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بررسی زمانمندی روایت در منظومة مهرة سرخ سیاوش کسرایی بر اساس نظریة ژرار ژنت
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تاریخ دریافت 1397/11/04:
تاریخ پذیرش نهایی 1398/01/24:

چکیده
«منظومة مهرة سرخ یکی از بلندترین منظومههای روایی در ادبیات معا صر ا ست که ک سرایی با ا ستفاده از شیوة
روایی و ا سطورهای به بازآفرینی دا ستان رستم و سهراب میپردازد .از آنجایی که این منظومه خط سیر مستقیمی
ندارد و همراه با تغییراتی نسبب ت به روایت فردوسببی اسببت بهرهگیری از نظریة ژنت در تفهیم این منظومه کمک
شایانی به مخاطب مینماید .ژنت به سه نوع رابطة زمانی میانِ زمان دا ستان و زمان متن ا شاره میکند که ع ارت
ا ست از .1 :نظم و ترتیب  .2تداوم و دیرش  .3ب سامد .نتایج ن شان میدهد که ک سرایی در عن صر نظم گرایش به
زمانپریشببی از نوع پ نگری دارد .این پ نگریها وسببیلهای اسببت برای او تا بتواند به روایت سببرنوشببت مختوم
خویش بپردازد .در تداوم زمانی توصیفات متعدد که شامل توصیف شخصیتها و حاالت آنها فضا و مکان و زمان
است س ب شده است تا این منظومه دارای شتاب منفی باشد و زمان روایی با زمان داستان و متن –تقری اً -برابر
با شد .ب سامد باالی عن صر گفتگو س ب نزدیکی ساختارِ این منظومه به متنی دراماتیک شده ا ست .این گفتگوها
عالوه بر امکانِ شخصیتپردازی توانسته است بر بار تغزلی و غنایی منظومه بیفزاید .در موارد اندکی نیز با استفاده
از عنصر حذف و تلخیص توانسته است از مطالب غیرضروری چشم بپوشد و مخاطب را به مطلب اصلی سوق بدهد.
در مورد عنصر بسامد نیز میتوان گفت که غیر از تکرار داستان تولد سهراب و مهره به بازو بستن او از بسامد مکرر
و بازگو خ ری نیست و اغلب به صورت بسامد مفرد آمده است».
واژه های کلیدی  :منظومة مهرة سرخ سیاوش کسرایی روایت ژرار ژنت شعر معاصر

 . 1دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی h_rasoolzade@yahoo.com //.
 . 2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز hb_boodaghi@yahoo.com // .
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مقدمه
اصببطالر روایتشببناسببی اولین بار توسببط تزوتان تودوروف 1در کتاب بوطیقای دکامرون ( )1969مطرر شببد.
«روایت شنا سی پیامدِ رویکردی به قرائت متون ا ست که وامدار فرمالی سم رو سی و ساختگرایی فران سوی ا ست؛ به
ویژه پیامد کوشببش سبباختارگرایانهای که از زبانشببناسببی سببوسببوری به عنوان دانشببی راهنما برای مطالعة همة
گونههای پدیدارهای فرهنگی اسبببتفاده میکند»( .)Dosse 1996 :57از میان نظریههای ادبی مدرن نظریههای
فرمالیسم و ساختارگرایی به تأثیر از زبانشناسی فردینان دو سوسور 2نقش زیادی در تکوین و تدوین روایتشناسی
ایفا کرده اند .در این میان سهم ساختارگرایان و دیدگاه آنان در تحلیل و بررسی روایت چشمگیرتر است .منتقدانی
چون اسببترو

3

گریما

4

برمون 5بارت 6تودوروف و ژرار ژنت 7از چهرههای نامدار روایتشببناسببی سبباختگرا به

شمار میآیند که هر کدام با آراء خود نقش بزرگی در تکوین نظریههای روایت داشتهاند.
در این میان عنصر زمان از مؤلّفههای اساسی در هر روایت است و بازیهای زمانی نویسنده در روایت یک
داستان باعث جذابیت بیشتر آن و نشانگر نحوة گزینش رویدادها از سوی نویسنده است .با شکلگیری روایت توجّه
بسیاری به عنصر «زمان» شد؛ به گونهای که «روایت سنّت ادبی دیرینة استفاده از داستانهای بیزمان به منظور
منعک

کردن حقایق جاودانة اخالقی را زیر پا نهاد .به ع ارت دیگر در پیرنگِ روایت به واسطة عامل زمان ارت اطی

علّی بین وقایع برقرار میشود و همین امر ساختار روایت را منسجم میکند .شاید از این مهمتر تأثیری باشد که
تأکید روایت بر فرایند زمان در شخصیّتپردازی باقی میگذارد»(الج وات و دیچز  .)32:1389به نظر توالن «عنصر
زمان در متن مفهومی ساختار دهنده است چرا که رابط میان موقعیتهای خاص یا تغییرات یک حالت را نشان
ش زمان در روایت توجه بسیاری از روایتشناسان را به خود جلب کرده است که
میدهد(توالن  .)54 :1383لذا ارز ِ
مهمترین چهره در میان آنان ژرار ژنت است .او به منظور یافتن ارت اطاتی گوناگون میان زمان داستان و زمان متن
در یک روایت به تحلیل مقولة زمان میپردازد .به اعتقاد ژنت به طور کلی نویسندگان برای روایت داستان میتوانند
در سه حوزه تغییر ایجاد کنند .1 :نظم روایت  .2سرعت روایت  .3بسامد رویدادها ( .)Genette,1997 :215همة
شکلهای روایت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم براسا
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حادثه یا آغاز میشود .این حادثه به تدریج و در بستر زمان توسط راوی و در ضمن ترکیب با حادثههای دیگر جهان
ویژة متن داستان را میآفریند .راوی داستان بر اسا

ادراك یا سلیقة هنری خویش بخشهایی از حادثه را برمی-

گزیند و بخشهای دیگر از آن را رها میکند و با ترکیب و مقدّم و مؤخّر داشتن زمانی آنها طرر داستانی خود را
میآفریند .بنابراین عالوه بر عنصر علیّت آنچه در ت دیل یک حادثه به داستان نقش اساسی دارد عنصر زمان است.
در عرصة روایت و در شعر معاصر فارسی نخستین شاعری که آن را به عنوان شگردی شعری مورد توجه و
استفاده قرار داد نیمایوشیج بود .نیما تالش کرد لحن و هنجار روایتگری را که خاصِّ نثر و داستانگویان بود با
کالم شعری درآمیزد و از آن به عنوان قابلیتی شاعرانه بهره گیرد .او پ

از تجربههای مختلف توانست میان زبان

شعر و لحن روایی هماهنگی ایجاد کند و از این طریق سرمشقی تازه برای شاعران پ

از خود پدیدآورد .در این

راستا «استفاده از امکاناتی چون وصف دیالوگ تشخیص تجسّم نمایش یا بهرهگیری از عناصر دراماتیک را به
شاعران توصیه نمود(حمیدیان « .)279 :1383نیما به کارگیری لحن بیتکلّف و ط یعی زبان را در شعر امری
ضروری دانست»(براهنی  .)692 :1371او معتقد بود «چنین امکاناتی ذکرِ جزئیات و امور عینی را در شعر میسّر
ساخته و موجب دوریِ شعر از امور ذهنی صرف و کلّیگوییهای معمول میشود»(فلکی  .)103 :1373تجربههای
نیما نشان داد که «استفاده از امکانات روایت ضمن رواییِ کردنِ شعر خود روایت را نیز به عرصهای محسو

و

زنده از حضورِ پدیدهها اشیاء و اشخاص بدل کرده و در نهایت شعر را به صورت صحنهای مادّی و عینی در می-
آورد»(جورکش .)70 :1383
در میان شاگردان نیما سیاوش کسرایی از جمله شاگردان نوپرداز نیمایی است که سهم عمدة شهرت او در
اشعار روایی از جمله «آرش کمانگیر» و «مهرة سرخ» و  ...است .در پژوهش حاضر با توجه به عنصر زمانمندی در
نظریة ژ رار ژنت به بررسی یکی از اشعار روایی سیاوش کسرایی (مهرة سرخ) خواهیم پرداخت .دلیل انتخاب نظریات
ژنت در این پژوهش این است که او کوشیده است با جمعآوری سنّتهای نظری قارة اروپا و انگلستان و آمریکا
وضعیت را در روایتشناسی به ود ب خشد و نظام روایتشناسی وی در امتداد بحثهای فرمالیسم روسی از ق یل
تودوروف و دیگران و مکمل آنهاست(رك به :برتن

.)99 :1388

پیشینة پژوهش :پژوهش های قابل توجهی در موضوع بررسی نظریة زمان در روایت (بر اسا

نظریة ژرار

ژنت) صورت گرفته است که از مهمترین آنها میتوان به مقاالت ذیل اشاره کرد« :بررسی سرعت روایت در رمان
جای خالی سلوچ» از کاوو

حسنلی و ناهید دهقانی « بررسی عنصر زمان در تاریخ بیهقی بر اسا

نظریة ژنت»

از قدرتاهلل طاهری و لیال پیغم رزاده «بررسی ساختار زمانی در رمان چشمهایش علوی» از اسماعیل صادقی و
محمود آقاخانی «بررسی زمان و تعلیق در روایت پادشاه و کنیزك» از غالمحسین غالمحسینزاده «تحلیل زمان
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نظریة زمان در داستان بیوتن» از فرهاد درودگریان و «بررسی زمان روایت

در نمایشنامة «زنان مهتابی مرد آفتابی» از مهدی نیکمنش و سونا سلیمانیان .با توجه به این که تاکنون پژوهشی
مستقل در مورد زمانمندی در اشعار روایی کسرایی(مهرة سرخ) صورت نگرفته است لذا در این جستار به این مسأله
خواهیم پرداخت .الزم به ذکر است که مقالة «تداوم زمان در منظومة آرش کمانگیر» نوشتة اسداللهی و همکاران از
جمله مقاالتی است که فقط به «تداوم» زمان در منظومة آرش کمانگیر پرداخته است .اسداللهی و همکاران در این
پژوهش به این نتیجه رسیده اند که سرعت روایت در این منظومه دارای شتابی منفی است .این شتاب به دلیل
استفاده از توصیفات مکرر و صحنه نمایش در این منظومه میباشد .برخی از موارد ستاب سرعت نیز به دلیل عالقة
خواننده به پایان بردن روایت ایجاد ح ّ تعلیق بی اهمیتی رویدادها و  ....صورت گرفته است.

منظومة مهرة سرخ
منظومة «مهرة سرخ» روایتی ا ست از آخرین شبِ زندگی سهراب فرزند رستم پهلوان نامدار شاهنامه .عناصر
روایی -نمای شی این منظومة روایی آن را به «نمایش» ب سیار نزدیک میکند و به قول منتقدی «گویا به ق صد اجرا
سببروده اسببت»(حسببنزاده  .)58 :1387این منظومه برگرفته از تجربههای تلخِ شببکسببت و نیز اعترافی اسببت به
بیهودهترین و پوچترین اعتقاد زندگی شاعر .ک سرایی در مقدمة منظومه مینوی سد ... « :سهراب تما شاگر سادة
دلفری یها حیات هنوز زندگی را نزیسته است که فرجامی شگرف را بر خود فراهم میکند ...در مهرة سرخ سخن
از خطاهای خطیر نیکخواهانی است که شیفتگی را به جای شناخت در کار میگیرند و شتابزده و با دانشی اندك
تا مرزهای ت اهی میرانند و اینک تاوان سنگینی که میبایدشان پرداخت(کسرایی .)753 :1386
کسرایی در منظومة مهرة سرخ به وقایع بعد از شکافتهشدن پهلوی سهراب میپردازد .او در منظومة خود وجدان
تراژدی را به چالش میگیرد و اصالت عمل سهراب را مورد پرسش و تردید قرار میدهد و در جریان آن تمام داستان
به ذهن احضار میشود .در مقایسه با روایت فردوسی میتوان گفت که در روایت فردوسی پرسشی وجود ندارد
چرایی واقعه با تکیه بر مقدّر بودن ماجرا پذیرفته میشود .به نظر میرسد کسی که بر داستان رستم و سهراب اشراف
ندارد نمیتواند از همة ابعاد چنانکه باید بهرهمند شود.
کل داستان این منظومه در یک شب اتفاق می افتد لیکن پرواز تخیل شاعر از دریچة چشمِ سهراب او را به
مالقات شخصیتهای دیگر شاهنامه و ماجراهای آن میکشاند .بررسی این منظومه با استفاده از نظریة روایت ژنت
مخاطب شعر را با زی اییهای روایی آن بیشتر آشنا خواهد نمود.
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ساختار منظومة «مهرة سرخ» و حوادثی که کسرایی آنها را روایت کرده است به ترتیب ذیل است:
.1

توصیف سهراب [در شب هنگام] که پهلویش [توسط رستم] شکافته شده است.

.2

گفتگوی خیالی سهراب با مادرش [تهمینه].

.3

[پ نگری به حوادث ق ل از تولد سهراب به زمانی که] آواز آمدن رستم به سمنگان در همه جا

پیچیده است و تهمینه در مقابل آیینه سرگرم آماده کردن خود برای مالقات با رستم است .لذا در این بخش
[حدود دو و نیم صفحه] به گفتگوی درونی [مونولوگ] تهمینه و پرسشهای او -که نشانگر تشویش و اضطراب
اوست -اختصاص یافته است.
.4

[بازگشت به زمانی که] تهمینه نعش سهراب را که بر اسب گذاشته اند حمل میکند و در این اثنا

گفتگویی میان او و سهراب شکل میگیرد[ .تهمینه مویه کنان میپرسد که چرا این حوادث پیش آمد و [سهراب]
جواب میدهد].
.5

شکوههایی که تهمینه در کنار نعش پسرش میکند.

.6

[توصیف احوال رستم] و گفتگوی درونی او.

.7

یادکرد سخنهای رستم بر سر نعش سهراب.

.8

[بازگشت به زمان حال (شامگاه) و] توصیف احوال سهراب و یادکرد گُردآفرید.

.9

گفتگو با گُردآفرید.

.10

بازگشت به زمان حال(شام) و توصیف حکیم [ابوالقاسم فردوسی].

.11

گفتگو با حکیم فردوسی [که تا ص ح هنگام به طول میانجامد].

.12

توصیف نمیروز و اس ی بیسوار [اسب سهراب] که در دشت میرود.

کل زمان روایی این منظومه از شامگاه تا نیمروز فرداست لیکن بسیاری از وقایع گذشته در خالل این بازة زمانی
روایت میشود .روایت کسرایی در این منظومه به گونهای است که با وجود تعدد حوادث نه تنها خللی در اصل روایت
ایجاد نشده است بلکه این حوادث همچون دانههای پراکندهای در یک رشتة بسیار منظمی به یکدیگر مرت ط شدهاند.
نظریة زمانمندی در روایت شناسی ژرار ژنت و بررسی منظومة مهرة سرخ
برخی روایت را «مجموعهای از احکام کلی دربارة ژانرهای روایتی نظامهای حاکم بر روایت (داستان گویی) و
ساختار پیرنگ مینامند»(مکاریک  .)149 :1385برخی معتقدند« :روایت توالی ادراك شدة وقایعی است که ارت اط
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غیراتفاقی دارند و نوع ًا مستلزم وجود انسان یا ش ه انسان یا موجودات ذیشعور به عنوان شخصیت تجربهگر است
که ما انسانها از تجربة آنها در

میگیریم»(توالن  .)19 :1383مهمترین رویکرد روایت شناسانه؛ مطالعة روایت

به مثابه یک جمله است.
از آنجا که عرصة روایت از یک سو به اسطوره میرسد که کوتاه ساده همگانی و شفاهی است و از سویی دیگر
به رمان که پیچیده طوالنی و مکتوب ا ست عر صهای ب سیار عالی برای مطالعات ساختارگرایانه به شمار میرود.
مطالعات صببورتگرایان و سبباختارگرایان در بررسببی داسببتان انقالبی پدید آورد و در حقیقت دانشببی ادبی را به نام
«روایتشناسی» بنیان نهاد(نگبه :ایگلتون  .)143 :1380روایت در سادهترین مفهوم خود «بببببه ماجراهایی گفته
می شود که در زمان رخ میدهند از تسلسل برخوردارند و در آن به واسطة کنش شخصیتها و یا از طریق صدای
راوی و یا تلفیقی از این دو قصببه یا نقل میگردد»(همان .)145 :تودروف دو مفهوم زمانمندی دنیای داسببتانی و
زمانمندی سخن بازنمونندة آن را دو بخش زمانمندی روایت مینامد که در آن زمانمندی دنیای داستانی با ساحت
زمان به صببورت محض همپوشببانی دارد« :نمود دیگرِ اطالعی که به ما امکان میدهد تا از سببخن به داسببتان گذر
کنیم نمود زمان ا ست .در مورد زمان ما با یک م سئله مواجهیم؛ زیرا در اینجا دو گونه زمانمندی مطرر می شود:
یکی «زمانمندی دنیای بازنموده شببدة داسببتانی» و دیگری «زمانمندی سببخن بازنمونندة آن» .این تفاوت میان
ترتیبِ رخدادها و ترتیب کالم آ شکار ا ست .اما به رغم این آ شکارگی ورود این تفاوت ببببببه ساحت نظریة ادبی
هنگامی پذیرفته شد که فرمالیستهای روسی از آن به عنوان یکی از شاخصهای اساسی برای تقابل گذاردن میان
حکایت (ترتیب رخدادها) و متن حکایت (ترتیب سخن) بهره جستند(نگ به :تودوروف .)63: 1379
در هر روایت داستانی دو نوع زمان وجود دارد «زمانی که متعلق به داستان است یعنی نظم واقعی حوادث و
رویدادها و دیگری نظم دروغین و ساختگی آن یعنی زمان روایت که به نحوة روایت راوی یا نویسنده مربوط می
شود»(بامشکی  .)356 :1391مورد دوم را «زمان متن روایی» مینامیم .زمان در روایت به معنای ارت اط زمانی میان
داستان و متن گفتمان روایی است .اما چگونه زمان داستان با زمان متن روایی متفاوت است؟ در داستان نظم زمانی
وجود دارد اما در متن ممکن است که این نظم زمانی جابجا شود؛ زیرا راوی تعریف کنندة آن است .از میان
فرمالیستهای روسی بوری

توماشفسکی نیز به تمایز زمان داستان و زمان متن اشاره کرده است؛ او در رساله خود

موسوم به «درونمایگان» بیان کرده که «زمان داستان مقدار زمانی است که بواسطه رخدادهای روایت شده گرفته
میشود؛ اما زمان متن را زمانی میداند که برای خواندن اثر ادبی مورد نیاز است(قاسمیپور  .)126 :1387ژنت
جامعترین بحث را ذیل ناهمخوانی میان زمان داستان و زمان متن مطرر کرده است و معتقد به سه نوع رابطه زمانی
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میان زمان داستان و زمان متن است )Order(.1 :نظم یا ترتیب (پاسخ به پرسش «کی؟»)  )Duration(.2تداوم
یا دیرش( :پاسخ به پرسش «چه مدت؟»)  )Frequency( .3بسامد (پاسخ به پرسش «چند وقت یک ار؟»).
در هر حال اقتدا به زبان شنا سی ( سو سوری) در جایگاه الگویی راهنما یا «ا ستعارهای نظری» ا سا

چارچوب

مطالعاتی روایت شناسی ساختارگرا بود( )Herman, 2002: 4فرض اصلی روایت شناسی ساختارگرا این است که
با ارائة الگویی عام و کم و بیش محض از روایت میتوان قابلیت ان سان را در ت شخیص و تع یر انواع صناعات مولّد
داستان ت یین کرد .پ

فلسفة وجودی تحلیلهای روایت شناختی توصیف صریح الگوی دانش ذاتی انسان دربارة

دا ستان و در نتیجه ت شریح توانش روایی ب شر ا ست .به این ترتیب بارت پ

از برن شاندن زبان شنا سی به جایگاه

«الگویی زیربنایی» ( )barth, 1986: 82همان موضببوعی را برای روایتشببناسببی برمیگزیند که سببوسببور برای
زبان شنا سی؛ نظامی (النگی) که من شأ ا شتقاق بینهایت پیام روایی (پارول) ا ست و همة پیامهای روایی در درجة
نخست بر اسا

همین نظام درك میشوند.

مفاهیم سه گانة ژنت و بررسی منظومة مهرة سرخ
 .1نظم و ترتیب( :)Orderنخستین موضوع م ّد نظر ژنت در روایت «شیوة ارائة ترتیب زمانی رخدادها و
کنشهای مثالً یک رمان (طرر اولیة  fibulaنزد فرمالیستها) در داستانهای عینی (طرر روایی )syuzhet
است(برتن

 .)87 :1383مقصود از «ترتیب» ترتیب زمانی رخدادهای داستان نس ت به ارائة همین رخدادها در

گفتمان روایی است(لوته  .)72 :1386ژنت میگوید« :بررسی نظم زمانمندانه روایت م تنی است بر مقایسه میان-
ترتی ی که رخدادها یا بخشهای زمانمند در سخن روایی انتظام مییابند با ترتیب زنجیرهای که همین رخدادها یا
بخشهای زمانمند در داستان دارند؛ به گونهای که نظم و ترتیب زمانی مربوط به داستان یا به واسطة خود روایت
مورد اشارت قرار میگیرد و یا از این یا آن سرنخ فهمیده میشود»(قاسمیپور  .)92 :1387ژنت ناهماهنگی در
ترتیب و نظم رویدادها در گفتمان روایی با ترتیب و نظم همان رویدادها در داستان را زمانپریشی 1مینامد
( .)Genette, 1980: 23به ع ارت دیگر وی «هرگونه انحراف در ترتیب ارائة وقایع در متن را نس ت به ترتیب
آشکار وقوعشان در داستان نابهنگامی میداند»(توالن .)79 :1383

. Anachronies

1
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تودوروف دربارة زمانپریشی میگوید :سادهترین رابطهای که در روایت مشاهده می شود رابطة «ترتیب» است.
ترتیب زمان روایت (سبببخن) با ترتیب زمان روایت شبببده (داسبببتان) متوازن نیسبببت و به ناگزیر در ترتیب وقایع
«پیشببین و پسببین» تغییر به وجود میآورد .دلیل تغییر این ترتیب در تفاوت میان این دو نوع زمان نهفته اسببت.
زمانمندی سخن تک ساحتی ا ست و زمانمندی دا ستان چندساحتی .در نتیجه ناممکنبودگی زمانمندی به «زمان
پریشی» میانجامد(تودوروف .)59 :1379
 .1.1زمانپری شی «گذ شته نگر»(پسنما ،پسنگری :)Analepsis ،گذشببتهنگری که از آن به پ نما
پ نگاه و پ نگری نیز تع یر میکنند نوعی نگاه به عقب 1اسبت؛ یعنی رویداد داسبتانی که از لحا زمانی زودتر
اتفاق افتاده ا ست اما بعداً در متن نقل می شود« .به معنای گذرگاهی روایی ا ست که همچون یک صحنه با کمال
آزادی ولی به شکل ویژهای به صورت دیداری به عقب میرود؛ یعنی همانند یک برش یا تصویر با نشانة مشخصی
که نشبباندهندة انتقال اسببت معرفی میشببود»(چتمن  .)74 :1391از لحا کارکرد «انواع پ

نگاه کار پرکردن

خألهای دا ستان را بر عهده دارند گرچه این خألها خود میتواند تمهید و شگرد نوی سنده به شمار آیند»(توالن
 .)59 :1383پ نما بر سببه نوع اسببت :پ نمای بیرونی درونی و مختلط (مرکب) .پ نمای بیرونی به پ نمایی
گفته میشببود که به محدودههای خارج از زمان اصببلی پیرنگ ارجاع داده میشببود .پ نمای درونی به پ نمایی
گفته می شود که به محدودهای در زمان اصلی پیرنگ ارجاع داده می شود(برودل  1385ج .)161 :1اگر دورهای را
که گذشببتهنگر در بر میگیرد پیش از نقطة آغاز اولین روایت آغاز شببود اما در مرحلة بعدتر داسببتان این دوره به
اولین روایت متّصل شود یا از آن جلوتر برود آنگاه گذشتهنگر «مرکب» خواهد بود(ریموند کنان .)67 :1387
(پ

نگری درونی)
....

(پ

نگری بیرونی)
......

(پ

نگری مرکب)
.......

 .1.2زمانپریشی «آیندهنگر»(پسنما :)Prolepsis ،در این نوع زمانپریشی روایت نگرشی به جلو 2دارد و
رویدادهایی از داستان که در آینده اتفاق میافتند ق ل از زمان وقوع خود نقل میشوند ».پیشنگاه از پ نگاه نادرتر
است و اغلب در روایت اول شخص دیده میشود»(لوته  )75 :1386زیرا در این روایات ط یعی به نظر میرسد که
راوی هر از گاهی به وقایع بعدی که به زمان حال خود آن راوی نزدیکترند جهشی داشته باشد»(توالن :1383
 .)86این نوع زمانپریشی باعث کمشدن یا از بین رفتن میزان تعلیق میشود؛ به این علت که تقدم شرایط و
. Flash back
. Flash forward
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موقعیت های آینده را خیلی پیش از آنکه هرگونه ضرورت زمانی گفتن آن را ایجاب کند برای خواننده آشکار
مینماید»(همان.)85 :
زمانپریشی از نوع آیندهنگر نیز مانند گذشته نگر ممکن است بسته به روابط زمانی آن در برابر نقطة پایانی
روایت اصلی درونی بیرونی و مرکب باشد.
(پیش نگری درونی)
.....

(پیش نگری مرکب)

(پیش نگری بیرونی)
......
......

نظم و ترتیب در منظومة مهرة سرخ:
در این منظومه زمانپریشی -به اتفاق -مربوط به پ نگری [اغلب از نوع بیرونی] است که ع ارتند از:
 .1بازگشت به داستان سفر رستم به سمنگان در ص « :758آواز دادهاند و تهمتن  /از راه میرسد  /دلخواه
دور من  /با گامهای خویش به درگاه میرسد»...؛
.2

آوازة ورود و حملة سهراب به مرزهای ایران در ص « : 767گفتند / :مردی رسیده است یلی /جز رستمش

به رزم  /هماورد گُرد نیست  /گر تهمتن به عرصه ن اشد  /امّید برد نیست»...؛
.3

بستن مهرة سرخ به بازوی سهراب در ص « :789آن دم که خود شدی مهرة پدر /یاقوت دانه شهرة گیتی

را  /بستی به بازوان.»...
.4

[اشارهای هر چند کوتاه به] تحریک سهراب توسط افراسیاب برای حمله به ایران در ص « :761دشمن به

مصلحت /میداد با تو دست  /اما تو  /بیخ ر  /با آن دورویگان به خطا داشتی نشست!»؛
.5

نهانکردن مهرهای که رستم به سهراب داده بود در ص « :762آخر چرا نشانة یکتای تهمتن  /آن شهره

مهره را  /بیهوده زیر جامه نهان کردی؟ ...

کارکردهای زمان پریشی در منظومة مهرة سرخ
هرچند «روایتشناس بی با ساختار بنیادین درونمایة داستانها کار چندانی ندارد بلکه بر ساختار روای بت -ک به
ش بیوة نق بل داستانها از طریق روایت است -متمرکز میشود»(برتن

 )86 :1387لیکن با توجه به منظومة مهرة

سرخ میتوان گفت :کسرایی در بازگشت به دو داستان «دیدار تهمینه با رستم و گردآفرید با سهراب» توانسته است
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به جن ة غنایی منظومة مهرة سرخ بیفزاید 1.نشان دادن تب و تاب تهمینه و اضطراب او در دیدار با رستم و حسرت
دیدار اندك با گردآفرید یکی از بهترین بخشهای این منظومه است:
اینک که ناگهان  /از راه میر سد  /ای آینه بگو  /من چون کنم؟ چه سان که خو شایند او بود؟ /گی سو چگونه
برشکنم باز  /یا در میان رنگین جامهها  /آخر کدام یک بگزینم؟  /آیا نه من به دل ری و به حسن شهرهام  /دیگر که
را رسد  /جز تهمتن که بر گل آتش گرفتهام  /باران ش نمی برساند؟! (کسرایی .)759 :1387
« ...آن ماهتاب سببرزده از برج کهنه کو؟  /کو آن پرنده کو؟  /گُردآفرید آن گل پرخاشببجو چه شببد؟  /آن عطر
ناشنا

که همچون نسیم خی

 /یک دم به جان تفته و سوزان من وزید  /گم شد به نیمه راه  /آیا کسی به دشت

 /آهوی من ندید؟ (» ...همان.)733 :
کسرایی در بازگشت به ماجرای ن رد رستم و سهراب و عدم شناختن یکدیگر به «حکم مقدر سرنوشت» اشاره
دارد .اشاره به این نکته که با وجود هشدارِ عقل تقدیر یا چیزی مثل آن راه را برای این شکست هموار کرده است.
(ال ته ن اید از نظر دور دا شت که ک سرایی از این م ضمون (تقدیر) برای بیان اندی شههای ایدئولوژیک خود نیز سود
جسته است که در سطور باال نقل کردیم):
پو ر و پدر برابر و بیگانگی /شگفت!  /با صد نشان که بر رخ و باالست  /نشناختم تو را  /نشناختی مرا  /این پرده
پوش شع دهگر چ شم بند کی ست؟  /این کوری از کجا ست؟! (» ...همان .)768 :ک سرایی در بازگ شت به «ب ستن
مهرة سببرخ» به بازوان سببهراب قصببد دارد تا به قول خود «میراث سببالخوردگی» که همان ایدئولوژی محکوم به
شببکسببت مربوط به حزب توده اسببت را نشببان دهد 2.ایدئولوژیای که سببرانجام آن جز هیو و پوچ ن وده اسببت و
وعدههای تحقق جامعهای آرمانی -مطابق با تفکر خاص آنها -نیز وعدهای توخالی بوده است .کسرایی در اواخر عمر
به این نتیجه رسیده است:
 ...که من با پیکر خونین و با تنجامهای پاره
 .1دستغیب به درستی اشاره میکند که« :اساساً کسرایی شاعر تغزّل و غناست و به نظر میرسد در سرودن شعر سیاسی او نوعی اجبار در کار
بوده استتت .اتبته روةیت تغزّتی و دراماتیا او در اشتتعار ستتیاستتی وی نیز دیده میشتتود .او شتتاعری استتت با زبانی تقیب و هربی مکربان که
ناخوا سته وارد عر صت نبرد شده ا ست ،اما دراین عر صه درخانت خودش نی ست .زیباترین سرودههای او شعر غنایی ا ست»(به نقل از :عابدی،
.)75 :1379
 « .2سیاوش کسرایی شاید بزرگترین شاعر دورة معاصر ایران بود که در سودایی برآمده از جان ،همت هنرهای کالمی و سروک خویش را با
شعر به سوی میدان آرمانهای تبریز غریب سدة بی ستم ،مارک سی سم نکاده بود  ...شعر سیا سی هیچ کس را در دورة معا صر ،هماورد و هم
و سعت او نمی شنا سیم .اتبته اگر رویکردهای اجتماعی -تغزّتی شاعرانی چون اخوان و شفیعیکدکنی را از مقوتت شعر سیا سی ن شمریم ،که
نمیشمریم!»(عابدی)49 :1379 ،
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ز کف داده دیار و یار و هر پیوند آواره
به فرجامین
کشاندم خویشتن را بر فراز قلّة میعاد
ولی دیدم که در این اوج بی فریاد
ز تو اورنگ تو جانداوری آوازهگیرِ تو نشانی نیست
به پیرامون من تا میتوانم دید
به جا اش ار سنگ و صخرههایی هست و گرد سرخی از خورشید (همان)910 :
 .2تداوم یا دیرش ( :)Durationروایتشببناسببان بر اسببا

مفهوم دیرش یا سببرعت روایی ارت اط میان

میزان زمانی که رخدادها برای روی دادنشان در «داستان تاریخی» نیاز دارند با مقدار یا حجمی از «طرر متن» که
به آنها اختصاص داده شده است را بررسی میکنند .به طور کلی سرعت روایی زمان «داستان تاریخی» با « سرعت
روایی» زمانِ «طرر متن» نامتوازن است .برای مثال هفت سال از زندگی شخصیتی که در هفت صفحه آمده باشد
میتواند در کمتر از نیم ساعت خوانده یا روایت شود(نگ به :قا سمی پور  .)135 :1387پا سخ به این پر سش که
متن روایی چه مدت «طول میکشببد» واقعاً غیر ممکن اسببت؛ چون در اینجا تنها میزان و معیار «زمان خواندن»
اسبببت که آن هم از خواننده به خواننده متفاوت اسبببت(لوته  .)76 :386 1ژنت ث ات پویایی را به منزلة معیار
سنجش درجات تداوم پیشنهاد میکند و مراد از آن نس ت ثابت میان تداوم داستان و طول متن اختصاص یافته به
آن تکه از دا ستان ا ست و با در نظر گرفتن پویایی ثابت به منزلة معیار دو شتاب به وجود میآید :شتاب مث ت 1و
شتاب منفی .2اخت صاص یک تکة کوتاه از متن به مدت زمان درازی از دا ستان شتاب مث ت و اخت صاص یک تکة
بلند از متن به مدت زمان کوتاهی از داسببتان شببتاب منفی اسببت .سببرعت 3حداکثر «حذف» 4و سببرعت حداقل
«درنگ تو صیفی» 5نام دارد .میان این دو بینهایت نیز «خال صه یا تلخیص» 6و « صحنة نمای شی» 7قرار میگیرد.
در حذف پویایی صبفر متن متنارر با برخی تداومهای داسبتان اسبت .در درنگ توصبیفی تداوم متن طوالنیتر از

1 . acceleration
2 . deceleration

« .3آهنگ و سرعت ارائة رویدادها و موقیعت ها را به اصطالح سرعت روایت مینامند»(پرینس.)57 :1391 ،
4 . ellipsis
5 . descriptive pause
6 . summary

. scene

7
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تداوم داستان است .در خالصه تداوم متن کوتاهتر از تداوم داستان است .در صحنة نمایشی تداوم داستان و متن
تقری اً برابر است(نگ به :ریموند کنان  )73 :1387که آن را «زمان ط یعی»

نامیدهاند1.

 .2.1درنگ ،گسست( :)Pauseدر این حالت زمان سخن به بیان توصیفات و تفسیرات اشخاص و رخدادهای
دا ستان میپردازد گویی زمان دا ستان میای ستد .این و ضعیت همواره در مقابل حذف صورت میگیرد و «با وجود
اینکه گفتمان ادامه مییابد زمان داسببتان همانند قطعههای توصببیفی متوقف میشببود .از آنجا که روایت هنری
زمانمند است یک ساختارِ دیگر گفتمانی جانشین میشود»(چتمن .)89 :1390
هرچند اسببتفاده از «توصببیف» در متون روایی اغلب زمان داسببتان را از حرکت باز میدارد؛ امّا در عین حال
منارری را برای خواننده ترسببیم میکند تا از کندی سببرعت ملول نشببود و پیگیر ادامة داسببتان باشببد« .توصببیف
کیفی ّت اشبببیاء اشبببخاص اوضببباع احوال و رفتار را ارائه میدهد همانگونه که در وهلة اوّل به چشبببم نارر
میآید»(میرصببادقی  .)128 :1387ژنت دو کارکرد اصببلی را برای توصببیفهای موجود در روایت ذکر میکند که
ع ارتاند از :کارکرد تزیینی و کارکرد نمادین و توضببیحی .او در این باب میگوید :اولین کارکرد توصببیف کارکرد
تزیینی است .میتوان برآن بود که بالغت سنّتی توصیف و دیگر ویژگیهای س ک شناختی را زیر عنوان آرایههای
کالمی ردهبندی کرده ا ست .تو صیف مف صّ ل و گ سترده درنگ یا امری سرگرم کننده در روایت نمایان می شود و
دارای نقشی صرفاً زی ا شناختی ا ست؛ به ماننببببد مجسمهای در عمارت .دومین کارکرد عمدة توصیف که در نگاه
منتقدان روزگار ما بر رمان بالزاکی حاکم شده ا ست کارکرد تو ضیحی و نمادین ا ست .در آثار بالزاك و جان شینان
او چهرههای فیزیکی و توصیفهای مربوط به ل ا

و اثاثیه هم برای آشکار ساختن روانشناسی شخصیتهاست و

هم نشبببانة آنها .در این دوره توصبببیف یکی از عناصبببر زمینهچینی اسبببت چیزی که در عصبببر کالسبببیک ن وده
است(.)genette, 1977: 6
توصیف و روایتگری دو عمل یا دو جن ه از متون رواییاند که امکانات واحدی از زبان را به خدمت میگیرند؛
بدین معنا که هر دو اشیاء رخدادها و کنشها را در هیئت نظام نشانههای زبانی بازنمایی میکنند .زبان نیز چنان
که میدانیم نظام نشانهای خطی و پی آیندی است که در آن هر واژه کلمه و جمله یکی پ

از دیگری میآید .با

توجه به این امر که توصیف و روایتگری در متون داستانی هر دو از واسطة بیانی زبان بهره میگیرند مهمترین تفاوت
« .1اگر زمان رویدادهای روی پرده یا صحنه با زمان واهعی آنکتا برابتر باشتد ،آن را زمان طبیعی مینامیم .در این ةاتت ،زمان داستان و زمان
بیان تقریبا یکسان است و معموال زمانی به وجود میآید که روایت ،شکل نمایشی به خود بگیرد یا به شیوة دیاتوگ ارائه شود»(ژنت:1972 ،
.)95
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این دو در آن است که روایتگری به واسطة توالی زمانمند سخنش توالی زمانمند رخدادها را به آنها باز میگرداند
در حالی که توصیف بازنمایی اشیاء همزمان و مقارن با هم در فضا را در امری توالی دار؛ یعنی زبان تنظیم میکند.
از این رو ویژگی زبان روایی به مدد گونهای از انط اق زمانی با موضوع خود مشخص میشود و ال ته زبان توصیفی
به گونهای عالجناپذیر از چنین ویژگیای بینصیب است(همان.)7 :
دیرش در منظومة مهرة سرخ
تو صیفات و صحنه نمایش :در منظومة مهرة سببرخ توصببیف صببحنهها و شببرر اوضبباع روحی و جسببمی
شببخصببیتها بخش نسبب تاً قابل توجهی را به خود اختصبباص داده اسببت .به نظر میرسببد مهمترین دلیل چنین
ب سامدی توجه به شعریت و جن ههای تزیینی و بالغی آن با شد .در واقع اگر قرار بود ک سرایی فقط به سیر خطی
داستان روی بیاورد و نقشی در تزیین و صحنهآراییهای آن نداشته باشد چنین ع ارتهای توصیفی زی ایی در این
منظومه نمیتوانستیم بیابیم:
در توصیف حاالت رستم در کنار نعش پسرش« :پر درد  /مانده  /اشک فروخورده / :از خود به خشم  /خسته
و خاك آلود  /ر ستم کنار پیکر بی تاب  /د ستش میان موی پ سر بود  /شیری به تنگنای قف

در  /یا آب شاری /

کوبان به صخره سر (» ...کسرایی .)767 :1387
تصویر سهراب و رستم« ... :اینک پسر  /گوزن جوان گریزپای  /بر پشته ای به خاك غری ی غنوده است  /اینک
پدر  /تهمتن  /آن کوه استوار /در آسیای دردش  /چون سنگ سوده است  /تنها و دور مانده و ناشاد  /در این میانه
من  /چون غ اری در گردباد »(همان)764 :
ت صویر ر ستم« ... :خم می شود تهمتن  /گریان  /در گی سوان دره سهراب  /سر میبرد فرو  /گویی که او نهفته
گلی را در آن میان  /بو میکند به جان (» ...همان)768 :
تصویر رستم ...« :رستم گرفته دست پسر در میان دست  /بر لب ز حسرت آه  /سنگین به گود رلمت دل بال
می کشد  /گویی که خامشانه فرو می رود به چاه؟! (»...همان)772 :
تو صیف شب و روز« :در انتهای د شت /گویی ب ساط خمیة شب را  /از جای می کنند  /یا در خط افق  /دیوار
روز را  /بر جای مینهند (» ..همان .)793 :نیز در صببفحات 789 :و  .772حتی میتوان گفت که توصببیف شببب در
ابتدای این منظومه یکی از نقاط قوت آن به شمار میرود:
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بسیار قصه ها که به پایان رسید و باز
غمگین کالغ پیر ره به آشیان نجست
اما هنوز در تک این شام میپرد
پرسان و پیکنندة هر قصه از نخست (همان)755 :
تصبباویر و توصببیفاتی از این دسببت در اغلب بخشهای این منظومه دیده میشببود و با توجه به همین مطلب
میتوان به این نتیجه ر سید که این منظومه دارای « شتاب منفی» ا ست .ال ته چنانکه در عنوان بعد خواهیم دید
در این منظومه کارکرد «صببحنه نمایش» و «دیالوگهای» پی در پی سببرعت روایت را در کل اثر به سببوی قطب
منفی سوق میدهد. .همچنین نگ به توصیف حکیم در صفحات  776و  .785توصیف سهراب در ص  777و 779
توصیف شب در ص  789و
چنانچه می بینیم در توصیفات و صحنه نمایش زمان داستان و زمان سخن روندی یکسان دارند و همة عوامل
داستان پا به پای هم جلو می روند .چنین حالتی م تنی بر روایت مفصّل و پر از توضیحات و جزییات یک شخصّیت
یا رخداد است .از این رو «اگر دیرش وقایعی که شخصیّت به یاد میآورد و میزان متنی که به آن اختصاص یافته
است متناسب با نس تی باشد که هم برای تفکّر و هم برای ارائه در جای دیگر روایت دیده میشود آنگاه ما در واقع
شاهد یک متن صحنهای هستیم»(توالن  .)93: 1386در واقع گفتمان از رویدادهای به نمایش درآمده کوتاهتر
است .گزارة روایی دستهای از رویدادها را در روایت کالمی خالصه میکند(چتمن  )79 :1390در این نوع روایت
زمان گفتمان بسیار کوتاهتر از زمان حکایت است و «ساختار روایی خالصهای از حوادث روایی را به دست میدهد.
گاه رویدادها اعمال شخصیتها حاالت و توصیفات در داستان بهواسطة فشردگی متن در یک یا چند جمله و یک
یا چند صفحه آورده میشوند(رسولی .)115 :1392
گفتگوی نمایشی و دیالوگ در منظومة سرخ
در ابتدا باید گفت که مکالمه دیالوگ یا گفتگو وجه دیگری از روایتگری است که نیمایوشیج استفاده از آن را
در شعر توصیه نمود .مکالمه نقش قابل توجهی در تقویت جن ة نمایشیِ شعر دارد و به تع یر نیما میتواند شعر را
از حالت تکگویی و متکلّم وحده بودنِ شاعر بیرون آورد(باباچاهی .)13 :1377
نیما اصببطالر «دیکلماسببیون» را به عنوان یکی از ابزارهای وصببفِ روایی به کار برد و «دیکلماسببیون» همان
استفاده از دیالوگ در خدمت نمایش و تج سّم است؛ یا خطاب و سخنی است که لحن ط یعی و متناسب با حال و
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هنجار گوینده دارد(نگبه :نیمایوشببیج  .)57 :1357از این روی میبینیم که در این منظومه به میزان قابل توجهی
از عنصر دیالوگ استفاده شده است .مونولوگهای تهمینه و رستم و سهراب نیز عالوه بر دیالوگهایی است که در
این منظومه شاهد آن ه ستیم .ب سامد باالی ا ستفاده از گفتگو شتاب روایت و در واقع مدت زمان روایی و مدت
زمان داستان را با یکدیگر هم زمان و برابر مینماید .گفتگوی سهراب با مادرش تهمینه مونولوگ تهمینه گفتگوی
سهراب با ر ستم مونولوگ ر ستم گفتگوی گردآفرید با سهراب گفتگوی حکیم فردو سی با سهراب بخش ب سیار
زیادی را به خود اختصاص داده است

کارکرد صحنه نمایش و دیالوگ در منظومة مهرة سرخ
چنانچه گفته شد کسرایی گویا به قصد نمایش این منظومه را سروده است .یکی از نقاط برجستة این منظومه
که بر جن ة غنایی و نمایشی یا دراماتیک آن افزوده است تنوع گفتگو میان انواع شخصیتهاست .در این منظومه
عاطفة مادری(میان سبببهراب و تهمینه) عاطفة پدری (میان رسبببتم و سبببهراب) عاطفة دلدادگی(میان گردآفرید
سهراب) به زی ایی در قالب گفتگو بیان شده است:
«اى جان ناشکی ا
سهراب!
شب مىرود ز نیمه
سحر مىرسد
بخواب!
دیدار ما
زیاده درین سرگذشت بود
بیگاه و پرشتاب
جز حسرتى چه سود تماشا را
گاه ع ور تند شهاب از بر شهاب
یا دسته گل بر آب؟
بگذار همچو سایه در این شب فرو شوم
با شورهاى دل
تنها گذارمت
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همراه عشق خویش
به یزدان سپارمت!»
سهراب گفت « :نه
با من دمى بمان»
در تنگناى کوته آن دیدار
در اوج کارزار
اهریمنانه دستى گر عقل ما ربود
دلهاى ما به هم درى از عشق برگشود
دیدار ما ضرورى این سرگذشت بود!
زرین شهاب عشق
بر ما ع ور کرد
هر چند
شورى غریبتر
جانهاى برگداخته را از هم
آن گونه دور کرد(».کسرایی )774 :1387
عالوه بر گفتگوهایی که جن ة غنایی دارند کسرایی در گفتگویی که میان سهراب و حکیم ترتیب میدهد به
نوعی در پی تفسیر چرایی شکست ایدئولوژی خود است .حکیم شکست سهراب (خود) را در واقع پذیرفتن مهرة
سرخی (ایدئولوژی) میداند که تا پایان عمر به بازوان بسته است:
آن دم که خود پذیره شدی مهرة پدر  /یاقوت دانه شهرة گیتی را  /بستی به بازوان  /در ازبال به خویش گشودی
و در نخست  /باید که راز فاجعه در سنگ سرخ جست (همان.)789 :

حذف و ایجاز( :)Ellipsisحذف «بیشترین شتاب و سرعت در زمان داستان است که روایت نمیشود؛ ولی
فهمیده میشود»(قاسمیپور  .)136 :1387به اعتقاد توالن «حذف در قالب شکافها یا گسستهای زمانی -مکانی
شیوهای رواییاست که ارزش متغیر دارد امّا اگر ما سرعت روایی را وابسته به قضاوتهایمان دربارة شتاب گفتن
وقایع داستانی در نظر بگیریم آنگاه حذف در واقع اصال نوعی سرعت روایی نیست؛ به بیان دیگر معتقدم که باید
سرعت را شتاب گفتن آنچه گفته میشود تلقی کنیم»(توالن  .)91 :1386حذف به صورت تقطیع زمانی و یا
خالصهگویی صورت میگیرد(همان.)61 :
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حذف و تلخیص در منظومة مهرة سرخ
در هر داسببتانی -اغلب -به روایتِ کانون تمرکز پرداخته میشببود که ع ارت اسببت از «آن نقطهای که رویداد
اصلی و تعیینکنندهتر در همانجا روی میدهد .بیشتر ارت اط عاطفی خواننده هم در همین نقاط پدید میآید .این
نقاط باید با شرر و بسط بیشتری پیش روی خواننده قرارگیرند و نقاط کماهمّیّتتر به اختصار بیان شوند»(بینیاز
 .)119 :1392پ

از روایت کانون تمرکز بخشهای کماهمّیّتتر حذف می شوند تا روایت به راحتی پیش برود .در

حذف زمان در دا ستان میگذرد در حالی که در روایت زمان سپری نمیگردد .به ع ارت دیگر «حدّاکثر سرعت
زمان روایت را حذف مینامیم که در آن هیو فضای متنی روی بخشی از دیرش داستانی صرف نشدهاست»(توالن
.)90 :1383
حذف در مهرة سرخ :چنانکه گفته شبد منظومة مهرة سبرخ روایتی اسبت از داسبتان رسبتم و سبهراب در
شاهنامه .بنابراین ک سرایی با توجه به روایت حکیم فردو سی اغلب حوادث این دا ستان تراژیک را بیان کرده ا ست؛
لیکن به نظر میرسببد – با توجه به طوالنی بودن روایت فردوسببی و یا عدم اطالة کالم -از برخی از حوادثِ روایتِ
اصلی صرف نظر کرده است؛ از جمله:
منظومه با زخم خوردن سهراب و خون آلود بودن او شروع می شود و ذکری از چگونگی زخم خوردن او توسط
د شنة ر ستم سخنی به میان نیامده ا ست؛ هر چند در صفحة  770فقط ا شارهای به فرورفتن تیغ در پهلوی ر ستم
میرود لیکن از چگونگی این حادثه میگذرد« :باری  /زین ق صه بگذرم که چنین ا ست روزگار  /پیوند مهر ما ست /
ر شک آور ک سان  /اما غم و جدایی هر جفت نازنین  /آرام بخش خاطر این قوم ز شتکار »(نگ به :ک سرایی :1387
.)770
در بازگشت به داستان دیدار تهمینه و رستم فقط به ذکر تشویش و اضطراب تهمینه اشاره شده است و از ذکر
چگونگی دیدار آنها سخنی به میان نیامده است(.همان.)759 :
در گفتگوی میان تهمینه و سهراب فقط به ذکر فریب خوردن سهراب تو سط افرا سیاب ب سنده شده ا ست:
«گفتم تو را نگفتم؟  /کز عطر راز تو  /افراسبببیاب نیز م ادا که بو برد؟!  /اما تو را غرور به پندارهای نیک  /اما تو را
شتاب به دیدار تهمتن  /چ شم خرد ب ست  /د شمن به م صلحت /میداد با تو د ست  /اما  /تو بیخ ر  /با آن دور
رویگان به خطا داشتی نشست!»(همان.)761 :
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در صفحة  767و در بازگشتی که به ابتدای داستان رستم و سهراب وجود دارد برخی از وقایعی که س ب آوازة
حملة سهراب به ایران شده ا ست (از جمله حمله به دژهای مرزی ایران) حذف شده ا ست .ع ارت ک سرایی با این
بندها شروع شده ا ست« :گفتند / :مردی ر سیده ا ست یلی  /یکّه در جهان  /جز ر ستمش به رزم  /هماورد گرد
نیست  /گر تهمتن به عرصه ن اشد  /امّید برد نیست»(همان.)767 :
در گفتگوی میان سببهراب و گردآفرید فقط اشببارهای اندك به دلدادگی آنان میشببود .ال ته ن اید از نظر دور
داشت که در روایت فردوسی هیو اثری از رابطة عاشقانه میان سهراب و گردآفرید نیست .شاید تنها بیتی که بتوان
گفت سهراب به گردآفرید «م تال» شد بیت ذیل باشد:
ز گفتار او م تال شد دلش

برافروخت گنج بال شد دلش (فردوسی )435 :1387

«  ...دیدار ما  /زیاده در این سرگذ شت بود  /بیگاه و پر شتاب  /جز ح سرتی چه سود تما شا را  /گاه ع ور تند
شهاب از بر شهاب  /یا دسته گل بر آب  / ...آری ما عشق را نچشیدیم  /ان را چو دسته گل  /بر روی آبهای روان
دیدیم (»...کسرایی .)775 :1387
به نظر میرسد کسرایی آن قسمت از داستان را برای روایت خویش برگزیده است که بتواند اندیشههای خود را
در آن بازتاب دهد و از حاشیه رفتن دوری گزیند .برای نمونه میتوان گفت که از صحنههای کارزار هیو نمودی در
روایت ک سرایی نی ست ولیکن تا آنجا که توان سته ا ست بر عن صر گفتگوی شخ صیتها افزوده ا ست .ک سرایی با
استفاده از توصیف و گفتگو که عامل کاهش دهندة سرعت روایت است به خوبی توانسته است « شخصیتپردازی»
کند.
 .3بسامد ( :)Frequencyمنظور از بسامد تکرار نقل یک حادثه در داستان است .این تکرار انواع مختلفی
دارد :اگر بسببامد به صببورت یک بار نقل کردن واقعهای باشببد که یک ار اتفاق افتاده اسببت و یا چندبار نقل کردن
رویدادی که به همان تعداد مرت ه در دا ستان رخ داده باشد بسامد مفرد 1نامیده می شود .نوع دیگر بسامد بسامد
مکرر 2نام دارد که ع ارت است از چند مرت ه نقل کردن رویدادی که فقط یک ار رخ داده است .آخرین گونة بسامد
بسامد بازگو 3به معنی یکبار نقل کردن رویدادی است که چند مرت ه اتفاق افتاده است .بسامد مؤلّفهای است که
1

. Singulative
. Repetitive
3
. Iteretive
2
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ق ضاوت دربارة آن و ک شف انواع تکرارهای آن در پایان خواندن روایت و با بازگ شت به عقب و برر سی کل دا ستان
سنجیده می شود و در ضمن این تکرارها ممکن است س ک راوی تداوم و زاویة دید تغییر کند یا تغییر نکند(نگ
به :تودوروف  6 :1382؛ توالن  66-7 :1383و نیز :احمدی .)316 :1386
بسامد در منظومة مهرة سرخ
در این منظومه بسامد به صورت مفرد است و به جز تکرار «بستن مهرة سرخ به بازوی سهراب» که در مجموع
سه بار تکرار شده ا ست .به این ترتیب میتوان بدین نتیجه ر سید که تأکید ک سرایی و تمرکز او در این منظومه بر
«مهرة سرخی» ا ست که همواره با او بوده ا ست .این مهرة سرخ همان ایدئولوژی کمونی ستها ست که تا آخر عمر
همراه او بود و تا «قلة میعاد» پیش رفت لیکن خ ری از وعدهها و آرمانشهری که پیشبینی میشد ن ود.
نتیجه
منظومة روایی مهرة سرخ یکی از اشعار روایی بلند سیاوش کسرایی در شعر معاصر است .این منظومه روایتی
است از آخرین رمقهای حیاتی سهراب فرزند رستم که کسرایی با استفاده از این داستان سعی در بیان شکستهای
ایدئولوژی خود برآمده است .روایت این داستان توسط کسرایی همراه با پرشهای زمانی و جرر و تعدیلی است که
ن س ت به ا صل دا ستان – در شاهنامه -دیده نمی شود .بهرهگیری از نظریات روایت شنا سی خ صو صاً نظریات ژرار
ژنت مخاطب را در فهم هر چه بی شتر این منظومه یاری میر ساند .برر سی ما ن شان میدهد که – بر ا سا

نظریة

ژنت -این منظومه همراه با پرشهای زمانی است که اغلب آن مربوط به پ نگری است .حتی شروع روایت کسرایی
با توصببیف سببهراب شببروع میشببود که پهلویش شببکافته و آخرین نف های زندگی را میکشببد .در ادامة روایت
ک سرایی با پ نگری متعددی به حوادث دا ستان ر ستم و سهراب بازمیگردد .پ

نگری به دا ستان ورود ر ستم به

سببمنگان مهره بر بازو بسببتن سببهراب حمله به دژ سببپید در ایران دیدار با گردآفرین از جمله پ

نگری های

ک سرایی در روایت ا ست .در مورد تدام زمانی نیز به این نتیجه ر سیدیم که این منظومة روایی دارای شتابی منفی
اسببت .این شببتاب منفی که زمان متن روایی را با زمان داسببتانی یکسببان مینماید ناشببی از توصببیف صببحنهها و
گفتگوهای متعددی ا ست که ک سرایی میان شخ صیتهای دا ستان ترتیب داده ا ست .ا ستفاده از صحنه نمایش و
گفتگو این منظومه را به منظومهای نمایشببی و دراماتیک ت دیل نموده اسببت .توصببیفات متعدد این منظومه در
را ستای غنای ادبی و بالغی و تزیینی و در واقع شعریت آن ا ست .ک سرایی با ا ستفاده از عن صر گفتگو نیز به بار
عاطفی و شخصیت پردازی منظومه پرداخته است .بخش اصلی بار تغزلی این منظومه در میان گفتگوهای شخصیت
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ها خصببوصبباً گفتگوی سببهراب با گردآفرید و مونولوگهای تهمینه بارزتر اسببت .این عاطفه در گفتگوی حکیم
[فردوسی] با سهراب نیز دیده میشود.
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Review of the narrative time period in the »Mohreye Sorkh« on the
basis of Gerard Genet's theory
Hossein rasoolzade1
Hojjat boudaghi2

Abstract
The ‘Mohreye Sorkh’ Poem is one of the highest narrative poems in contemporary literature,
which Kasraei uses with a narrative and mythical method to recreate the stories of Rostam
and Sohrab. Since this poem has no direct line and is accompanied by changes to Ferdowsi's
narrative, the use of the theory of genes in the understanding of this system is of great help
to the audience. Genette refers to three types of time relationships between the time of the
story and the time of the text, which are: 1. Order 2. Durability3. Frequency. The results show
that the chracariity in the order element of the tendency is to the type of post-negation.
The results show that he has a tendency to type-flashforward in the order element. These
flashbacks are the means for him to be able to narrate his closed destiny. In the continuity of
time, numerous descriptions, including the description of their characters and their states,
space and place and time, have caused the poetry to have a negative momentum and the
narrative time with the time of the story and the text is almost equal. The frequency of the
element of dialogue has brought the structure of this poem closer to a dramatic text. These
talks, in addition to the possibility of personality, have been able to add to the lyrical load of
the poetry system. In a few cases, he has been able to escape unnecessary material by using
the eliminating element, and directing the audience to the main story. In the case of the
frequency element, it can be said that, apart from repeating the story of the birth of Sohrab
and the vertebrae, it is not frequent and recurrent, and often comes in singular frequency.
Keywords: genette, kasrayi siyavash, narrative, cintemporary poem.
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