريافت ميشود ،صرفا در گفتمان داده شده چنين ويژگيهاي شخصيتياي دارد و بلكه تنها در
گفتمان داده شده وجود دارد .تغيير گفتمان ،اين شخصيت را بهكلي از بين ميبرد و اصوال امكان تصور
همين شخصيت در گفتماني از نوع ديگر غيرممكن به نظر ميرسد.

نتيجهگيري 

تقسيمبندي اكو از نشانه ،مدخل مناسبي براي ورود به بحث شخصيتپردازي در روايت است .بررسي
ميزان عموم و خصوص نشانهها ،روند تشكيل كنشگر ،تيپ يا شخصيت را در يک متن مشخص خواهد
كرد .متن شعري به عنوان يک محصول مشترك انساني ،عمدتا بار اجتماعي دارد .شخصيتپردازي در متن
شعري نيز بيشتر تحت تاثير همين بار اجتماعي است .اين بار اجتماعي است كه جهان بينامتنِ روايي را
هدايت ميكند .در شعر نو ايران ،آنچه بيشترين بسامد را از ديدگاه شخصيتپردازي دارد ،وجود نمونهي
نوعي انسان (تيپ) در روايت است .نمونهي غيرنوعي يا نمونهي خاص انسان ،فاقد كشش و توانايي الزم
براي تحمل اين بار اجتماعي است .تيپ ،بهدليل دارا بودن ويژگيهاي نشانهاي عام اختصاصي اين قابليت را
دارد كه ضمن ارائهي خصوصيات فردمآبانه ،كه از پراكندگي و تشتت موضوعي متن پيشگيري ميكند ،امكان
ارائهي آمال و آالم مشترك انساني را نيز در اختيار متن قرار دهد .مفاهيمي از قبيل جهان بيناالذهاني،
بينامتنيت ،دگرمفهومي و ديگربودگي ،در زمينهي چنين امكاني محل بروز مييابد .بههمين سبب هم هست
كه شاعران نوسراي ايران ،اگرچه در آغاز راه به وجود نشانههاي اختصاصي و شخصيتپردازي از كنشگرِ
روايت عالقهي بيشتري نشان ميدادند اما در ادامه ،وجود نشانههاي عام اختصاصي و تيپ را براي بيان
منويات خود مناسبتر ديده و كنشهاي عموميتيافته را در كنشگراني عامتر مورد توجه قرار دادند .وجود
همين كنش گران عام در شعر نو ايران ،اين متون را به متوني روايي بدل كرده است ،به گونهاي كه حتي در
اشعار غيرروايي نيز زمينههاي رواييِ ناشي از حضور كنشگر قابل درك و دريافت است.

:پينوشتها
۸- Conjunction Patterns
3- Context
4- Heteroglossia
3- Context of Situation
۸- Otherness
۱- Semic Code
۱- Social Languge
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