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  :چكيده

شوند، از دوران پيش از اسالم تاكنون بخش عظيمي از ادبيـات   هاي روايي كه يكي از انواع شعر فارسي محسوب مي منظومه
هـاي كالسـيك    ها نسبت به منظومه در دورة معاصر گاه در صورت و محتواي اين منظومه. اند فارسي را به خود اختصاص داده

سياوش كسرايي است كـه در اسـفندماه   » مهرة سرخ«هاي برجستة معاصر، منظومة  يكي از منظومه. وجود آمده است تغييراتي به
شـاهنامه  » رسـتم و سـهراب  «اين منظومه كه به نـوعي بـازروايي تـراژدي شـورانگيز     . در مسكو سروده شده است 1370سال 

گشـته   –در محتـوا   چه در صورت و چـه  –هاي آشكاري  هاي معاصر دچار دگرگوني شود نيز مانند تمام منظومه محسوب مي
  .است

اي مستقل نوشـته نشـده، و    طور خاص منظومة حاضر، كتاب يا مقاله سرايي در دوران معاصر و به جا كه دربارة منظومه از آن
ها يك روايت است، نگارندگان اين پژوهش بر آن شدند تـا عناصـر    كه ساختار اين منظومه نيز مانند تمام منظومه دليل آن نيز به

بنابراين، پـس از تبيـين معنـاي مـوردنظر از     . قرار دهندستان را در اين اثر مورد بررسي وتحليل شناسي دا لم روايتكاربردي ع
كـه انـواع ديـدگاه    (يـت  كانون روا، روايتيعني  -شناسي داستان بيشتر كاربرد دارند  منظومه، به بررسي عناصري كه در روايت

  .در منظومة مذكور پرداخته شده است - صحنهو  وگو گفت، پردازي صيتهاي شخ شخصيت و شيوه، )گيرد راوي را دربرمي
  منظومه، داستان، روايت، مهرة سرخ :يكليدواژگان 

  :مقدمه
تغييرات  منظومه يكي از انواع ادبي است كه همواره در ادبيات فارسي مطرح بوده و در شعر معاصر نيز متناسب با

سـر   نويسي مـدرن تحـوالت پرشـتابي را پشـت     و تحوالت ادبي، ساختار جديدي به خود گرفته و تحت تأثير داستان
نويسـي   با اين تفاوت كه در دورة معاصر اغلب منتقدان وجهة همت خود را صـرف تحـوالت داسـتان   . گذاشته است

  .مستقلي نشده است سرايي و تحوالت پرشتاب آن توجه ويژة اند و به منظومه كرده
از وجوه بسيار زيادي حـائز اهميـت   » مهرة سرخ«هاي معاصر، منظومة بلند سياوش كسرايي به نام  در ميان منظومه

انـد و   توجه بوده اما منتقدان و اديبان به آن بسيار كم در وين و تهران به چاپ رسيده بار كه اين اثر چندين با اين. است
وار به ايـن   اند نيز گاهي اشاره حتّي كساني كه بر اشعار كسرايي نقد نوشته. اند آن نپرداختهچنان كه شايسته است به  آن

بـه ايـن منظومـة    » اميـد  شبان بزرگ«توان از كاميار عابدي نام برد كه در كتاب  جمله مي از آن. اند منظومه نگاهي داشته
  .بلند تنها چندسطر اختصاص داده است

ذات روايـي آن،   بـه ن است تا پس از تبيين معناي موردنظر خود از منظومه، با توجه بنابراين، پژوهش حاضر بر آ  
جديد، تأثير عناصر داستاني را در منظومة مذكور بررسي كند و نشان دهد كه منظومـة حاضـر اگرچـه از     يبا رويكرد

ها در روايـي بـودن يكسـان    با آنهاي كالسيك فارسي پيدا كرده،  هلحاظ شكل و محتوا تغييرات بسيار زيادي با منظوم
ضمن آنكه در ساخت و پرداخت از شگردهاي هنرهاي جديـد از جملـه سـينما و    . است و در تداوم پنهان قرار دارد

  .نامه نيز متأثر شده است نمايش

                                                            
  مدرس دانشجوي دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تربيت. -1
  عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي. -2
  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس. -3
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  :منظومه
 711ـ   630(ابـن منظـور   » لسان العرب«هاي معتبر عربي مانند  در فرهنگ. نث منظوم استؤمنظومه واژة عربي و م

  و تنهـا منظـوم، بـه معنـي     نيامده» منظومه«زبيدي، واژه  حسيني» تاج العروس« آبادي وفيروز» القاموس المحيط«، .)ق
در ادب فارسـي نيـز، در همـة كتـب لغـت      . ذكر شده است  )به معني به رشته كشيدن جواهر و مانند آن(اسم مفعول 

  :ارسي دهخدا، اين معاني براي آن برشمرده شده استنامة ف در لغت. اند قديم، منظومه را مؤنث منظوم دانسته
  )االطبا ناظم(هر چيز واقع شده در صف و قطار و نظم . 1
  .هر يك از شموس با سيارات و اقمار او. 2
هاي بلند كه در قالـب مثنـوي بـه نظـم      ها و افسانه داستان). االطبا ناظم(هر كالم موزون و مسجع و شعر و نظم . 3

  ... و  »وامق و عذرا«، »و رامين  ويس« ةمانند منظومآورده باشند، 
  :آيد، بدين قرار است نكات مهمي كه از تعريف دهخدا بر مي

  .منظومه، داستان و افسانه است. 1
  . منظومه، بايد بلند باشد. 2
وي سـروده  در قالب مثنها  ، همه منظومههاي معاصر در منظومه، قالب نيز مورد توجه است و تا پيش از منظومه. 3

  .اند شده
  : المعارف فارسي مصاحب در توضيح منظومه آمده است در دايره

اما بيشتر و به طور كلّي بر انـواع طـوالني شـعر    ) در مقابل نثر(در ادب فارسي اصالً سخني كه به نظم آمده باشد «
  .»شود خاصه مثنوي اطالق مي) ، بدون توجه به شكل خاص هر يكبند همچون مسمط و تركيب(

  :نكات مهم اين تعريف نيز بدين قراراست
  .شود منظومه، به نظم است و اثر منثور را شامل نمي. 1
  .منظومه، بايد بلند باشد. 2
بند و بخصوص مثنوي  بند، ترجيع تـواند مسمط، تركيب در منظومه، قالب نيز مـورد توجه است و ايـن قالب مي. 3

  .باشد
  توان چنين نتيجـه  ، طبق اين دو تعريف ميتوجه نشده است ،داستاني بودن منظومهاگرچه در تعريف اخير به اصل 

ها در ذات خود روايي هسـتند و حتّـي در ادبيـات     جا كه منظومه اما از آن .گرفت كه منظومه داستان بلند منظوم است
مـورد بحـث قـرار     )narrative poetry(ها را برحسب موضوع و محتـوا در زيـر عنـوان شـعر روايـي       غرب، منظومه

تـوان بـه ماهيـت     شناسـي بهتـر مـي    رسد از منظر علم روايت به نظر مي .، بايد در تعريف آن تجديد نظر كرددهند مي
اما پيش از آن الزم است دو نمونه از تعاريفي كـه در ادب فارسـي نيـز منظومـه را شـعر       .تعريف منظومه نزديك شد

  :، ذكر شوداند روايي دانسته
رو  از آن. پردازد گردد و بيشتر به بيان داستان يا ماجرايي مي بلندي است كه حول محوري خاص ميمنظومه، شعر «
  .]، ذيل واژه منظومه، به سرپرستي حسن انوشهنامه ادب فارسي دانش[» توان آن را شعر روايي دانست مي

... كمـي و  عرفـاني و   هـاي ح  منظومه، شعري است روايي كه شاعر در آن به شرح مـاجرا يـا بـازگويي داسـتان    «
  ].، ذيل واژه منظومه، ميمنت مير صادقينامه هنر شاعري واژه[» پردازد مي

دهنده منظومه شرح چند اصـطالح جـانبي كـه در تعريـف نهـايي       براي روشن شدن ابعاد معنايي و عناصر تشكيل
  :نمايد ، ضرور ميراهگشاست
شـود و آن عبـارت    شـامل مـي   انواع ادبيات داسـتاني را ، تعريف عام آن است كه همه منظور از داستان داستان 

اي از  داسـتان در حقيقـت مجموعـه    .اشخاص يا ديگـر موجـودات   ةاست از شرح و نقل وقايعي به هم پيوسته دربار
خورند، ماننـد   هاي غيرداستاني نيز به چشم مي اگرچه در دوره معاصر منظومه. گيرد هاي روايت شده را در برمي كنش
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و خـاطرات  ، شرح تـأثرات  كه پيش از آن كه جنبه داستاني داشته باشند ،ميرزاده عشقي» نوروزي نامه«و » كفن سياه«
هـاي بلنـد    مثنـوي  ،طوري كه عده بسـياري از بزرگـان نظيـر فروزانفـر     به. اصلي منظومه داستان است ة، هستشاعرند

  .نه منظومه ،نامند مي »مثنوي«را تنها با لفظ » حديقه«غيرداستاني همچون 
از طرفـي  . ، منظومـه هسـتند  بيـت  2000با بيش از » ورقه وگلشاه«و  بيت 8900با حدود » رامين وويس « بلند 

جا مطرح است ايـن اسـت كـه مصـداق      چه اين آن. رود مي ، منظومه به شماربيت 100ايرج ميرزا با تنها » شاه و جام«
مصـداق ايـن بلنـدي نيـز      ،ها پيش آمـد  لب و محتواي منظومهبلندي چيست؟ پس از مشروطه و با تحوالتي كه در قا

هـا از نظـر بلنـدي     توان براي آن تعداد بيت مشخص كرد و گاهي در اين منظومـه  طوري كه ديگر نمي به. تغيير يافت
سـپهري و  » مسـافر «اخوان از نظر بلندي با » قصه شهر سنگستان«مثالً منظومه . شود اختالفات بسياري نيز مشاهده مي

رسد اگـر   جا كه منظومه را ذاتاً يك شعر روايي دانستيم، به نظر مي از آن. كسرايي، قابل مقايسه نيست» مهره سرخ«يا 
اي كه حوادث در يك نظام مشخص و به صورت متوالي به دنبال هـم آورده   داري آن به گونه معيار بلندي آن را دامنه

تعداد ابيات (يفي مورد نظر است نه بلندي كمي و مجموعه كلمات در حقيقت بلندي ك. خواهد بود ، بدانيم بهترشوند
هايي كه در نظـام روايـي منظومـه وجـود      ، حوادث و كنشها ، شخصيت)در شعر كالسيك و تعداد سطور در شعر نو

  .شوند دارند معيار بلندي آن محسوب مي
امـا از  . ن و قافيه وآهنگ باشـد سخن منظوم سخني است كه به رشته نظم كشيده شده باشد و داراي وز منظوم 

، هـا باشـد   كه منظوم بودنشان وابسـته بـه وزن و آهنـگ آن    ها در ذات خود روايي هستند، بيش از آن جا كه منظومه آن
يعنـي مـراد از   . هاسـت  ، گزارش و بيـان آن ها و وجود نظم ظاهري و باطني در وقوع مربوط به توالي حوادث و كنش

سلسـله ارتباطـات علّـي و    (قوانين مشـخص   ن نظام روايي است، نظامي كه در دل آن طيها دارا بود منظوم بودن آن
بنابراين، در . اي ديگر را به وجود آورد و به آن معنا بخشد حادثه اي، حوادث به هم مربوط شوند و هر حادثه) معلولي

، موسـيقي  ود دارد، هـم وزن هـا وجـ   وگو و مانند اين ، گفت، حالت تعليق، پيرنگشخصيت ،طرح، منظومه هم حادثه
ها بـه   به عبارت ديگر عالوه بر استفاده از عناصر داستاني در منظومه. ها جز اين ، صنايع بديعي وهاي بيان ، شيوهكالم

جـا مـرز ميـان     شـود و از ايـن   ، منظومه گفتـه مـي  اند هايي كه در هيأت شعر، يعني نظام ايقاعي شعر ارائه شده روايت
  .شود منثور نيز مشخص ميهاي  منظومه و روايت

دامنه (بلندي ) هاي روايت شده اي از كنش مجموعه(داستان  ،، منظومهتوان گفت در حقيقت مي تعريف منظومه 
هاي شعري نيز برخـوردار   اين نوع ادبي در كنار عناصر داستاني از ويژگي. است كه به نظم پرداخته شده باشد) داري

  .از است هم شاعرپرد است و آفريننده آن هم داستان
  :»مهرة سرخ«بررسي عناصر داستاني در منظومة 

   روايت. 1
» سر رسيد، كالغه به خونش نرسيد قصة ما به«هاي كالسيك، يعني  اين منظومه با اندكي تغيير در روايت پايان قصه

  :شود آغاز مي
پرسـان  / پرد هنوز در تك اين شام مياما / غمگين كالغ پير ره آشيان نجست/ ها كه به پايان رسيد و باز بسيار قصه

  ]11ص  –مهرة سرخ [ /كنندة هر قصه از نخست و پي
شكني انجـام   هاي كالسيك، ساخت پردازي خود اوالً در شكل روايت شاعر با استفاده از اين شگرد زيبا در روايت 

جـايي كـه داسـتان     خواهـد بگويـد از آن   شود، مي ثانياً با اين كار كه به نوعي براعت استهالل محسوب مي. داده است
  .گردد ايراني آغاز ميشدة  يابد در همان شكل داستان نسل فدا فردوسي پايان مي

راوي كه خود شاعر اسـت بـه مثابـه    . روايت اين منظومه تلفيقي از دو روش نقل كردن و نشان دادن صحنه است
او براي ايجاد تنوع در خـوانش داسـتان خـود، از    . ط دارد، بر روايت داستانش تسلّشخصي همه چيزدان و داناي كل

هـا يكـي از    گذارد كه اين خود، در تراژدي ها را به نمايش مي  شخصيت برد و گفتار و كردار وگو بهره مي عنصر گفت
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بـا  ، جاي اين كه خود را مخاطب گفتار گوينده احساس كنـد  شود كه خواننده به اين عمل سبب مي. اصول اوليه است
هـاي    نبـه او براي تقويـت ج . ها شود ، بيننده كردار و شنونده مستقيم گفتار شخصيتواسطه نمايشي شدن حكايت، بي

، عالوه بر ايـن كـه   توالي و سيالن گذشته و حال. كند هاي گوناگون براي افعال استفاده مي زمان ، ازنمايشي داستانش
هـاي ناگهـاني افعـال،     خواننـده بـا ايـن التفـات     .افزايد ، بر پويايي داستان نيز ميدهد فرم متفاوت نوشتار را نشان مي

  :شود كند و دوباره دور مي آيد و در تصوير نزديك درنگ مي دور به نزديك ميكند دوربين فيلمبرداري از  احساس مي
  .../و آن لكه را بيابان بر برگ شب مكيد / تر اي از شب سياه تاريك شد چو لكه/ تهمينه دور شد

  ]23و  22ص  –همان [/ پرد مرغي ز روي سنگ به آفاق مي/ هاي دشت كشد گياه شب از خاك قد مي
روايـت   اي بسـيار دور مربـوط اسـت،    شود و شاعر داستاني را كه به گذشـته  نگر روايت مي گذشته كل اثر به شيوه

، او در پـي  شـود  اگرچه در روايت او تغييرات زيادي وارد شده است و به نوعي اثر او بازروايي محسوب مي. كند مي
خـود در جسـتجوي پاسـخي بـه      ت و با تأمل در گذشته بـه گفتـه  هاي كهن اس االت قهرماني از حماسهؤپاسخ به س

  )7ص :1382 كسرايي؛( .هاي زمانه خويش است نااميدي
زمـان بـه    شخصـيت و خواننـده هـر دو، هـم    . گراست هم، از نظر مناسبات ميان متن و خواننده ساخت اين روايت

ـ  كه واقعه طوري رود به آگاهي آن دو به موازات هم پيش مي. رسند آگاهي مي د و شخصـيت  اي نيست كه خواننده بدان
  ).285ص:1383حسن لي؛ ( نداند و يا بر عكس

  زاوية ديد يا كانون روايت. 2
جـا   و از آن شود ، روايت ميي كه در حقيقت خود شاعر استكلّ منظومه به وسيله راوي سوم شخص و داناي كلّ

خـود اسـتقاللي    شـوند و از  هاي كالسيك جزئي از پيكره روايت محسوب مي وگوهاي اين اثر به شيوه قصه كه گفت
كنـد   ، داستان خود را نقل ميسر وقايع او از پشت. كند را نيز همين راوي سوم شخص روايت ميوگوها  ، گفتندارند
 نامـد  ، راوي بـدون شـعاع كـانوني مـي    ژنـت ايـن راوي را  . هـا بيشـتر اسـت    بـع آن اطالعـاتش از شخصـيت   تو بـه  

محـوري داسـتان    ، زمـام سـخن را بـه دسـت شخصـيت     ن راويالبته بايد يادآور شد كه هرگاه اي )97 ص:1378اخوت؛(
سـاز پـيش    ، روايت از طريق يك كانونيدهد ، معشوق و حكيم فردوسي قرار مي، مادرسپارد و او را در مقابل پدر مي
، اگرچه باز اين خود اوسـت كـه   شخصيت مجال بروز و ظهور داده زيرا راوي به نظرگاه. )91ص:1384برتنس؛( رود مي

  . كند نظرگاه را توصيف مياين 
  :كند نيز بيروني هستند ها استفاده مي ، بيروني است توصيفاتي كه از آنجايي كه ديدگاه راوي از آن

  ]11همان ـ ص [/ گيسو فكنده در نفس باد/ سرمست عشق و زمزمه پرداز/ تهمينه در برابر آيينه. 1
  /خون چكان/ دستي به روي زخم تهيگاه/ نپيچان وپاكشا/ خفتان و جامه چاك/ ژوليده روي و موي. 2

  ]35همان ـ ص [ /او را سالم داد/ بر او نماز برد/ با حرمتي چنان كه بشايد
  :زيرا بايد صحنه را خوب ببيند و توصيف كند. روايت او عيني و زاويه ديدش، نزديك است

  /سر مي برد فرو/ در گيسوان درهم سهراب/ گريان/ شود تهمتن خم مي
  ]26و25همان ـ ص[ ./كند به جان بو مي/ او نهفته گلي را در آن ميانگويي كه 

هـا   در حقيقت شاعر براي بازروايي يك تراژدي ملّي و قديمي از شيوه زاويه ديد سوم شخص كـه از سـاير شـيوه   
ثرش متبلور هاي خود و مضامين زيربنايي فكري خود را در ا پذيرتر است، بهره برده تا بتواند به راحتي انديشه انعطاف

، نيـز سـبب   هاي اصلي تراژدي اسـت  وگو و تبديل بيان روايي به نمايشي كه از ويژگي وارد ساختن عنصر گفت. كند
  .رساند ، ياري مياش ت خواننده كاسته شود و نويسنده را در پيشبرد طرح داستانيلشود تا از مال مي
  پردازي هاي شخصيت شخصيت و شيوه .3

 )5(، آفريـد گرد) 4(، رستم )3(تهمينه، ) 2(سهراب، ) 1( :ترتيب حضورشان بدين قرارندهاي داستان به  شخصيت
  .حكيم فردوسي
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. ، دادخواهانه نگران سرانجام داوري بر كار خويش است، به گفته شاعرسهراب شخصيت اصلي و محوري داستان
اند در پي فـرو   ، دست داشتهپايان ناگزير بنابراين با خطاب قرار دادن تمامي كساني كه به نوعي در تن دادن او به اين

كه در ابتداي مكالمـه   چنان. چه بر سر او رفته است عطش به دانايي و دانستن چرايي آن .نشاندن عطش خويش است
  : گويد با مادر، چنين مي

  /اي داد از اين عطش/ نه تشنگي فرو ننشيند مرا به آب/ اما نياز نيست/ سوزم و به آبم مي
  ]12همان ـ  ص[ .../ن سراب فرياد از آ

 صلح برقرار كند، خواهد ميان ايران و توران با آوردن آييني نو ، ميشمول كه از ابتدا با آرماني نه ميهني كه جهان او
اما تمام كساني كه در اين مسير از تـوران و ايـران بـا او روبـرو     . شود حميلي با پدر هماورد ميناخواسته در جنگي ت

دهند تا اين دو قهرمان يكديگر را نشناسـند و   بازيگران تقدير دانسته و ندانسته دست به دست هم ميمانند  شوند، مي
  :شود هراب به اين مسأله اشاره ميچنان كه از زبان خود س. در نتيجه فاجعه تراژدي به بار بنشيند

  /دستي نه پيشگير/ پايي نه درميان/ اما/ كشند پور و پدر برابر هم تيغ مي
  ]40همان ـ  ص[ !، نهبه مهرباني و پيوند بازيك لب 
دهنده است و كمبود حضور كسي كه حقايق را در پيش چشمانش  ترين غم اين قهرمان، نبود راهنما و ياري بزرگ

  : شود ، در زندگي او احساس ميجلوگيري كندعريان سازد و از فاجعه غمبار قصه 
  ]23همان ـ  ص[ /؟...شمعي مرا نداد/ نكرد سربيرون / يك تن چرا از اين همه درها كه كوفتم

االت ؤمجالي فراهم شده تا به س» سهراب رستم و«هاي تراژدي بزرگ  ، براي شخصيتاگرچه در روساخت اين اثر
كشي مسأله و دغدغه اصلي ، اصل فرزندآن ساخت ، در ژرفهاست در ذهن دارند پاسخ دهند گنگ و مبهمي كه سال

  .در بافت جامعه آن روز ايران استگيري اين حقيقيت تلخ  يين علل شكلشاعر است و او در پي تب
جوانـاني كـه بـا دل دادن بـه     . ، نماد جوانان پرشور اما ساده قبل از انقـالب اسـت  سهراب شخصيت اصلي داستان

دشان فدا خو. دير شده بود، مي خواستند بهشتي زميني بر پا كنند اما وقتي سر از خواب برداشتند كه جريانات سياسي
، سهراب نماد جوانان نوخاسته سرگرداني است يا به تعبير شاعر. اي زندگي را باخته بودند شده بودند و بي هيچ بهره

 ،اند و ايـن خطـا   راه را به خطا رفته ،كه به دليل شتابزدگي و دانش اندك و گاهي به سبب ترجيح شيفتگي به شناخت
  .ها نهاده است ان هاي زيادي بر دوش آنتاو ها را تا مرزهاي نابودي كشانده و آن

هـاي عمـر خـود، بـه بـازنگري       تواند خود سياوش كسرايي باشد كه حال، در واپسين سال يكي از اين جوانان مي
هاي خويش كـه بـه    او براي بيان ناگفته. شود هايي است كه بر زندگي او مي نشسته و نگران داوري اش زندگي گذشته

ـ  ، يك تراژدي كهن را دستمايه قرار داده و حرفماند يك داستان تراژيك مي ي و هاي دل خود را از زبان قهرمانان ملّ
، تاواني كه او پرداخته غربت و دوري از وطن است يا به قول خود او. آورد ، به زبان ميشناخته شده براي هموطنانش

و ايـن   )8ص:1382كسـرايي؛ ( نـون بـارور شـده   هايي است كه خود بر اين زمين افشانده و اك راكندگي ميوه آن تلخ دانهپ
  : سخن اعتراف گويايي است بر خطاهاي سياسي زندگي گذشته او

  ]52ـ ص همان [ ./با صد بهانه روي به بيگانه مي كند/ شرمنده آن كه پشت به يار و ديار خويش
از جوانـان هـم    اشـتباهات خـود و بسـياري   پـي   ، درتوان گفت سياوش كسرايي شاعر اين منظومه در حقيقت مي

هايي كه گاه از خود نشان داده اسـت و بـه تبـع     گيري ها و احزاب مختلف سياسي و موضع نسلش و پيوستن به گروه
قالب شخصيت سهراب شاهنامه، بـه توجيـه    اكنون در، ها تاوان بزرگي كه با غربت و دوري از وطن پرداخته همه آن

پـردازد و در خـالل مكالمـات     االت ذهنـي خـود مـي   ؤبه طرح س طوري كه ابتدا به. زندگي گذشته خود نشسته است
اي از  هاي تازه يابد و در پايان با رسيدن به دريافت هايي دست مي هاي اين تراژدي، به پاسخ سهراب با ديگر شخصيت

خود  هاي پاياني حياتش از ، در سالزندگي و حتّي سياست، اين اثر را همچون مرامنامه زندگي پر فراز و نشيب خود
  .گذارد مي به جا
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شود، شـاعر توانسـته اسـت بـا نمـايش       نمايشي روايت مي ةجا كه بخش قابل توجهي از اين منظومه به شيو از آن
يا بـه بيـاني ديگـر    . طور غيرمستقيم به مخاطب بشناساند او را به، هاي ذهني و دروني شخصيت محوري داستان كنش

به طوري كه خواننده در ضمن مكالمات او بـا   .ستقيم و نمايشي است، غيرمپردازي او درباره سهراب شيوه شخصيت
، ، شـتابزدگي غـرور  ،جواني. يابد ، دست ميبه شناخت نسبتاً جامعي از اين شخصيت پوياي داستانها  ساير شخصيت
، تبـا ارزش دانسـتن وقـ   ، ، اهميـت دادن بـه عشـق   ، نداشتن راهنما، به كار نبستن خرد، پاكي پندارباور به خويشتن

ها  توان تمام آن روند كه به نوعي مي شمار مي هاي اين شخصيت به ترين ويژگي از مهم ... ناراحتي از محنت ديگران و
  .، تعميم دادهاست هاي زمان كه خود شاعر نيز نمونه كوچكي از آن را به تسامح در سهراب

ـ    ، از طرف شخصيت ديگر اين داستان كه در سراسر مكالمه او با سهراب خطـاب  » مـادر «ي سـهراب بـا عنـوان كلّ
اولين باري كه ايـن شخصـيت   . شود هاي اساسي سهراب خطاب به او مطرح مي الؤ، تهمينه است كه اولين سشود مي

رسد با خـود صـحبت    نظر مي پردازد و به طوري كه به مي هاي دروني خويش ، به بيان واگويهگشايد زبان به سخن مي
به عبـارتي ايـن   . رود پردازد كه رستم به شهر سمنگان و شبستان او مي ه توصيف شبي مي، با تأمل در گذشته بكند مي

شود  ، در خيال سهراب مجسم ميشخصيت كه در هنگام خنجر خوردن سهراب و جان دادن او در كنار او نبوده است
  .گويد پسر از خاطرات خود ميو براي 

او يعني همسري رستم و صاحب فرزند شدن از او، پرده از آرزوهاي بزرگ ، گويي شاعر در ضمن روايت اين تك
خود را غرور به پندارهاي نيك » تك ميوه جواني«بختي  ت اين نگون، علّسوزد تهمينه كه در سوگ پسر مي. دارد برمي

  .داند ر و در نتيجه بستن چشم خرد او ميو شتاب به ديدار پد
تهمينه نيز بدرودكنان با فرزند در حالي كه هنـوز در حسـرت    وانگيزاند  اما سهراب او را به مهرورزي با پدر برمي

  .شود از صحنه داستان محو مي، سوزد آرزوهاي برآورده نشده خود مي
زناني كه عشق را از هنگام تولد بـه كودكـان   . هاي بي فرزند و بدون همسر كم نيستند در جهان واقعيت نيز تهمينه

و » يگانـه دوران «فرزنـداني   .گونـه اسـت   رزويشان داشتن فرزنداني سـهراب ترين آ مادراني كه بزرگ. آموزند خود مي
گونه خطايي فرزندان خـود را مصـون    مادراني كه از هيچ. قلب خود خواهانندهمنشيني آنان را با پدرانشان از اعماق 

  : افكنند دانند و براي همين به هر ريسماني جهت تحذير و آگاه نمودن آنان چنگ مي نمي
  ]17همان ـ ص[/ افراسياب نيز مبادا كه بو برد؟/ كز عطر راز تو/ گفتم تو را نگفتم

ش براي پيوند با ا قراري بيزيبايي او، . شود طور غيرمستقيم و نمايشي به خواننده معرفي مي شخصيت اين زن نيز به
هت برحذر داشتن فرزند از دشمن و جتدابير مادرانه  ، به كار بستناز او» يگانه دوران«، آرزوي داشتن فرزندي رستم

شـوند و   ، روشن مي، همگي از خالل مكالمات خيالي او با سهرابتابي او در سوگ فرزند درنهايت عجز و البه و بي
  .برد مي ود او به وجوه مختلف شخصيت او پيخواننده در ضمن سخن گفتن خ

نوعي قهرمان شكست خورده اين تـراژدي   او كه به. ، رستم استشود سومين شخصيتي كه وارد صحنه داستان مي
وگـو   شـود و بـا او بـه گفـت     بر باالي سر سهراب حاضر مي» ، به تنگناي قفس درشيري«همچون ، شود محسوب مي

  .پردازد مي
يكـي از  . برد نام مي هستند،، از چند نوع شناسايي كه گشاينده رموز داستان ارسطو در بيان ماهيت و مبادي تراژدي

، موروثي است كه در اين داستان نيز از گفته رستم پيداست كـه ايـن   ، جسميهاي عيني ي به ياري نشانهشناساي ها آن
  :ها بسته است اما عقل باطل او، راه را بر ادراك آن ،اند گر شده ها بر او نيز جلوه نشانه

  /نشناختي  مرا/ نشناختم تو را/ با صد نشان كه بر رخ و باالست!/ پور و پدر برابر و بيگانگي شگفت
بنگر ببين نه بوي تو / رستم: گفت دل كه مي/ اين كوري از كجاست؟/ اين پرده پوش شعبده گر چشم بند كيست؟

  ]25همان ـ ص[ /».هان دشمن است او/ مي زد نهيب نه/ افسوس عقل باطل!/ بگو بجو/ دارد
ته خود و اجدادش و نيز اعمال پهلواني ، خطاب به او از گذشوگو نكرده بود او كه تا آن لحظه با فرزند خود گفت
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، از گويد و بعد در حالي كه دست پسر را در دست گرفته و بر لبش آه حسرت نشسته اسـت  سخن مي ،كه انجام داده
  . رود صحنه داستان بيرون مي

ن و كننده قصد به هم ريختن نظام سياسي و اجتماعي تورا سهراب با طرحي دگرگون، »رستم و سهراب«در داستان 
  :گويد ايران را دارد چنان كه خود نيز مي

/ سـري  آيين خـود / بردارم از ميان/ آنگاه سر به خدمت پيش پدر نهم/ بر تخت بر نشانم/ تا داد و دوستي/ آمدم مي
  ]38همان ـ ص[/ كاخي به داد بركشم و مهرپروري/ كاووس را نمانم و هر جان كه ديو خوست

او در مقابله با ايـن وضـع يـا بايـد بـا پسـر       . خواهد اين نظام را نگه دارد ست، ميي ايران ااما رستم كه قهرمان ملّ
ت جويانه خود بگذرد يا راه سومي را در پيش گيرد و آن انكار واقعيت از راه خودفريبي اس بجنگد يا از قدرت برتري

ترين و دشوارترين  پيچيده و انتخاب راه سوم است كه اين داستان را جزء يكي ازو گريز از حقيقت فرزندي سهراب 
انـايي را  هاي بشري يعني تراژدي تو ترين تراژدي ترين و ناشناخته زيرا يكي از عميق. دهد هاي شاهنامه قرار مي داستان
شود ميان  بار نيست كه يك انسان ناچار مي در سراسر تاريخ اين نخستين. )18ـ1ص: 3مصطفي رحيمي؛ ج(دارددر بر

آوري  ، به چنين انتخاب دردنـاك و رنـج  اش از سويي ديگر هاي اجتماعي سو و ميهن و ميثاقفرزند و خانواده از يك 
در روزگار ما نيز چنين پهلواناني . آفريند هايي مي ست كه در هر روزگاري چنين تراژديو همين انتخاب ا تن در دهد

ر كه با پايبنـدي بـه مـوازين اخالقـي     مرداني انديشمند و دلي .شوند ، يافت ميهاي خودشكني يا به تعبير شاعر، رستم
رونـد و بـراي خـود و مـردم، تـراژدي خلـق        دوستي تا پاي كشتن فرزندان خود پـيش مـي   خواهي و ميهن چون آيين

  .كنند مي
 سهراب. شود مي ، وارد صحنه داستانهاي خود به دنبال اوست گويي گردآفريد كه سهراب در هذيان ،پس از رستم

ميرد خرسند است و گردآفريـد را بـه    ن عمر كوتاه خود تجربه كرده است و اكنون عاشق مياز اين كه عشق را در اي
  .كند ، تشويق ميشود ها محروم مي دريافتن عشق و وقت، دو نعمتي كه خود به زودي از آن

به زندگي سهراب از صحنه كارزار و به عنوان حريف صورت گرفتـه و سـاختمان اسـم او     گردآفريد اگرچه ورود
 يك معشـوق كـه بـا    .او يك زن است ها ، در وراي تمام ايناز نظر آوايي هيبت خاصي به وجود او بخشيده است نيز

حضـور او  . كند كند و عمر كوتاه او را از حقيقت عشق سرشار مي پاي عشق را به زندگي سهراب باز مي حضور خود
او در ظاهر معشوق خـود،  . هراب فراهم مي كندهاي س ، زمينه را براي بيان آرزوها و حسرتدر اين صحنه از تراژدي

  .انگيزاند ، برمي، به غنيمت شمردن وقت و دريافتن عشقبرند مي ، همه كساني را كه به سرگذشتش پيولي فراتر از او
ها، گردآفريدها هسـتند و در كنـار    هميشه در كنار سهراب. شود حضور او در اين تراژدي در همه دوران تكرار مي

آورنـد و ايـن پهلوانـان ارزش زنـدگي را در      زناني كه گرماي عشق را به زندگي مردان هديـه مـي   .ها تهمينه، ها رستم
هـا را   خواننـد و عشـق آن   ها را به بالين خود مي تا جايي كه در حال احتضار نيز آن. يابند ها درمي ها و با آن وجود آن

  .دهند گي بدون عشق، ترجيح ميدانند و حتّي عاشق مردن را بر زند سربلندي خود مي ةماي
رستم «از اين شخصيت كه خود سراينده شاهنامه است در تراژدي  .، حكيم استآخرين شخصيت داستان كسرايي

اسخي بيابد و پ ،هاي خود ها سهراب مجالي يافته است تا براي پرسش اما حال كه پس از قرن .اثري نيست »و سهراب
، حضور اين شخصيت يـا بـه عبـارتي خـالق ايـن      ، رها شودر زندگي او رفتههايي كه ب از نگراني و تشويش قضاوت

نامـد   مـي » حكـيم «ي شاعر او را با عنوان كلّ. هاي داستان را بگشايد گره ترين تواند اصلي ، ضروري است و ميتراژدي
يم، در مرز خيـال  ديدار سهراب با حك. زيرا او براي خوانندگان خود شناخته شده است و نيازي به بردن نام او نيست

  :كند گيرد و بعد شاعر با توصيف ظاهري او، پاي او را به داستان خود باز مي و واقعيت شكل مي
  ]34همان ـ ص[/ ،آذين روي و سر/ چون پاره هاي مه/ موي ومحاسنش/ خامش و/ ،دستار بسته

او تمـام  . شـود  خيزد و مكالمه آن دو آغـاز مـي   به احترام او برمي ،رسد سهراب كه با ديدار او به آرامشي عميق مي
ها شـكل گرفتـه اسـت، از     انندگان شاهنامه در تمام اين سالاالتي را كه در ذهن خوؤاالت خود را يا به عبارتي سؤس
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ز دادن نوشدارو بـه  كه چرا كاووس شاه ا كه چرا سيمرغ راهنما راه را به او نشان نداد؟ يا اين مثالً اين. پرسد حكيم مي
هايي را كه در شـاهنامه   او در يك لحظه تمام داستان. كند حكيم در پاسخ او كمي درنگ مي... سهراب پرهيز كرد؟ و 

هـاي   خواند به ايراد پاسـخ  مي كند و بعد در حالي كه سهراب را به آرامش فرا به نظم درآورده در ذهن خود مرور مي
او  .داند كه مادر به بـازوي او بسـت   سرخي مي ه، مهرفاقاتي كه براي سهراب رخ دادهت تمام اتعلّاو . پردازد خود مي

داراي نقشـي جهـاني اسـت و    ، معتقد است كه آن مهره، مهر جهان پهلواني است و مردي كـه آن را بـه همـراه دارد   
  .ندكشا نه تن به امواج شعر او ميانگاري در نگهداري از اين امانت است كه سهراب را خوني سهل

به عنوان يكي از ابزارهاي شناسـايي و گشـودن گـره داسـتان اسـتفاده       »رستم و سهراب«مهره سرخ كه در داستان 
گيرد  اين مهره در اين داستان، حالت جادويي به خود مي .يابد تر مي ، در داستان كسرايي معنايي واالتر و عميقشود مي

ناداري و بيـداد و بـيم را نشـان    . شود آن مهره وسيله شناخت مي .دارد ، پرده از اسرار برميو مانند نگين خاتم سليمان
بـرد كـه    شود و آدمي را تا جايي باال مي بخش فرد مي اين مهره روشنايي. كشاند دهد و پهلوان را به اردوي ستم مي مي

شـود راهنمـاي    بخشد تـا ايـن كـه ديگـر او مـي      به چشمه دانايي برسد و خود بسان جان دارويي او را جاودانگي مي
  :رساند ها را به حقيقت مي ديگران و چراغ سرخي كه ساير انسان
  ]55همان ـ  ص[!/ با اين چراغ سرخ به ره آشنا روند/ تا عاشقان مباد كزين پس خطا روند

نوشـدارويي اسـت كـه سـهراب و      مهره سرخ همان. گويد هاي سهراب پاسخ مي بدينسان حكيم به تمامي پرسش
مهـر از زبـان حكـيم،     شاعر با نماياندن اين راز سر به به نوعي. اند ر سراسر تاريخ به او چشم دوختهها د گونه سهراب

چه ما را به مرزهاي تباهي كشانده است، خود، آن  كند كه گاهي آن خود و خوانندگان اثرش را متوجه اين حقيقت مي
براي هايي كه  ، گاهي ارزشتر است يا به زباني سادهشود كه تنها راه جاودانگي و ناميرايي ما در آن  چنان ارزشمند مي

  :زنند را رقم مي شوند و حيات جاوداني ما ايم، سبب احياي ما مي ها داشته نايم و عمر خود را مصروف آ ها جنگيده آن
  ./ميرايي و شكفتگي جاودان در اوست./ معجون مرگ دارو و جان داروست/ اين مهره شگرف
  /كشد بيگاه مي./ جز عاشقان پياله نگيرند از اين شراب/ .، باده لعلشزهر است زهر

  ]54همان ـ ص[!/ تا هر پگاه بركشدت همچو آفتاب
عبارتي خوانندگان اين منظومه ـ را به جاودان اثر خود،  به  ـ، توجه سهراب  حكيم پس از پرده برداشتن از اين راز

در حقيقت شاعر، كه ميهن بالخيـز خـود را در كشـاكش     .نمايد ، معطوف ميداند ها مي نامه آن شاهنامه كه آن را نسب
مخاطبانش را به خواندن دوباره آن و احياي ، از زبان خالق شاهنامه داند بود و نبود نام و تاريخ و فرهنگ خويشتن مي

  . كند تمامي مضامين بلند آن دعوت مي
، اسـتفاده كـرده   يرمسـتقيم يـا نمايشـي   مستقيم و غ ة، از دو شيوپردازي شخصيت خيالي حكيم شاعر در شخصيت

  : مثل. كند مي ، توصيفرا آن چنان كه خود مجسم نمودهبه طوري كه گاه ظاهر او . است
  /،چون پاره هاي مه/ موي و محاسنش/ خامش و/ دستار بسته،/ ، حكيمو ز سايه روشن دل ابري سيه

  ]35و 34همان ـ ص[ /مي آيد هر دم بزرگتر/ بر هودجي ز بال عقابان/ ،آذين روي و سر
  :شود هاي او اشاره مي هاي شخصيتي او و يا نظرگاه و گاهي نيز از خالل مكالمات او با سهراب به برخي ويژگي

  ./اي براده جان بود هر واژه/ جنگيده ام بسي نه به شمشير با قلم/ بر دفتري چنان
  ]57ن ـ  صهما[ ./چه بود با خرد روز سازگار گفتم هر آن/ جان سوده ام به كار

  وگو گفت .4
از آنجـا كـه ايـن    . وگوسـت  ، اسـتفاده از عنصـر گفـت   هاي اصلي تراژدي يكي از ويژگيتر ذكر شد،  كه پيش چنان

، پـردازد  شود و راوي سوم شخصي به روايـت ايـن قصـه مـي     منظومه به نوعي بازروايي يك قصه كهن محسوب مي
كـه   به طوري. گيرد غيرمستقيم صورت مي صورت ها و به اغلب قصهوگو نيز در اين اثر به شيوه  استفاده از عنصر گفت
ها از خود استقاللي ندارنـد و ايـن خـود يكـي از وجـوه تمـايز ايـن         كند و آن ها را روايت مي راوي سوم شخص آن
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  .هاي مدرن است منظومه با نمايشنامه
رسـد   خورند و بـه نظـر مـي    مي هر دو به چشم) monologue(گويي  و تك) Dialogue(وگو  در اين منظومه گفت

  .كشد وگو تبحر خود را در اين زمينه به رخ مي شاعر با استفاده از انواع مختلف گفت
اگر چه هنگام احتضار، مادر بر بـالين او  . ، سهراب استگشايد  ، لب به سخن مياولين شخصي كه در اين داستان

هـاي درونـي خـود يـا بـه نـوعي حـديث نفـس          واگويهدهد به بيان  در حالي كه او را مخاطب خود قرار مي، نيست
خواننده در ضمن اين حديث نفس يا به عبـارتي  . پرسد ، از مادر ميپردازد و سؤاالتي را كه در ذهنش انباشته شده مي

پاسـخي كـه او در    ،بـراي مثـال  . شود اين شخصيت آشنا ميشناختي  روان ، با ابعاد»تك گويي دروني مستقيم روشن«
هاي خـاص اخالقـي ايـن     گر ويژگي ، بياندهد مي، ادرش كه چرا مهره سرخ را از پدر پنهان كرده استقبال پرسش م

  : است... هاي نابجاي مردم و  ، بيم از قضاوت، احترام به پدر و نياكانشخصيت از جمله فروتني
  /نابجابر بسته / نوخاسته نگر كه به بازو:/ نگويد/ ز آن رو كه ژاژ خواه دهاني به نيشخند«  -
  ]19همان ـ ص [ /»طوق و نگين رستم دستان 

پـردازد و در حقيقـت ذهـن     گر شده، به نوعي بـه بيـان حـديث نفـس مـي      يا بر پسرش جلوهؤتهمينه نيز كه در ر
درپي و اضـطراب و تشويشـي    هاي پي الؤكند كه اين از س فكني مي هايش برون الي خودگويه نامنسجم خود را از البه

  : ه خوبي پيداست، بم برجان او مستولي شدهكه از ديدار رست
  ]15همان ـ ص[/ رستم كجا و شهر سمنگان ما كجا؟. 1
  /اي آينه بگو/ از راه مي رسد/ اينك كه ناگهان. 2

  ] 15همان ـ ص[ /، چه سان كه خوشايند او بود؟من چون كنم    
است كه اين نشانه در حديث » گفتم«يا  »او با خود گفت«: هاي حديث نفس استفاده از جمالتي نظير يكي از نشانه

  :خورد نفس تهمينه به چشم مي
  ]21همان ـ ص[/ گفتم بپروراندم فرزندي زيبا و پرهنر

روي هـم   رسـد آن دو، روبـه   نظـر مـي   طـوري كـه بـه    به. كند طور مجزا روايت مي ها را راوي به تمام اين خودگويه
) پارالـل (، ساختار متوازي وگوي سهراب و تهمينه در گفت. هستند اي دو طرفه با يكديگر اند و در حال مكالمه نشسته

با هـم صـحبت   ، ، دو انسان در دو مكان دور از همشود در اين ساختار، چنان كه مالحظه مي. كار گرفته شده است به
حاضر . )121ص:1375يـاري؛  ( شكند ، زمان و مكان را در هم ميهاي درام ايراني است اين ويژگي كه از ويژگي. كنند مي

  :از نوازش اسب سهراب توسط مادر كامالً پيداست، نبودن تهمينه بر باالي سر سهراب و دور بودن آن دو از يكديگر
  /كشد بر زين و برگ و گردن او دست مي/ بويد از پاي تا به سر همه مي/ تهمينه باره را
  ]17همان ـ ص[/ فشارد  و مي مويد رخساره مي/ در يال هاي او

رستم در حالي كه پسـر  . خواند ، سهراب پدر را به بالين خود ميپايان يافتن حديث نفس اين دو شخصيتپس از 
پاسـخي   االت و سـخنان او هـيچ  ؤشود زيرا براي س سويه با او مي ، وارد مكالمه اي يكدهد را مخاطب خود قرار مي

پردازد  گويي نمايشي مي به نوعي به تكدر حقيقت رستم . شود العملي ديده نمي و از جانب سهراب عكسمقدر نشده 
. كنـد  ، احسـاس مـي  گويي، خواننده حضور مخاطب او ـ سهراب ـ را اگر چه ساكت و خـاموش اسـت     و در اين تك

  :حضور رستم بر بالين سهراب نيز از اين بند، كامالً آشكار است
  /،، خسته و خاك آلوداز خود به خشم/ ، اشك فرو خوردهپر درد مانده

  ]23همان ـ ص[ ./دستش ميان موي پسر بود/ ار پيكر بي تابرستم كن
. پردازنـد  كامالً دو طرفه است و هر يك پس از ديگري به ايراد سخنان خود مي ،وگوي سهراب با گرد آفريد گفت

. پـردازد  ها مي قول مستقيم از سخنان آن شود و اين اوست كه به نقل البته دراين قسمت نيز باز حضور راوي حس مي
  .شود مي راكآش ،هاي داستان ، فكر و انديشه شخصيتوگوي دوطرفه ز خالل اين گفتا
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هاي شاعرند كه در  داستان، برآمده از ديدگاه ساخت ، در ژرفها اين است كه تمامي اين نظرگاه نكته در خور توجه
  .پردازد هاي دروني خود مي ها به بيان واگويه قالب اين شخصيت

ايـن اسـت كـه    ، وگو قابل تأمل است چه در اين گفت اما آن. نيز كامالً دو طرفه است وگوي سهراب با حكيم گفت
يعنـي   .شوند ، وارد مكالمه ميطور كامل به ايراد سخنان خود پرداخت ها پس از اين كه ديگري به هريك از شخصيت

كند و پس  الً سكوت ميكند و حكيم كام ، سؤاالت خود را مطرح مياالت مبهم استؤابتدا سهراب كه ذهنش پر از س
توان به نوعي اين ويژگي  كه البته ميپردازد  االت او ميؤگشايد و به پاسخ س ، لب به سخن مياز اتمام سخنان سهراب

گر  وگوي دو نفره نيز به نوعي نمايش اين گفت. هاي مدرن دانست را نيز يكي از وجوه تمايز اين منظومه با نمايشنامه
براي مثال، . كند ها آشنا مي است و خواننده را با ابعاد مختلف فكري و اخالقي شخصيت هاي هر دو شخصيت ديدگاه

ها را پيش چشم  ، هميشه آنعنوان يك تيتر يا سرلوحه توان به كنيم كه مي هاي حكيم اشاره مي به چند نمونه از نظرگاه
  : داشت

  ./باور به خويش و پاكي پندار نيست بس/ كار سترگ را/ و آنگاه. 1
  ]51همان ـ ص[ !/در سوز خود به نور خرد يافت دسترس/ شادان كسي كه در دل ظلمت سراي جهل

  ]52همان ـ ص[ ./با صد بهانه روي به بيگانه مي كند/ ،شرمنده آن كه پشت به يار و ديار خويش. 2
بـا خـود    حكيم در خلوت. شود گويي دروني نيز مشاهده مي ، يك نمونه تكوگوي حكيم و سهراب در ميان گفت

انديشد و بدين ترتيب هويت ذهني خود را به خواننـده منتقـل    گويد يا به قول راوي، نجوا كنان با خود مي سخن مي
  :كند مي

/ اي بـراده جـان بـود    هـر واژه / نه به شمشير با قلم/ ،ام بسي جنگيده/ بر دفتري چنان:/ انديشد نجوا كنان حكيم مي
  ] 57همان ـ ص[/ بود با خرد روز سازگارچه  گفتم هر آن/ ام به كار جان سوده

  :پردازد وگوي خود با سهراب مي گويي كوتاه به ادامه گفت و پس از پايان اين تك
  ]58همان ـ ص[/ دهد صدا سر مي/ كند حكيم به سهراب رو مي/ با اندكي درنگ

شـود كـه بـه     آن ديده مي ها در هاي قصه جا كه اين منظومه بازروايي يك قصه كهن است، بسياري از ويژگي از آن
  :كنيم چند مورد اشاره مي

كننـد و سـياق    مـي  وگـو  ، با يك زبان با هـم گفـت  هاي كالسيك هاي اين داستان مانند داستان همه شخصيت) الف
عالوه بر آن، زبان حماسـي و  . كنند وگو مي با هم گفت درحقيقت با زبان نويسنده كالمي مخصوص به خود ندارند و

، )26ص(زيسـتگه  : هايي فصيح و ديرينه مانند استفاده از واژه. شود ها ديده مي وگوي آن يسم در گفتگرايش به آركائ
، )43ص( ن، پاداشـ )34ص(، هـودج  )34ص(، دسـتار  )31ص(، زياده )31ص(، بيگاه )29ص(، شادا )27ص(كسان 
جامه چـاك  ، )26ص(خصم برگشته بخت ، )26ص(نا به كار خنگ خرد : و تركيباتي كهن، نظير...  و )45ص(سالله 

در اين اثـر بـه   ... ، و )45ص(بين  ، شوربخت جنگي روشن)41ص(، لب بسته خامشان )36ص(، گردآفرين )35ص(
  :مانند. شود آركائيسم حتّي در ساختار جمالت نيز ديده مي. خورد چشم مي

  )12ص (نه تشنگي فرو ننشيند مرا به آب 
  )19ص ...! (با او بدار مهر كه شاياي آن بود

  )27ص (رستم چه كور بود كه گم باد نام او 
  )31ص (جز حسرتي چه سود تماشا را 

  )38ص (كاووس را نمانم و هر جان كه ديوخوست 
اگرچه بسامد استفاده از واژگان و تركيبات كهن در اين اثر بيشتر از واژگان و تركيبات نو اسـت، ايـن منظومـه از    

و ذهن بديع و نوپرداز شاعر، با استفاده از كلمـاتي از گفتـار امـروز، حتّـي      واژگان و تركيبات نو نيز برخوردار است
، )33ص(عبـور نـوازش   ، )31ص(، نسـيم خـيس   )23ص(مرد در به در : مانند .دست به تركيب آفريني نيز زده است



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1634

نامـه   ، غـم )55ص(چنـد و چـون كـار    ، )44ص(نامـه   ، اشك)37ص(، خطاخيز )37ص(، غمخنده )35ص(پاكشان 
  :مانند. خورند و همچنين تصاويري بديع و نو در اين اثر به چشم مي )55ص(، زرنامه )55ص(، ستم نامه )55ص(

  )14ص (خم گشت آسمان چون مادري به گونه سهراب بوسه زد 
  )34 ص(شود  ، كور ميشب. بندد ها و روزنه مي شب رخنه 

وگـو در   هـاي گفـت   تصـنعي كـه از ويژگـي   ها با گفتار عامه مردم متمايز است و اين حالـت   گفتار شخصيت) ب
بـراي مثـال، مـردم عـادي در حالـت      . هاي مدرن يك نقـص اسـت   رود، در نمايشنامه هاي كالسيك به شمار مي قصه

  :گويند ، سخن نميگويد گونه كه سهراب سخن مي افتند، اين شان مي احتضار وقتي به ياد عشق گمشده
يك دم به جان تفته و سـوزان مـن   / ناشناس كه همچون نسيم خيسآن عطر / آن ماهتاب سرزده از برج كهنه كو؟

  ]31همان ـ ص[!/ آهوي من نديد؟/ آيا كسي به دشت/ گم شد به نيمه راه/ وزيد
هاي كالسيك بدين  سازد و وجوه افتراق اين اثر با قصه هاي مدرن شبيه مي چه كه اين منظومه را به نمايشنامه اما آن

  :شرح است
توانسـت از   شد و خواننده نمـي  هاي داستان توجه مي هاي كالسيك كمتر به لحن گفتاري شخصيت  در قصه) الف

اما در اين داستان شاعر به ايـن امـر ظريـف توجـه     . لحن شخصيت داستان به جايگاه و موقعيت اجتماعي او پي ببرد
ديگر و نيز موقعيـت اجتمـاعي   ها با يك ها به نوعي معرف رابطه نسبي آن طوري كه لحن هر يك از شخصيت داشته به

توان فهميد كـه يـك زن در حـال صـحبت كـردن       گويند، به راحتي مي وقتي تهمينه و گردآفريد سخن مي. هاست آن
  :تهمينه حتّي در سرزنش پسر خود كامالً لحن مادرانه دارد. است

  ]7همان ـ ص[/ افراسياب نيز مبادا كه بو برد؟/ كز عطر راز تو!/ گفتم تو را نگفتم؟
كـامالً  » پـدر «و » رود من«خطاب . لحن پدرانه رستم نيز هنگام صحبت كردن با سهراب، كامالً درخور توجه است

هـاي عاشـقانه سـهراب و گردآفريـد و نيـز لحـن كـالم آن دو نيـز          خطاب. گر محبت بيكران پدر به فرزند است بيان
حتّـي راوي نيـز در    .كند كالمه دوسويه احساس ميهاست و خواننده تغيير لحن را در اين م دهندة عشق ميان آن نشان

  :كند اين قسمت از تشبيهات شاعرانه و عاشقانه استفاده مي
  ]31همان ـ ص[ /گردآفريد از زره شب برون خزيد/ چونان گلي سپيد به نرمي
و بـه خـوبي از سـخنان ا   . گر موقعيـت اجتمـاعي اوسـت    پردازانه شخصيت حكيم نيز بيان لحن حكيمانه و حماسه

تـوان   طور كلّي مـي  به. احساس آفريدگاري و به تبع آن قدرت محض او. توان احساس خالق بودن او را درك كرد مي
  . هاست گر مضاميني است كه شاعر در صدد بيان آن مايه آن تناسب دارد و بيان گفت لحن كلّي اثر، با درون

هـاي   شـود و ايـن نقـش در قصـه     حسوب ميپردازي م هاي مدرن، ابزاري براي شخصيت وگو در داستان گفت) ب
هـا در   كه در مبحث شخصيت ذكر شد، اكثـر شخصـيت   در اين منظومه نيز چنان. شود وجه ديده نمي كالسيك به هيچ

شوند و جز شخصيت حكيم كه راوي نيز تا حـدودي بـه معرفـي او پرداختـه      وگو به خواننده معرفي مي خالل گفت
شناسـانند و خواننـده بـا كمـك همـين فـرم        مـي وگو خود را به خواننده  ه گفتها تنها به وسيل ، ساير شخصيتاست

وگوها در اين  گفت. برد ها پي مي نمايشي منظومه است كه به خصوصيات اخالقي و سطوح فكري و نظري شخصيت
  :شوند گيرند و به وسيله خط تيره از گفتار راوي جدا مي منظومه داخل گيومه قرار مي

  ]32همان ـ ص[/ »!/ ................ه با من دمي بمانن«  -:/ سهراب گفت
  ، زمان و مكان روايتصحنه .5

 .گيـرد  را دربرمـي ) كرونولوژيك(يك شب تا صبح از زمان تقويمي ، هاي داستان كل مكالمات سهراب با شخصيت
كم هـوا رو بـه    ، كماما در پايان سخنان حكيم .شود حتّي قسمت بيشتر مكالمه او با حكيم نيز در همين زمان انجام مي

در حقيقت زمان داستان از شب تا صبح طول . بخشد رود و سپيدي روز جاي خود را به سياهي شب مي روشنايي مي
تيرگي شب و وجود ابرهاي . ساخت در تفسير داستان خود بسيار توجه داشته است در اين اثر به زمانشاعر . كشد مي
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آسـمان ذهـن او را   . ي داردنهمسا ، كامالًبا شرايط روحي سهراب كه شخصيت محوري داستان استتيره در آسمان، 
، بـا خنجـري در   ابرهاي تشويش و نگراني پوشانده است و او در تاريكي و سياهي فرجامي كه بر خود فـراهم آورده 

رفـع ايـن ابهامـات و    در تمـام مـدتي كـه درصـدد     . ، دادخواهانه نگـران سـرانجام داوري بـر خويشـتن اسـت     پهلو
گيرد كـه آفتـاب در بـاالترين جـاي      هاست زمان داستان تاريكي شب است و از طرفي داستان زماني پايان مي نگراني

  :آسمان نشسته است
  ] 60همان ـ ص[..../ خورشيد سرخ فام / اي نشسته به بازوي آسمان چون مهره

روشنايي يقين، باور و ، يابد پايان مي» زده ن پريشان شبخستگا«آلود او و تمام  آور و حزن هاي رنج جايي كه سؤال
بخشد و در حقيقت اين زمان پاياني داستان با احسـاس او   ها مي ها و دل نگراني ايمان جاي خود را به تمامي تشويش

  .يابد آهنگي مي هم ، كامالًدر پايان اثر
واژه شب و واژگان و تركيباتي كه به نوعي تيرگي و ، بسامد استفاده از ، شب تيره استجا كه زمان اصلي اثر از آن

، گياه ، برگ شب، آشيان شبستاره خونين شامگاه .، در اين اثر بسيار باالستكنند خاموشي شب را به ذهن متبادر مي
همه تركيباتي ... و  ، خيمه شب، پالس سياه شب، پرده سياهي شب، كورشدن شب، زره شب، پهنه دلگير آسمانشب

. پايـان هسـتند   كننده مفهوم تيرگـي مفـرط و سـياهي بـي    ء، همواره القااگرچه بر نظم خاصي استوار نيستند هستند كه
در اين منظومه نيـز حضـور   اي براي خود داشته  ، شب كه در شعر معاصر جايگاه ويژهشود گونه كه مالحظه مي همان

، بـه  وم نااُميـدي و تيرگـي و خفقـان اسـت    كند و باز رسالت هميشگي خود را كه القاي مفه پررنگ خود را حفظ مي
  .رساند خوبي به انجام مي

، جاي خود را مهر حكيم كم در خالل سخنان حكيم با سهراب و گشوده شدن راز سربه اين فضاي تيره داستان، كم
توان گفت كه متناسب با حـال و هـواي شخصـيت اصـلي داسـتان و رفـع شـدن         به تعبيري مي. دهد به روشنايي مي

هـاي   توان گفت حكيم بـا اسـتدالل   يا به بياني ديگر مي. گردد مي ، روشنايي يقين بر فضاي داستان مستوليات اوابهام
كند و اين صحنه را راوي  كند و يقين را مانند ديواري محكم بر وجود سهراب بنا مي گويي شك را از جاي مي خود،

  :كند اين چنين توصيف مي
  /ديوار روز را/ يا در خط افق/ كنند ازجاي مي/ را در انتهاي دشت گويي بساط خيمه شب

  ]52همان ـ ص[/ بر جاي مي نهند
كـم   يابـد و هـوا كـم    ، ادامه مي، به تدريج در پي سخنان حكيمبرطرف شدن ابهامات و افزوده شدن يقين سهراب 

  :شود تر مي روشن
  ]57و 56ـ ص همان [ ./كشد موجي ز نور بر افق تيره مي/ بحر سپيده دم/ در انتهاي دشت

ها و ترديدهايش بـه درون كتـاب    كه در پايان داستان و هنگامي كه سهراب سرمست از پايان يافتن دودلي تا جايي
  :، نشسته استخورشيد كامالً طلوع كرده و در بلندترين نقطه آسمان يا به تعبير شاعر بازوي آسمان، گردد حكيم برمي

  ]60همان ـ ص[.../ خورشيد سرخ فام/ ناي نشسته به بازوي آسما چون مهره
نويس به  كنند و توجه داستان زماني سير مي هاي كهن كه اغلب در نوعي بي ، برخالف قصهشود كه مالحظه مي چنان

در ايـن داسـتان،    ،نه زمـان روي دادن حـوادث   ،چه براي او مهم است مضمون اثر است ارزش كيفي زمان است و آن
توان به جرأت گفت زمان اثـر در القـاي    كه مي طوري ار توجه شده بهبه ارزش كمي زمان بسي، هاي مدرن مانند داستان

وگـو در انتقـال زمـان     در اين اثـر عنصـر گفـت   . أثيرگذار استتو  ، بسيار راهگشامايه و مضمون اثر به خواننده درون
  .پردازد تان ميجا اين راوي است كه به توصيف فضاي تيره و روشن داس داستان نقشي ندارد و همه

شاعر بـا  . كند ، در اين داستان نقش مهمي ايفا نميشوند عنوان ظرفي كه رويدادهاي داستان در آن انجام مي مكان به
پسندد ترسـيم   طور كه خود مي گذارد تا فضا را آن گويي و حذف جزئيات مكاني، ذهن خواننده خود را باز مي فشرده
هـا نقشـي    انتقال يا وقوع رويدادهاي داستان و نيز تحرك بخشيدن به شخصيتتوان گفت مكان در  در نتيجه مي. كند

  .هاي كالسيك شبيه است رو اين قصه بسيار به قصه ندارد و از اين
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وگو  هاي داستان در آن با يكديگر گفت زير آسمان پهناور كه شخصيت در، دشت وسيعي است مكان اصلي داستان
  :شود بار توسط راوي نام برده مي از اين دشت، چندين. كنند برقرار مي

  /ز يك اسب بي سوار/ آوا اگر كه بود تك شيهه بود شوم
  ]12همان ـ ص/ [اي زدشت و آهنگ گام هاي گريزنده

  ]52همان ـ ص[ /كنند از جاي مي/ گويي بساط خيمه شب را/ در انتهاي دشت
ها سـعي در توصـيف    كنار هم قرار دادن آنگيرد و شاعر با در  كنار زمان صورت مي جا توصيف اين مكان در همه

ساخت خـود توسـط راوي    جا كه اين داستان در ژرف ، از آنشود كه مالحظه مي چنان. بيشتر فضاي داستان خود دارد
شـود شـعر او بـه     گـري سـبب مـي    ، اين روايـت كند وگوها را نيز او نقل مي شود كه حتّي گفت ي روايت ميداناي كلّ

هاي به موقع و الزم، به ياري خواننده خود بيايد تـا بتوانـد    شاعر به ناچار بايد با فضاسازي توصيف سوق پيدا كند و
البته بخشـي از ايـن   . اي پويا و پرتحرك نشسته است كه گويي به تماشاي نمايشنامه چنان. صحنة داستان را درك كند

امـا قسـمت اعظـم آن بـا     . مـده اسـت  وگوست كه شاعر از عهدة آن به خوبي بـر آ  ها به عهدة عنصر گفت فضاسازي
وگـوي   حتّـي پـي بـردن بـه نحـوة گفـت      . گيـرد  هـا صـورت مـي    توصيف صحنه و شرايط مكاني و زماني شخصيت

  .گيرد ، گاهي با توصيف صحنه صورت ميها شخصيت
خواننـده بـا   . آيـد  اي است كه رستم بـه بـالين سـهراب مـي     ، صحنهيكي از تصاوير بسيار جاندار و طبيعي داستان

تواند درد جانكاهي را كه از اين مصيبت بر جان رسـتم نشسـته، درك كنـد و بـا او احسـاس       وصيف اين صحنه ميت
  : همدردي كند

  /تاب رستم كنار پيكر بي/ ؛آلود ، خسته و خاكاز خود به خشم/ ه، اشك فروخوردمانده ،پردرد
  ]24و 23ـ ص همان [ /صخره سر يا آبشاري كوبان به/ شيري به تنگناي قفس در/ دستش ميان موي پسر بود

شـاعر،  . گر شدن حكيم بر سهراب نيز در اين داسـتان بسـيار چشـمگير اسـت     توصيف سورئال و غيرواقعي جلوه
كشد و پاي اين شخصـيت خيـالي داسـتان را در     كند براي خواننده به تصوير مي چنان كه خود تصور مي حكيم را آن

. كشاند كند و او را به بالين سهراب مي مي ، در داستان خود بازعقابان نشستهحالي كه دستار بسته و بر هودجي بر بال 
اي كه گويي خواننده پيش  گونه به. صحنه احترام گذاشتن سهراب به آفريدگار خود نيز بسيار عالي توصيف شده است

زيادي را كه بـه حكـيم   خود شدن سهراب و احترام  گر است و شادابي و از خود بي اي را نظاره چشمش چنين صحنه
  :كند قائل است، كامالً درك مي
  /، خون چكاندستي به روي زخم تهيگاه/ پيچان و پاكشان/ خفتان و جامه چاك/ ژوليده روي و موي،

  ]35همان ـ ص[/ او را سالم داد/ بر او نماز برد/ با حرمتي چنان كه بشايد
نده را در درك شرايط سخت و دردناك سهراب يـاري  دهد، خوان توضيحاتي كه او از سر و وضع سهراب ارائه مي

پردازانه اثر كه از آمدن حكيم بر بالين سهراب آغاز شده است تا پايان اثـر   بخش سورئال يا به عبارتي خيال. رساند مي
كـه   بستن دو بال دفتر از هم گشوده توسط حكيم چنان، بر پهنة كتاب نشستن سهراب: يابد و تصاويري نظير ادامه مي

فشارد و درنهايت به عالم قصه برگشـتن سـهراب در ترسـيم     دارد و در آغوش مي گويي طفلي خفته را از زمين برمي
  .، بسيار اهميت دارندانگيز قصه اين فضاي جادويي و خيال

  :حاصل پژوهش حاضر
هـاي   بـه شـيوه  سرايي كالسيك قرار دارد  كه تحت تأثير منظومه آيد، شاعر ضمن آن كه از بررسي حاضر برمي چنان
بنـابراين بررسـي هـر يـك از ايـن دو      . توجه نبوده و آنها را در اثر خود به كار بسته اسـت  سرايي مدرن نيز بي داستان

  .نمايد صورت مجزا ضرور مي گرايش به
  :كند هاي كالسيك شبيه مي مواردي كه اين منظومه را به منظومه) الف

را بـراي  ـ زاويـة ديـد سـوم شـخص و بيرونـي       ـ رترين زاوية ديد  پذي كسرايي مانند همتايان پيشين خود، انعطاف
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اين گرايش به راوي داناي كل كه بر تمام وجوه داستان خود احاطه دارد مبين ايـن موضـوع   . گزيند روايت خود برمي
شود، در شـعر شـاعران    است كه برخالف داستان معاصر كه به تدريج به حديث نفس و جريان سيال ذهن متمايل مي

  .شيوة سنّتي تمايل بيشتري دارند به
وگوها را در پيكرة روايت خود و توسط راوي  هاي كهن گفت كسرايي در بازآفريني اين اسطورة ملّي به شيوة قصه

 .كند نقل مي
گويي و حذف  هاي كالسيك در رساندن پيام تأثير چنداني ندارد و شاعر با فشرده مكان در اين منظومه همانند قصه

 .ني مخاطب را در ساختن و تجسم كردن مكان داستان آزاد گذاشته استجزئيات مكا

  :كند هاي مدرن شبيه مي مواردي كه اين منظومه را به داستان) ب
ها  هاي كهن، حضوري پررنگ در داستان دارند و داستان بر مدار آن هاي اين داستان برخالف داستان شخصيت) 1(

ان آن را در ادامـة سمبوليسـم اجتمـاعي نيمـا، دانسـت داراي      تـو  ايـن منظومـه كـه بـه نـوعي مـي      . چرخد مي
هاي نمادين در ادبيات كالسيك فارسي نيـز همـواره حضـوري     اگرچه شخصيت. هايي نمادين است شخصيت

استفادة ابزاري از اين نوع شخصيت براي شاعري كه درگير ). الطير مانند منطق(اند  جا گذاشته پررنگ از خود به
دانسته كه در اين جريانات به نشانة اعتـراض بـه    گار خود بوده است، و خود را مسئول مياوضاع سياسي روز

  .آيد شمار مي بيان افكار سياسي خود بپردازد، امري بديع و تازه به
و حـديث نفـس در ايـن اثـر     ) گويي تك(، مونولوگ )وگوي دوطرفه گفت(مانند داستان معاصر، انواع ديالوگ ) 2(

وگـو در   هـاي رايـج گفـت    هـاي زيـاد داسـتانش از تمـام شـيوه      اعر به فراخور شخصيتشود و ش مشاهده مي
تواند بيانگر اين مسئله باشد  نويسي مدرن بهره برده كه با توجه به سال سرايش اين اثر، اين موضوع مي داستان
  .كنند وگو توجه مي تدريج شاعران بيش از پيش به عنصر پوياي گفت كه به

عنـوان عنصـري پويـا از حـالتي غيرجزئـي و       ساخت سروده شده، زمـان بـه   كامالً مبتني بر زماندر اين اثر كه ) 3(
  .كند اهميت، به حالت جزئي تبديل شده است، تا جايي كه در تفسير داستان نيز نقشي اساسي ايفا مي كم

  :مورد مشترك) ج
سـرايي كهـن فارسـي مرسـوم بـوده       كه در منظومه –صورت تلفيقي از دو روش نقل كردن توسط راوي   اين اثر به

  .شود روايت مي –گيرد  هاي مدرن مورد استفاده قرار مي نامه كه در نمايش –و نشان دادن صحنه  –است 
شـدت   آيد كه سياوش كسرايي در اين منظومة بلند خويش اگرچـه هنـوز بـه    مي چه تاكنون گفته شد چنين بر از آن

گيري از عناصر داسـتان   پردازي مدرن و بهره هاي داستان با احاطه بر شيوهباشد،  گويي كهن فارسي مي تحت تأثير قصه
  .اي تلفيق شده از دو شيوة سنّتي و مدرن بسرايد خوبي توانسته است منظومه به

هايي  او منظومه را برخالف شاعران گذشته بستري براي بيان عقايد سياسي خود يافته است و با گزينش شخصيت
براي نيل به ايـن هـدف   . يرمستقيم به ترسيم فضاي تيره و تار حاكم بر جامعة خود پرداخته استنمادين و با زباني غ

بلند بهترين قالب، قالب منظومه بوده كه با توجه به ذات روايي خود و نيز محصور نبودنش در چند سطر و بيـت بـه   
  .خوبي توانسته است هدف او را برآورده سازد

  :منابعفهرست  
  1378، ، فردا، اصفهان، چاپ اولدستور زبان داستان، ، احمدـ اخوت1
  1377، ، انديشه، چاپ اول، ترجمه فتح اهللا مجتباييهنر شاعري، ـ ارسطو2
  1377، ، مركزان، تهر، چاپ اول، ترجمه فرزانه طاهريعناصر داستان، ، رابرتـ اسكولز3
  1384، ، ماهي، تهراناپ اول، چ، ترجمه محمدرضا ابوالقاسميمباني نظريه ادبي، ، هانسـ برتنس4



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1638

بـه راهنمـايي جعفـر    ، ش1357سرايي فارسي از دوره مشـروطه تـا    منظومه: نامه دكتري با عنوان ، پايانعبداألميرچناري،  -5
  1380، ، دانشگاه تربيت مدرسحميدي

  1385، ، سمت، تهران، چاپ نهمسخن شيرين پارسي، صياد كوه، عبداللهي و پارسا ، كاووس وـ حسن لي6
   115، شماره، گزارشسياوش كسرايي ةشبان بزرگ اميد دربار ،، عبدالعليـ دستغيب7
   3؛ مجله الفبا؛ تهران؛ جلددل نازك از رستم آيد به خشمـ رحيمي؛ مصطفي؛ 8
 ،، نويد شـيراز ، چاپ دومها و معاني شعر كهن و نو پارسي انواع شعر فارسي مباحثي درصورت، ، منصورـ رستگار فسايي9

1380  
، ، تهـران ، چـاپ اول ، جلـد دوم ترجمـه مهشـيد نونهـالي    ،)پيكربندي در حكايت داستاني(زمان و حكايت ، ، پلـ ريكور10

  1384،  نو گام
، فصلنامه خرد و كوشش، دوره چهارم، دفتر دوم، بهـار و تابسـتان   انواع ادبي در شعر فارسيشفيعي كدكني، محمدرضا،  -11

1352  
  1374، ، فردوس، تهران، چاپ سومبيانواع اد ،، سيروسـ شميسا12
 1379، ، نادر، تهرانپ اولا، چشبان بزرگ اميد، ، كاميارـ عابدي13
، دانشـنامه ادب فارسـي، بـه سرپرسـتي     مضامين و موضوعات ادب فارسي، گزيده اصطالحات: ـ فرهنگنامه ادبي فارسي14

  1376اسالمي، حسن انوشه، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 
  1382، ، بازتاب نگار، تهران، چاپ اولنويسي اي داستان هاي پايه تئوري، روايت داستان، ، محمودـ فلكي15
  1382، ، نادر، تهران، چاپ پنجممهره سرخ ،، سياوشـ كسرايي16
  53، شماره ، فصلنامه هنر، ترجمه ابوالفضل حريمؤلفه زمان در روايت، ، ريمونكنان -17
  1382، ، هرمس، تهران، چاپ اول، ترجمه محمد شهباهاي روايت نظريه، ، واالسنـ مارتي18
  1377، ، مهناز، تهران، چاپ اولنويسي نامه هنر داستان واژه، ، جمال و ميمنتصادقيـ مير19
  1376، ، مهناز، تهران، چاپ دومنامه هنر شاعري واژه، ، ميمنتصادقيـ مير20
  .1375 ،)حوزه هنري(، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي ، تهران، چاپ اولنمايش ايراني ساختارشناسي، ، منوچهرـ ياري21


