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 چکیده

شود. شاعر با خلق میشنیداری _هنری است که در زبان شعری آن نمایشی دیداری_شعر نمایشی، اثری ادبی
های نمایشی اعم از روایت، گفتگو )دیالوگ یا مونولوگ(، توضیحات صحنه، کشمکش، تعلیق، استفاده از مولفه

های نمایش نقش به سزایی در شناخت قابلیت کند. مقایسه تطبیقی شعر وای خلق میگره و... اثری میان رشته
های نمایشی را در توان قابلیتید( از جمله شاعرانی است که مینمایشی برخی اشعار دارد. مهدی اخوان )م. ام

شعر  شعارش مورد مطالعه قرار داد. مجموعه  ست...زندگی می»ا شعر « گوید : اما باز باید زی پنجمین مجموعه 
شامل زندان شده اخوان ثالث و  ستفاده نامهچاپ  شعری ا صر  ست. اخوان ثالث در این مجموعه، از عنا های او

ستانچندانی نکرده و بیشتر به  ستناد به _پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی گوییدا تحلیلی و با ا
شی مجموعه ظرفیتای به بررسی های کتابخانهداده ست...زندگی می »های نمای پرداخته « گوید : اما باز باید زی

ای چند پیرنگی شامل یک شاه پیرنگ نمایشواره  شعر مذکور یمجموعه دهد؛های پژوهش نشان می. یافتهاست
صلی و  ست و با توجه به ارزشا شی موجود در آن میچندین پیرنگ فرعی ا برداری تواند مورد بهرههای نمای

 قرار گیرد و به نمایشنامه تبدیل شود.
 

 گوید اما باز باید زیستاخوان ثالث، زندگی میشعر نمایشی، : هاکلیدواژه
 
 مقدمه. 1

 هایظرفیت افزایش بر عالوه آن از اقتباس و بوده درام گیریشتتکل هایزمینه و بستتترها ترینمهم از همواره ادبیات
شی بیان و ساختار دراماتیک، سته که یک بازیگر آن کرده تقویت هم را نمای شی دان شعر را نمای ست. برخی هر  را  ا

دبیات، جزء ا یک پاسخ این است که درام برخالف چرا باید در این که درام، ادبیات است شک کنیم؟» کند. اجرا می
شعر را نمی ستان و  ست. دا شی ا توان و از این که نمایش، رقص و موسیقی را میتوان اجرا کرد درحالیهنرهای نمای

شتابزده است. چرا درام ها را جزء هنرهای نمایشی و نه ادبیارو باید این سیار  ت به شمار آورد، اما این نتیجه گیری ب
 (.2: 1999)نیو، « هردوی این مقوالت به شمار آورد؟ را نباید جزئی از

شی نمایش، کمال یافته سمت نمای ست. هم زبان و هم ادبیات به طور طبیعی گرایش به  شکل زبان و ادبیات ا ترین 
 به و ایرانی بیان ابزار ترینمهم عنوان به رسد. شعر، در ادبیات به اوج خود میشدن دارند، خصوصیت نمایشی زبان

 کمک ما دراماتیک ادبیات کمبودهای از مهمی بخش تقویتِ به تواندمی سرشار داستانی هایقالب داشتن بر در لحاظ
 نیازهای خاستتتگاه و ملی فرهنگی، تاریخی، نیازهای از برخاستتته شتتک بدون بیان ادبی ابزار این کهآن عالوه، به. کند

   .هست هم ایرانی جمعی
میراث شعر و نظریه ایرانی را با هم تلفیق کرد  (1307-1369) مهدی اخوان ثالث )م. امید( شاعر و موسیقی پژوه ایرانی

شعارو نمونه شت. ا شد بدعتی بر جا گذا سنت گسسته با  و دارند اجتماعی زمینه او ای ایجاد کرد که بدون این که از 
صویر به را مردم زندگی حوادث گاه شیده ت ست؛ک سی لحن دارای همچنین ا  شعر سنگینی و صالبت با آمیخته حما

 و گیردمی کار به شتتعرش در را حماستتی هایمایهدرون او. استتت تازه و نو ترکیبات بردارنده در نیز و خراستتانی
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ستعاره به را هامایهدرون این از هاییجنبه سته نماد و ا شه آن نگاه تراژیک، » کند. می آرا شاهکارهای اخوان همی در 
 (. 212: 1391شفیعی کدکنی، )  «عنصر چشمگیر و وجه غالب است.

ست...زندگی می»مجموعه  شعر « گوید : اما باز باید زی شده اخوان و ادامه ی مجموعه  شعر چاپ  پنجمین مجموعه 
شامل« پاییز در زندان» ست. این مجموعه  ستان بوده ا ست که در مدت زمان زندگی اخوان در زندان بر او و دا هایی ا

شته.  ستانش گذ ستانکی چند از دیده» دو شتدا شهها، بردا ست، به جد و هزل و خاطره و خطور ذهن و ها و اندی ها
شتعال درون و نتیجه تجربه ضمیر و انفعال و ا شتغال  صل ا صباح زندگی من دنقل و خطاب، که حا ر های آن چند 

ستفاده کند، به عناصر اخوان  در این مجموعه بیش از آن (.141: 1390اخوان ثالث، ) « زندان است. که از عناصر شعری ا
داستانی توجه داشته و داستانی کامل خلق کرده.این مجموعه مانند برخی دیگر از شعار اخوان از جمله : خوان هشتم، 

های کامل و قوی، دستور صحنه، گفت است. شخصیت پردازی سنگستان، آدمک، خون سیاوش و... شعری تصویری
روند تا پیرنگ اصتتلی به خوبی های مجزای هر یک از کاراکترها که همگی در یک جهت پیش میها و داستتتانو گو

ستر مناسبی برای اقتباس تبدیل میشکل بگیرد، از جمله ویژگی درواقع این » کند. هایی است که این مجموعه را به ب
شتیا شعر به قولی، ها و گزارشددا صلی  صر ا سیاری از جهات عن ست. در ب شده ا ست که موزون و منظوم  هایی ا

صویری  ستقیم و ت شتر کنایی و غیر م شعری هم که بی شیوه بیان  ست و  صلی نی صر ا صور خیال، در این منظومه عن
بیانی مستقیم و صریح دارد که محتوا است در این آزمایش جای خود را در کل و جزء، به راحت صراحت داده است 

 (.142: 1390اخوان ثالث،) « دارد.را، از قلمرو شعر ت شعر محض و ناب ت کمابیش دور می
تحلیل کرده است. این پژوهش کیفی  را «گوید : اما باز باید زیست زندگی می »مقاله حاضر، عناصر نمایشی منظومه 

صیفی شیوه تو شان دهد های نمایتحلیلی، ظرفیت_به  ست تا ن شی منظومه مذکور را مورد بررسی قرار داده و بر آن ا
 کند.های سینمایی و تئاتری فراهم میبرای اقتباسرا که مجموعه حاضر، داستانی چند پیرنگی است که بستر مناسبی 

 
 پیشینه تحقیق. 2

نمایشتتی مورد توجه بوده اند. از  هایدلیل روایت محور بودن، همواره از نظر بررستتی ظرفیتاشتتعار اخوان ثالث به
توان به موارد زیر های نمایشی اشعار اخوان پرداخته اند؛ میهای خود به بررسی جنبهجمله نویسندگانی که در کتاب

شبی که آینه تب »سیمین بهبهانی در ، «طال در مس»و « اخوان شاعر بزرگ سرزنش جهان»اشاره کرد: رضا براهنی در 
 .«شعر زمان ما»در  و محمد حقوقی« کرد

شعار اخوان را به سه دسته تقسیم می . شعرهای نیمه 3. سینما با یک راوی 2. سینمای محض 1کند: محمد حقوقی ا
 .دانندبراهنی و بهبهانی نیز شعر اخوان را روایتی دراماتیک می .(370-372: 1387 حقوقی،)نمایشی
بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک »توان به مقاله می اند نیزهایی که در این زمینه نوشته شدهاز مقاله
اجی آقا بابایی و خانم نرگس صتتالحی و همچنین مقاله مشتتترن خانم فرزانه ی آقای محمدرضتتا حنوشتتته« اخوان

 اشاره کرد. «قابلیت دراماتیک شعر کتیبه اخوان ثالث»سادات علوی زاده و امید وحدانی فر با عنوان 
 
 نمایشیشعر . 3

 استفاده با شاعر. شودمی خلق شنیداری_دیداری نمایشی آن شعری زبان در که است هنری_ادبی اثری نمایشی، شعر
 اثری و... گره تعلیق، کشمکش، صحنه، توضیحات ،(مونولوگ یا دیالوگ) گفتگو روایت، از اعم نمایشی هایمولفه از

 .کندمی خلق ایرشته میان
سیاری از متون ادبی  صاحب نظران اینگونه ب سیاری از  شی دارند. ب ستند، اما ویژگی های نمای شعر یا نثر ه به ظاهر 

های نمایشی از دیرباز در میان آثار ادب فارسی وجود داشته که این دانند. قابلیتهای خواندنی میاشعار را نمایشنامه



 635   /    مهدی اخوان ثالث)م. امید( «گوید: اما باز باید زیستزندگی می»بررسی عناصر نمایشی مجموعه  

ست که همپای ادبیات حر شان دهنده قدمت هنر نمایش در ایران ا ضوع ن ست. مو شده ا  شعرکت کرده، اما مکتوب ن
 .است فارسی معاصر شعر هاینوآوری از یکی که است نمایش و شعر تلفیق حاصل نمایشی

ها )اشعار نمایشی( کاربرد بسیاری داشته و عالوه بر وجه های نمایشی است که در نمایشوارهگفتگو، از جمله ویژگی
ستان نیز کمک می شبرد دا شنامهکنزبان آورانه به پی های مکتوب نیز گفتگوها اغلب منظوم و آهنگین د. در اولین نمای
 بودند و رفته رفته شکل نثر به خود گرفتند.

ساس »گوید: ابراهیم مکی در این باره می شتر برا شش بی شعر بود و ارز سر  سرا شنامه که مکالمات آن در آغاز  نمای
سنجیده می شعری  شعر به شد، به مرور زمان، با اهمیت یموازین  شکل ظاهری  افتن روزافزون روابط اجتماعی... از 

 (.125:  1397)مکی،« معنای متعارفش فاصله گرفته، با حفظ جوهر آن، به نثر گرایش پیدا کرده است

 
 اشعار اخوان ثالث. 4

سرود های سنتی مانند قصیده و رباعی میاخوان در مجموع دارای هشت دفتر شعر است. او ابتدا شعرهایی در قالب
 در او اشعار و از نظر زبانی احیاگر سبک خراسانی بود اما در اثر آشنایی با نیما یوشیج به سرودن شعر نو روی آورد.

 : اند شده بندی طبقه دسته سه
سیک:4-1 شعرهای کال ست. اگر شعرش با همه» .  سی ا شعرهای معمولی فار شور، از رنگ همان  ی زیبایی و 

ای که انجام داده جنبه آزمایشی شد و بیشتر کارهای تازهداشت، کمتر احساس می کوشش و جنبشی در راه تحول
 .(110: 1391)شفیعی کدکنی، « و تمرین داشت؛ هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم و قالب قطعات

سیک: 4-2 شعرهای نئوکال شتود و قدرت بیان او را طور روشتنی دیده میصتداقت لهجه در این شتعرها به». 
 (.118)همان : « دهدمی نمایش

شعرهای نو و نیمایی:4-3 ست که در میان قدما هم » .  ستقالل او تا مرزی ا ست و این ا او در کار خویش آزاد ا
 .(120)همان : « کمتر کسانی را چنین استقاللی به حاصل آمده است

 
 های درام در اشعار اخوان ثالثنشانه. 5

سی، علم مطالعه شنا شانه  ستن شانه ی هرچیزی ا شاره دارد. ن صویر، ها میکه به چیز دیگری ا شکا کلمه، ت توانند به 
ی بخشی ها به مثابهی نقش نشانهدانشی بود که به مطالعه»صوت و شیء ظاهر شوند. از نظر سوسور، نشانه شناسی 

ی نامید، نظریهسی میی مطالعاتی او که نشانه شناپرداخت... برای چارلز پیرس فیلسوف، رشتهاز زندگی اجتماعی می
 .(25: 1397)چندلر، « ها بود که با منطق ارتباط نزدیکی داشتصوری نشانه

 سه وجه مختلف دارد: نشانه
ست دریافت در این وجه مدلول به»: شمایلی وجه. 5-1 شباهت به دال یا به این علت که تقلیدی از آن ا خاطر 

 (.66)همان: « شود. دال به علت دارا بودن بعضی از کیفیات مدلول شبیه آن است.می
ی شتتمایلی استتت که از طریق آن ابژه مورد نظر شتتاعر برای خواننده بازنمایی نوعی نشتتانه« صتتور خیال»در شتتعر، 

 شود.می
شاعر با بهره شعر اخوان مبتنی بر واقع گرایی بوده و  صویرسازی در  صاویر مورد نظر گیری از توصیفت های دقیق، ت

کند و به این ترتیب، دال )صتتورت آوایی یا نوشتتتاری کلمه( به مدلول )تصتتویر ذهنی( داللت خود را بازستتازی می
 کند.می

ست بلکه به» ای:.وجه نمایه5-2 ست این ارتباط میدر این وجه دال اختیاری نی ستقیم به مدلول مرتبط ا تواند طور م
ستنتاج  شاهده یا ا شانهم ضبط، های طبیعی، عالئم بیماریشود: مثل ن سایل اندازه گیری، عالئم اخباری، انواع  ها، و

 (.67)همان: « عالئم شخصی و حروف اشاره
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شانه شمایلی بهره برده و یکی از ویژهاخوان در این مجموعه از انواع ن شانههای  ست که بارها « فالنی»ها، ترین این ن ا
 ستفاده شده و هر بار به یکی از زندانیان داللت دارد.در جای جای شعر از آن ا

در این وجه دال شتتباهتی به مدلول ندارد اما بر استتاس یک قرارداد اختیاری به آن مرتبط شتتده  . وجه نمادین:5-3
 (.66)همان:« است؛ بنابراین رابطه میان دال و مدلول باید آموخته شود

از نمادهای کهن الگویی استفاده کرده یبه، شهریار شهر سنگستان و... خوان هشتم، آدمک، کتاخوان در اشعاری چون 
 کند.ی آن دوران داللت میاست که بر جامعه« زندان»اما در این مجموعه بارزترین نماد 

 
 «گوید : اما باز باید زیستزندگی می»بررسی عناصر نمایشی منظومه . 6

عناصر نمایشی را که به یک نمایش قابلیت اجرا شدن روی صحنه های نمایشی اشعار نخست باید برای تحلیل جنبه
 دهند بازشناسیم.می

ای استت که یک نمایشتنامه مطرح ای استت و بیانگر اندیشتهتم یا مضتمون، از ملزومات هر نمایشتنامه: تم 1-6
 کند.می

 دارای مضمونی اجتماعی است.« گوید: اما باز باید زیست..زندگی می»مجموعه 

طرح یک داستان، سیر خطی و مبتنی بر روابط علی و معلولی حوادث داستان است که طی آن : پیرنگ )طرح( 2-6   
صیت شخص میشخ شان م شده و اهداف ستان »شود. ها معرفی  صه پرخطر دا ستان یعنی اینکه در عر ریختن طرح دا

ست در زمینه های متعددی در پیش رو داری بهترین را انتخاب کنی. برانی و در حالی که راه سنده ا طرح، انتخاب نوی
 (.30: 1398)مک کی، « هاحوادث و ترتیب زمانی آن

شویم. داستان های هرکدام آشنا میها و داستانشود و در ادامه با تک تک شخصیتداستان با وصف شاتقی شروع می
شاتقی در حیاط زندان بازگو می ستان شود. هرکدام از زندانیان در حین پند و اندرزهای  تا اینکه در پایان باالخره دا

شاتقی هم برای خواننده آشکار می شاتقی او را فریب چگونگی زندانی شدن  شود که طاووس همسر و دخترعموی 
 اندازد.داده و بعد از اینکه تمام اموال شاتقی را به نام خود کرده او را به زندان می

 وانند نوعی از پیرنگ را داشته باشند. تها دارای پیرنگ اند، اما هرکدام میهمه داستان
سیک :  ستانی بر مبنای زندگی یک قهرمان فعال که علیه نیروهای » شاه پیرنگ یا پیرنگ کال سیک یعنی دا طرح کال

کند تا به هدف خود برستتتد، یعنی حرکت در امتداد زمان در چارچوب عمدتا خارجی و عینی مخالف مبارزه می
ستانی که یکپارچ شخص که به منزله تحولی مطلق و واقعیتی دا سیدن به پایانی م ست و ر ه و دارای پیوندهای علی ا

 .(32)همان: « غیر قابل بازگشت است
ها کند اما در ادامه آنمینیمالیسم یعنی اینکه نویسنده با عناصر طرح کالسیک آغاز می»  خرده پیرنگ یا مینیمالیسم :

 .)همان(« کاهدآراید و میکند، میکند، فشرده میاه پیرنگ را کوچک میهای بارز شبرد. یعنی ویژگیرا تحلیل می
صر کالسیک را تقلیل نمی»  ضد پیرنگ : ساختار، عنا ضد  سنتی کنند و با نفی فرمدهند بلکه معکوس میانواع  های 

 )همان(.« گیرندشاید اصال فکر وجود اصول فرمال را به سخره می
شد، منظوم ستزندگی می»ه طبق تعاریفی که ذکر  شاه « ..گوید: اما باز باید زی شامل یک  ست  ستانی چند پیرنگی ا دا

دخو، عمو عینل، میرفخرا، شاغالم و...(. کل  پیرنگ اصلی ) داستان شاتقی( و چندین خرده پیرنگ ) از جمله داستان
 شود.داستان پیرنگ منسجمی دارد و سیر خطی حوادث به خوبی در آن دیده می

صیت 6-3 سوال که : شخ صیت مهم»این  ست یا پیرنگ؟شخ عمری به درازای عمر هنر دارد و هنوز هم این « تر ا
گیرد. بحث در بین اصحاب هنر ادامه دارد. یه عقیده ارسطو، داستان نسبت به شخصیت در مرتبه اول اهمیت قرار می

ن عقیده بودند که چیزی که خواننده طلب این عقیده تا قرن نوزدهم غالب بود، اما از قرن نوزدهم عده بستتیاری بر ای
های جذاب و پیچیده است نه ساختار و داستان. با این وجود این بحث تاکنون همچنان ادامه دارد و کند شخصیتمی
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تر است یا شخصیت؛ زیرا توانیم بپرسیم ساختار مهمما نمی» بی نتیجه مانده؛ چرا که این بحث از اساس غلط است. 
تر باشد. تواند از دیگری مهمها یک چیزند و لذا یکی نمیخصیت است و شخصیت همان ساختار. آنساختار همان ش

 .(69: 1398)مک کی، « ه خواهد داشتکه دو جنبه بنیادی نقش داستانی از هم تفکیک نشود اداماما این بحث تا زمانی
در یک اثر »  های خاص او.و ویژگیها شخصیت پردازی یعنی ارائه شخصیت و عینیت بخشی به او به مدد خصلت

پردازند، موقعیتی فراهم دراماتیک، برای معرفی شتتخص بازی، به توصتتیف احوال و خصتتوصتتیات اخالقی او نمی
ستانی میمی ستان با اعمال آورند، یعنی دا ضای خلق و خوی خود در چهارچوب آن دا شخص بازی به اقت سازند تا 

 .(32: 1397)مکی، « خود، خود را معرفی کند
هایش را در طول داستتتان به مخاطب معرفی کند. تنها در منظومه مورد بحث، شتتاعر زمان کافی ندارد تا شتتخصتتیت

کند، شاتقی شخصیتی که در تمام داستان حضور دارد، بعد از راوی که خود اخوان است و تنها داستان را روایت می
شده ستان با او آغاز  ست. شخصیتی که از همان ابتدا دا شاعر معرفی و با او هم به پایان می ا رسد. همانطور که خود 

شیده و با اینکه بیمی سرد و گرم روزگار را چ ست که  شاتقی فردی ا شهره به دانایی کند،  ست اما در زندان  سواد ا
 است.

 عامی، اما خاصه خوان دفتر ایام»     
 امی، اما تلخ و شیرین تجارب را       
 فت خط جام ت ت مثل رند و ه       
 (149: 1390)اخوان ثالث،  «خوانده از دون و ورای خویش...       

شنا می ستانش آ صیت محوری دا شخ ست که با » کند. اخوان اینگونه مخاطب را با  سی ا شخص بازی محوری ک
شرایط موجود، به بحران پنهان دامن می شکار میمخالفت خود با  . در ادامه نیز با (81: 1397)مکی، « سازدزند و آن را آ

 شویم.های ظاهری او آشنا میپیش رفتن داستان با ویژگی
 اینک آن غمگین بی آزار،»   

 شاتقی زندانی دختر عمو طاووس.     
 داشت با لبخند مجروحی که اغلب بر لبانش بود     
 اش را گاه و خطوط چهره     
 کرد؛چون نگه جزم و جری می     
 (150: 1390)اخوان ثالث،  «پیمود.با ما راه می گفت وماجرا می     

شویم که شاتقی شخصیتی است که با اینکه خودش از وضع موجود ناراضی است اما سعی در طول داستان متوجه می
شکایت  سخنانش امیدی را که خود به آن باور ندارد به دیگران منتقل کند، اما در این میان گاهی نیز به گله و  دارد با 

 های دیگران داستان غم انگیز خودش را فراموش کند. پردازد. او در تالش است تا با بازگو کردن داستانمی
صیت ستان خود را دارند و خرده پیرنگشخ ضور دارند که هرکدام دا ستان ح های های فرعی دیگری نیز در این دا

ی داستان خودشان هستند. شاعر در ها هر یک قهرمان و شخص محوردهند. این شخصیتفرعی داستان را شکل می
 ها دارد.های محوری هرکدام از روایتهای فرعی نیز معرفی کوتاهی از شخصیتابتدای روایت

 و به ما پیوست در آن گردش آرام»        
 گرد حوض خالی معصوم،         
 آن جوان با همه افتاده و خندان          
 تازگی و بار اول بوده که افتاده در زندان.          
 لنگید.آن که پای راستش کج بود و می          
 مثل من امروز یک زندانی، اما پیش ازین آقای دفتردار          
 (184)همان: « مرد شوخی تاب خوش رفتار           
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ندارد و شتتاعر به همین اندازه از معرفی )برای برخی ها زمان کافی وجود اما برای شتتناخت بیشتتتر این شتتخصتتیت
 ها کمی بیشتر یا کمتر( بسنده کرده است.شخصیت
 های فرعی : شاغالم، میرفخرا، عمو عینل، سیا سرمست، دخو، آقای دفتردار، دزد آقاشخصیت

ص بازی شخص بازی مخالف )یا ضد محوری( نیرویی است که همچون سدی محکم در مقابل اعمال خواست شخ»
شش ست و کو شته ا سدار های او را در جهت نیل به هدف خنثی میمحوری قد بر افرا شخص بازی مخالف پا کند...

 .(81: 1397مکی، ) « شرایط موجود است و یا خود همان شرایط موجود است
ک از های ضتتد محوری در هر یکنند. اما شتتخصتتیتدر این منظومه، شتترایط موجود نقش مخالف اصتتلی را ایفا می

 ها نیز حضور دارند. شخصیت ضد محوری در پیرنگ اصلی، طاووس همسر شاتقی است. داستان
گررد، از در کنار هم قرار گرفتن کالم که مبادله آن بین دو یا چند شتتتخص بازی منجر به مکالمه می» : گفتگو 6-4

صل می شکیل میالفاظ حا ساس آن را ت شی و یا دهد. مع هذشود و لفظ یا کلمه پایه و ا ا آنچه ما آن را مکالمه نمای
 .(126: 1397)مکی،« الفاظ استنامیم چیزی ورای حاصل جمع جبری کلمات و یا کالم دراماتیک می

شاتقی با تک گویی شتر به صورت مونولوگ است و نقش پیش برنده دارد.  ستان را گفتگو در این منظومه بی هایش دا
آغاز کرده و « هی فالنی» های شتتاتقی این استتت که اغلب صتتحبتش را با لفظ های تک گوییبرد. از ویژگیپیش می

 دهد.های خود قرار میشخصی را مخاطب پند و اندرز
 هی فالنی! دل به غم مسپار. نومیدی بران از خویش.»     

 دور دار از جان خود تشویش.       
 تو درختی ناامیدی آتش قهار        
 ن گستر.با شتاب و بی اما       
 هان مشو تسلیم نومیدی،       
 (221: 1390اخوان ثالث، ) « که نماند از وجودت غیر خاکستر...       

 کند.گاهی نیز صحبتش را با یک سوال شروع می    
 هی فالنی! با شما بودم.»                    
 هیچ میدانی که زندان چیست؟                    
 از کدامین قاره است این بوم؟                    

    (196)همان: ...«                      
کنند و تک گویی توستط های فرعی خود سترنوشتتشتان را تعریف میگاهی در جای جای داستتان، شتخصتیت     

 گیرد.های فرعی شکل میشخصیت
 تنهایی،مخلصت در قهوه خانه، تا سه از شب رفته، »     
 (208)همان:  «پنج شش چطول از آن کشمش سگیهایی که...   

گیرد که در بیشتتتر آن موارد نیز یکی از طرفین گفتگو شتتاتقی ها شتتکل میهایی نیز دیالوگ بین شتتخصتتیتدر بخش
 گیرد.های دخو با میرفخرا( شکل میهای فرعی دیگر ) مثل گفتگوها بین شخصیتاست. گاهی نیز این دیالوگ

 

 زاویه دید 6-5
شخص میزاویه دید، مهم ست. جایگاه راوی را م ستانی ا شی و روایت دا تواند کند که میترین تمایز بین روایت نمای

 اول شخص )تمام اتفاقات را از نگاه قهرمان ببینیم( و یا سوم شخص ) دانای کل( باشد.
 «  هایشان به خودی خود وجود دارندنقشها و درخشد. گویی شخصیتنمایشنامه نویس به خاطر غیبتش می» 

 .(116: 1377) وبینی،
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ستان می ستان خود شاعر است که حضور خودش را نیز در دا توان گفت زاویه دید بینیم. به نوعی میراوی در این دا
شتتود و اول شتتخص استتت؛ هرچند که اخوان نقش فعالی در روند داستتتان ندارد اما حضتتورش به وضتتوح حس می

 او را نادیده گرفت.توان نمی
 رفتیم،عصر بود و راه می»       

 در حیاط کوچک پاییز، در زندان،         
 چند تن زندانی با هم ولی تنها.         
 آنچنان با گفت و گو سرگرم،         
 (158: 1390)اخوان ثالث، «این چنین با شاتقی خندان.         

 

تعریف که همانا دادن اطالع به تماشاکن است، جزئی است الیتجزا از » : ایتعریف، توضیح و اشارات صحنه 6-6
سر طول آن بی وقفه جریان دارد و هیچ گاه قطع نمی سرتا شود. قطع آن در هر لحظه به جمیع لحظات نمایش که در 

 .(168: 1397)مکی، « است بر جریان وقایع آن نمایش مثابه پایانی
های دقیق در طول روند های دقیق آن است. شاعر با صحنه پردازیمه، تصویرسازییکی از نقاط قوت این منظو      

دهد. بیان حاالت شاتقی هنگام صحبت کردن، توضیح زمان و مکان شکل داستان، اطالعات تصویری به مخاطب می
 ها و...گرفتن این گفتگوها، بیان حاالت هرکدام از شخصیت

 خورد،عقده خود را فرو می»    
 ای از شعله و نشترچون خمیر شیشه، سوزان جرعه      
 برد؛و به دشخواری فرو می      
 (154: 1390)اخوان ثالث،  «لقمه بغضی که قوت غالبش آن بود...      

 عصر خشکی بود، از یک روز آبانی،»   
 بی صدا و از نظر پنهان،     
 ها مثل صف موران خواب آلودلحظه     
     . 
     . 
 (152)همان: « پژمرد...رفتیم و با هر گام ما یک لحظه میراه می     
 از قضا آرنج یا زانوش ت یادش نیست ت» ...      

 اش آمدناگهان بر گیجگاه دوست یا همایه        
 (174همان: )  «جا به جا افتاد و بعد از ساعتی جان داد...        

ست. به مقابله شخصیتترین ویژگییکی از مهم: کشمکش 6-7 ها یا نیروها با یکدیگر های نمایش، کشمکش ا
یابد، در هر صتتحنه نیز در راستتتای جهتی معین کشتتمکش دراماتیک نه تنها آگاهانه وقوع می» گویند. کشتتمکش می

ست ای خاص در آن صحنه نیجریان دارد تا مبدا آن را که انگیزه است به هدفش که چیزی جز درام نویس بر مسئله
های مختلف یک نمایش به یکدیگر به مجموع بپیوندد و با پیوستن این اهداف به هم و یا به عبارتی، با پیوستن صحنه

 .(186: 1397)مکی، « ها جهت بدهدآن
ضد        ضد آدمی، آدمی بر  شت، آدمی بر  سرنو ضد  ضد طبیعت، آدمی بر  شمکش انواع مختلف دارد: آدمی بر  ک

 جامعه، جامعه بر ضد جامعه.خود ، آدمی بر ضد 
های فرد با فرد در پیرنگ ها از نوع فرد با فرد، فرد با جامعه و فرد با خود استتت. کشتتمکشدر اینجا کشتتمکش     

های های محوری و مخالف ایجاد شده. کشمکششود که بین شخصیتهای فرعی دیده میاصلی و هریک از پیرنگ
کند، اما در هایی  نیز میمیرفخرا وجود دارد و نیز درمورد شاتقی که گاهی گلهفرد با جامعه نیز به خصوص در مورد 

ستان، درگیریتوان گفت یکی از کشمکشاصل می ها و مشکالت زندانیان با شرایط جامعه بوده. دیگر های اصلی دا
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ست که برای فراموش کردن خ شاتقی با خودش ا شمکش های درونی  ستان، ک شمکش موجود در این دا یانتی که ک
 همسرش در حق او کرده گاهی با خود درگیر است.

آفریند و کیفیتی است که نویسنده برای وقایعی که در شرف تکوین است در داستان خود می»تعلیق : تعلیق 6-8
ستان می شتاق و کنجکاو به ادامه دادن دا صادقی، «انگیزدکند و هیجان و التهاب او را برمیخواننده را م . (76: 1390)میر

 کند.ینده قهرمان حساس میهایی مخاطب را نسبت به سرنوشت و آنویسنده با شگرد
کند اما بعد از یکی دو جمله از ادامه دادن آن بینیم که شاتقی داستان خودش را شروع میدر این داستان گاهگاهی می

 ی پی بردن به ماجرای شاتقی، داستان را انتها دنبال کند.کند تا براشود. به این ترتیب مخاطب را وادار میمنصرف می
 داند؟دانم چرا طاووس من این را نمیمن نمی»    

 که من بیچاره هم در سینه دل دارم.     
 سنگ و آهن نیست.     
 او چرا اینقدر از من غافل است آخر؟     
 آه، آه، ای کاش      
 آورد.ها را نیز میگاهگاهی بچه     
 کاشکی... اما.... رها کن هیچ...     
 کرد.و رها می     
 (155: 1390اخوان ثالث، )  «کرد حرفش را...او رها می     

هم نیز شاهد چنین تعلیقی هستیم. هم در زمان تعریف کردن داستان تصادف و هم زمانی که « دخو» در داستان        
 گذارد.خرا در میان میقضیه دعایی که مادرش به او داده را با میرف

 

 :گره افکنی و گره گشایی 6-9
شایی گره شت و شوند حل معماها همه که افتدمی اتفاق زمانی گ صیت سرنو صله ». بگیرد شکل کامل بطور شخ فا

 .(253: 1365شهریاری،) «نامندمیان نقطه آغاز تا نقطه بحران را در ساخت نمایش و داستان، گره افکنی می
ستان  شاییدر این دا صله بین گره افکنی و گره گ سوال ها در پیرنگفا سرعت به  سیار کوتاه بوده و به  های فرعی ب

سخ داده می صلی پا صیتا شخ ستان  سرانجام میشود و دا شاتقی، از ها به  ستان  صلی و دا سد. اما درمورد پیرنگ ا ر
هایی در این سوال پاسخ داده شود، تعلیق شود )دلیل زندانی شدن شاتقی( تا زمانی که بهزمانی که گره اول ایجاد می

افتد و مخاطب باید تاایان داستتتتان منتظر بماند تا به جواب ستتتوالش برستتتد و گره افکنی اتفاق داستتتتان اتفاق می
 شود(بیفتد.)زمانی که باالخره ماجرای به زندان افتادن شاتقی بیان می

صیت»بحران در نمایش :  بحران 6-10 شخ صمیم  کنند تا بگویند این نه آن، خود بار که دهان باز میها هریعنی ت
صمیم می ضع از حالی به حال دیگر ». (199: 1398)مک کی،« گیرندبه خود ت ساس بحران بر تغییر و دگرگونی و پایه و ا
 (.223: 1397)مکی،« گذاشته شده است

صیت شخ ستان برای تمام  ست به ها، لحظهبحران در این دا ست که در آن د اند که دلیل زندانی انجام کاری زدهای ا
شروب فراوان، از حال خود شدن آن ست که پس از خوردن م شاتقی، بحران همان لحظه ای ا ستان  ست. در دا ها

نوشد. در ای است که مشروب میدهد. بحران داستان دخو نیز همان لحظهبیخود شده و فرمان مغزش را از دست می
 شود. ...ران است. در ماجرای سیاسرمست بحران با شروع تیر اندازی آغاز میداستان عمو زینل، شروع دعوا بح

 .رستتدمی خود اعالی حد به بحران آن طی که استتت داستتتان لحطه شتتورانگیزترین اوج، نقطه: نقطه اوج 6-11
اوج شتتتود و نقطه گیرد به حادثه تمام عیار و کامل داستتتتان تبدیل میکه قهرمان تصتتتمیم به انجامش می کنشتتتی»

  .(200: 1398)مک کی، « زندمثبت،منفی و یا کنایی داستان را رقم می
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سندها را امضا می شاتقی  ست که  صلی، زمانی ا ست. نقطه اوج پیرنگ ا ستان ا صادف، اوج دا ستان دخو، ت کند. در دا
زمانی است دهد. در ماجرای سیاسرمست نقطه اوج درمورد عمو زینل، کشته شدن عمو عینل نقطه اوج را شکل می

 کند.که تیری که شلیک که به برادر زن اصابت می
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صیف شار از تو سر صحنهشعر اخوان  شعار او قابلیت پردازیها و  سیاری از ا ست و به همین دلیل ب ستی ا های رئالی
یم ذهنی و ارائه های دقیق و عینیت بخشتتی به مفاهگیری از توصتتیفتبدیل شتتدن به نمایش را دارند. اخوان با بهره

های نمایشی، شعر را به مرز نمایش نزدیک کرد. وی همچنین با تکنیک آشنایی زدایی، شکل جدیدی تصاویر و جلوه
ی بیان روایی از شعر نیمایی ارائه داد که خاص خودش بوده و در بین دیگر پیروان نیما متفاوت عمل کرد. او از شیوه

گیری از سبک نیمایی در اشعارش استفاده کرد، اما ای پیشین و درعین حال بهرههو الگوبرداری از زبان شاعران سده
های ادبی برده است. این آشنایی های روایی در شعرش به قدری قوت یافت که گاه حتی کمترین بهره را از آرایهجنبه

صور، نه تنها افولزدایی به ایجاد نوعی زبان ویژه شد که برخالف ت شت  ی اخوان ثالث منجر  شعرش را به دنبال ندا
شتری برای مخاطب ایجاد کرد. به دلیل همین بهره شد و عالقه و لذت بی شعری او  گیری از بلکه باعث تقویت زبان 

ای در بین اشتتعار نمایشتتی پیدا کرده و همواره مورد توجه و استتتقبال برای زبان روایی، شتتعر اخوان جایگاه ویژه
 های نمایشی بوده است.اقتباس

ستزندگی می»منظومه       ست که دارای ظرفیت «گوید: اما باز باید زی شعار اخوان ا شی بوده و از جمله ا های نمای
گذارد. اخوان در این منظومه به جای استتتفاد از عناصتتر شتتعری و توانایی شتتاعر را در روایت داستتتان به نمایش می

ای از موضوع باعث شده تا بتوان این منظومه را بعنوان نمونه های ادبی، از عناصر نمایشی استفاده کرده و همینآرایه
تواند مورد اقتباس نمایشی قرار گیرند؛ مطالعه کرد. در پایان و پس از بررسی تمامی عناصر نمایشی در اشعاری که می

تواند اشته و میهای نمایشی قابلیت اقتباس را درسیم که منظومه حاضر از لحاظ ظرفیتاین منظومه، به این نتیجه می
زمینه مناستتبی برای تولید آثار نمایشتتی باشتتد. این منظومه قابلیت تبدیل به یک نمایش چند پیرنگی را داراستتت که 

 پیرنگ را دارند.های یک شاهها به تنهایی کامل بوده و تمامی ویژگیهرکدام از پیرنگ
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