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  :چكيده
سبكي در عرصة نمايش مدرن ظهور كردند   سي و چهل شخصيتهاي بارز و صاحبهاي در دهه

چـون   در ايـران ايفـا كردنـد؛ افـرادي هم          نويسي  كه هريك نقش بسزايي در پيشبرد نمايشنامه      
 رادي با حدود پنجاه سال سابقة       ميان  دراين... . غالمحسين ساعدي، بهرام بيضايي، اكبر رادي و      

نويسي تنها كسي است كه همواره براي نمايش قلم زده و با خلـق شخـصيتهايي بـا                    نمايشنامه
مقالـه حاضـر بـا      . اسـت   نويسي در ايران بـدل شـده        هويت ملي به نمادي در حوزة نمايشنامه      

، نگاهي گذرا به    »اپوالديمير پر «پرداختن به مفهوم ساختار و ساختارگرايي با تكيه بر نظريات           
هاي  نظرات چند تن از ساختگرايان برجسته داشته و سپس در بخش تحليل ساختاري نمايشنامه            

 هـاي  ههاي ده    الگوهاي ساختاري نمايشنامه   ،رادي، با درنظر داشتن قرائتي آزاد از اين نظريات        
هاي ساختاري اين   دست آورده و با مقايسة آنها با يكديگر شباهت        چهل و پنجاه اين نويسنده را ب      

عالوه بر تحليل ساختاري، نتايجي كه در دو سطح فكـري و زبـاني              . است  آثار نشان داده شده   
» شبكة سـاخت « چراكه زبان نيز براي رادي جزئي از       بيان گرديده است،   در پايان    ،حاصل شده 

  .را به مخاطب القا ميكنداحساس سبك است كه با انحراف از نُرم زبان معيار  
  
  : كليديكلمات 

  . ساختار، ساختارگرايي، زبان، نمايشنامه، اكبر رادي
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  :مقدمه
بينـيم كـه از    پيوسته را مـي   هماي واحد و ب ر اكبر رادي، پيكره با اندكي تأمل در مجموعه آثا   

را » سـاختار «رادي خـود بخـوبي مفهـوم        . هاي او حكايت ميكنـد      ساختار منسجم نمايشنامه  
  : است كردهميدانسته و خود به آن اشاره 

ريزي   هر جزء يك اثر نه متكي به جزء قبل، كه قائم به مجموعة اعضاي ديگر آن پايه                ] بايد[
هـاي   عيناً منارجنبان اصفهان ما كه نمونة يكتاي ساخت در تمـام حـوزه          ... بندي شود   و طرح 

كه هرگاه يكي را بجنباني، ديگري هم با آن بجنبد و بر همين اساس نه كل يـك                  . هنر است 
. حة هشتاد چپه شود   صف هفدهم حذف كني، يك بزنگاه در         نه، اگر عبارتي را در صفحة     صح

زوال  است و اين صورت مثالي هنر، تجلـي بـي           لنگيده  كه اگر نشود، حكماً يك جاي كار مي       
  )103: 1379اميري، . (تركيب و وحدت است و بحثي است دقيقاً ساختاري

اي علمي    پژوهشگر ادبي ناگزير است  با شيوه      » تركيب و وحدت  «براي درك رمز و راز اين       
ـ        و با استفاده از ابزارهايي كه ن       سراغ آثـار رادي بـرود تـا بـا          قد ادبي در اختيار او ميگـذارد ب

كشف الگوهاي ساختاري اين آثار و مقايسة بسامدي آنها با يكديگر به الگوي تقريبـاً ثابـت      
 فقـط بـه بررسـي      ار رادي، در اين مقالـه     البته به علت كثرت آث    . هاي او دست يابد     نمايشنامه
  :  ند ازاست كه عبارت نجاه او بسنده شده چهل و پهاي هاي دهه نمايشنامه
  :چهلهاي دهة  نمايشنامه

  1340 تا 1338ـ روزنة آبي، 
  1342ـ افول، 

  1345ـ مرگ در پاييز، 
  1345ها،  ـ از پشت شيشه

  1346ـ ارثية ايراني، 
  1348ـ صيادان، 
  :پنجاههاي دهة  نمايشنامه

  1352 تا 1350ـ لبخند باشكوه آقاي گيل، 
  1353ـ در مه بخوان، 

  1356ـ هاملت با ساالد فصل، 
  1359 تا 1358ـ منجي در صبح نمناك، 

  :ـ مفهوم ساختار1
است و فقط در درون آن ساختار ميتوان اين پديـده  » ساختار«هر پديده جزيي از يك كل يا       

 هيچ پديدة اجتماعي را نميتوان جدا از ساختار جامعه تحليـل    مثالً ؛را درست و كامل فهميد    
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ها مجموع روابط بخـش   ،  ساختار در اثر ادبي نيز      ).267: 1378پرس،    بااليي و كويي  : نك(كرد
عناصـر هـر سـاختي از قـوانين و          .  آن با همديگر و با كل اثر اسـت         ةدهند  و عناصر تشكيل  

انين و اصول است كـه سـاختار را         ية همين قو   و بر پا   كننديروي م ياصول كلي حاكم بر آن پ     
بنابراين برطبقِ اين تعريف ميتوان گفت  ).8: 1383تودورف، : نك(اند منزلة يك نظام دانسته   ب

  . بر كل مجموعه تأثير ميگذارد،هر تغيير و تحولي در يكي از اجزا
  :شده در تعريفي ديگر گفته

بندي است و در اصطالح ادبيات       انمعني اسكلت و استخو   در لغت ب  ) Structure(ساختار  «
شيوة سازماندهي و مجموع روابط عناصـر و اجـزاي سـازندة يـك اثـر ادبـي بـا               كلي ب طورب

  )163ذيل ساختار، : 1375داد، ( ».يكديگر اطالق ميشود
طور خاص بـه دو     ساختار نمايشنامه را ب   » اي ادبي ه  فرهنگ اصطالحات و نظريه   «در  » كادن«

هـاي   ساختار بيروني نمايشنامه شامل پرده«نظر او ب. است  يم كردهوني و دروني تقس بخش بير 
ها و وابستگي و تعادل درونـي آنهاسـت و سـاختار درونـي نيـز متـشكل از                     نمايش، صحنه 

البتـه  ) structure  ،871ذيل.: م1999(».افتد  حوادث و اعمالي است كه در نمايش اتفاق مي        
پردازان و منتقدان ادبي مطـرح شـده      ن نظريه بحث پيرامون ساختار، ديرزماني است كه درميا      

او در بـاب    . دربارة ساختار تـراژدي مبـاحثي آورده اسـت        » فن شعر «است؛ حتي ارسطو در     
  :گشايي ميگويد افكني و گره گره

 اصـطالح ميكـنم كـه از اول تـراژدي آغـاز             ]افكني  گره[»عقده«من آن قسمتي از تراژدي را       
هي ميشود به تحول و نقـل حـال قهرمـان داسـتان بـه               رسد كه منت  و به آن قسمتي مي    ميشود  

سعادت يا شقاوت و آن قسمت از تراژدي را هم كه آغاز اين نقل و تحول شروع ميـشود و        
  )78: 1343.( اصطالح ميكنم]گشايي گره[تا پايان آن دوام دارد، گشايش و حل عقده

ــرده   ــسيم ك ــسمت تق ــه دو ق ــاختار را ب ــطو س ــابراين ارس ــتاو«. اســت  بن ــاگگوس ، » فريت
ومعلـولي را     نويس و منتقد آلماني، نيز با عنايت به نظريات ارسطو سـاختار علـت               نمايشنامه

او سـاختار درام را متـشكل از دو بخـش           . معروف اسـت  » هرم فريتاگ «مطرح نموده كه به     
  .)گشاييِ موردنظر ارسطو است افكني و گره كه البته همان گره(عمل فزاينده و عمل كاهنده : ميداند

  :ها را شامل ميشود، ساختار فريتاگ اين بخشبندي جزئي در يك تقسيم
  



                                                                  1390 بهار – 11 شماره پي در پي –ي نظم و نثر فارسي سبك شناس/ 44

                               

  

  )مقدمه(چيني  ـ زمينه1
  .)افكني و نقطة حساسي در سير تكاملي درام است عملي كه آغاز گره(ـ عمل برانگيزنده 2
وقايع متوالي كه سرنوشت شخـصيت محـوري را پـيش ميبرنـد و نهايتـاً در                 (افكني    ـ گره 3

  .)يان ميرسنداي به پا نقطه
  .)ها را روشن ميسازدافكني رويدادي واقع ميشود كه گرهدر اين نقطه (ـ اوج 4
اي كه ابهامات و پيچشهاي اثر را روشن ميكند و درنهايت بـه               وقايع پيوسته (گشايي  ـ گره 5

  .)نتيجه و فرود داستان منجر ميشود
  .)م را روشن ميكندو عاقبت درا كه پايان كنش و نتيجة عمل است(ـ تحليل و نتيجه 6
  

                                            نقطة اوج
                               

  )كنش متصاعد(افكني  گره)                          تحليلگري(گشايي گره     
ــزش                                                                 ــة انگي ــل بر«لحظ ــدهعم »انگيزن

    
    مقدمه                                                  گيري نتيجه

 »هرم فريتاگ«                                   
  
و عمـل كاهنـده يـا     عمـل فزاينـده   درشكالي كه به هرم فريتاگ وارد است تـساوي زمـان     ا

ـ       افكني و گره    گره هـا عمـل كاهنـده يـا زمـان            نامهشگشايي است؛ زيرا امروزه در بيشتر نماي
  ).53و52: 1380قادري،: نك(گشايي بسيار كوتاهتر از عمل فزاينده استگره
هـا    عنوانِ الگويي ثابت و قطعـي بـه تمـامي نمايـشنامه           وي ساختاري فريتاگ را نميتوان ب     الگ

گـاه نميتـوان الگـوي      نيـست و هيچ   ؛ زيرا ايـن تنهـا سـاختار دراماتيـك موجـود             تعميم داد 
يگري نيز متناسب با    ساختارهاي د . ها عرضه كرد     فراگير منطبق با تمامي نمايشنامه     ساختاري

  :بيني نويسنده وجود داردتفكرات و جهان
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  : انواع ساختار -2
   ساختار خطي1 -ـ2

ومعلولي است و آثاري كه با اين نوع نگـرش   واقعيت، نظام خطي يا علت   يك شيوة نگرش ب   
هـا بـا ايـن        از آنجا كه بيشتر نمايـشنامه     . و پايان دارند  خلق ميشوند يك نقطة شروع، وسط       

  .ترين ساختار موجود دانستختار منطبقند ميتوان آن را معمولسا
  :ـ ساختار مدور2ـ2

اي   لهـره  انتظـار و د    ،ها خواننده نه شاهد ستيزي است و نه وقايع نمايش           در برخي نمايشنامه  
افكنـي و     وقـايع متـوالي يـا گـره       سلـسله   عبارت ديگر نمـايش فاقـد       ب. براي او ايجاد ميكند   

صورت الگويي  در اين شيوه، حوادث را نه بصورت خطي مستقيم بلكه ب          . ستگشايي ا گره
است و بازگشت بـه     » دور زندگي «اين الگو بيشتر يادآور     . بينيم كه در تكرار مداوم است       مي

مان دايرة بـزرگ    از ه نقطة شروع؛ البته ساختار مدور منكر تغيير نيست بلكه تغيير را جزئي             
  .اين نوع ساختار را بيشتر در تفكرات مشرق زمين ميتوان يافت. دانديا تكرار ابدي مي

  :اي پرده ـ ساختار تك3ـ2
اي تنظيم ميشوند؛ يعني سلـسله رويـدادي كـه        پرده  ها بر پاية ساختي تك      برخي از نمايشنامه  

هـاي نمايـشي      ك از اين پـاره    هري. فاقد هرگونه ارتباط علّي است به مخاطب عرضه ميشود        
 ولي مضموني مشترك همة آنهـا را بـه يكـديگر پيونـد              ؛طور مجزّا نيز قابل اجراست    حتي ب 
 ).59 تا 56همان، : نك(ميدهد

  

  :ـ ساختارگرايي3
ماننـد  (جوي عوامل مـؤثر خـارجي       يي شيوه و روشي است در نقد كه بجاي جست         گراساخت
 ادبي توجه خود را به خود اثر بعنوان يك وجـود            در اثر ...) اجتماعي و  شناختي،ل روان عوام

  .كندمطلق معطوف مي
ك مؤلف است و ذات مؤلف را       ين بود كه اثر ادبي مولود زندگي خلّاق         يها احساس ما ا   مدت
ها و    شهديانه با ان  يگرا  ا انسان يدلي معنوي   مي است كه در آن به نوعي ه       يمتن جا . كندان مي يب

اند به مـا بقبوالننـد كـه          ان سعي كرده  ياما ساختارگرا .. .ميابي  يك مؤلف دست م   ياحساسات  
  .)134: 1377 دوسون،يسلدن و و( ستيقت نيندة حقيسخن ادبي بازگو  است و»مرده«مؤلف 
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. گرايان ريشه در سخنان فردينان دو سوسور دربارة تفاوت زبان و گفتـار دارد         نظريات ساخت 
 ولـي   ؛ و نحـو معـاني را در خـود دارد          او معتقد بود كه زبان قوة ذهني است كه طرح آواها          

گفتار تحقق آن در قالب الفاظ است؛ البتـه گفتـار همـة زبـان نيـست و اگرچـه مطالعـة آن                       
  ).179: 1381شميسا، : نك(ستزبان ميباشد كه در ذهن» ساختار«مهمست اصل، مطالعة قوانين و

 كـه   كـرد خـود را مطـرح  ) گـشتاري (ا يـ ة دسـتورزبان زا يـ ز چامسكي نظري ن 1965در سال   
) دسـتورزبان ( از قواعـد و اصـول        ،هـاي ظـاهري   نهاي مختلف عليرغم تفاوت   ا زب براساس آن 

ات سوسـور  يـ ن نظريچامـسكي و همچنـ  » دستورزبان جهاني«ة ينظر. كنندروي مي يمحدود پ 
  ).14: 1371اخوت، : نك (ان داشتيات ساختارگرايادي در نظريرات زيبعدها تأث

ي يـ تـوان بـه سـاختارهاي روا      نها را مي  ادند كه تمـامي داسـت     گرا معتقد بو  پردازان ساخت   هينظر
ن نحـوي زبـان     يز همانند قـوان   يها ن   قصه ن دستوري حاكم بر   يكه قوان  ل داد چرا  ياساسي تقل 

افتن يد آمد كه در پي      يپد» شناسي  تيروا«ات، علمي به نام     ين نظر يمحدودند و براساس هم   
 سـاختارهاي روايـي پايـه از زمـان           هرچند تالش براي توصـيف     .بود» تيدستور زبان روا  «

گرايـان روس و اخـالف        هـور شـكل   ارسطو آغاز شد تقريباً تا قـرن بيـستم، يعنـي زمـان ظ             
  .گرايشان چندان پيشرفتي در اين زمينه رخ ندادساخت

افتن يـ ن كـسي بـود كـه در پـي           ي نخـست  ،ستيـ شروان فرمال يـ از پ » الكساندر وسلوفـسكي  «
 مثالً او معتقد بود كه واحـد . ناميد) موتيف(» مايه بن « و آن راي برآمدي واحد روا  ينترككوچ

نهاي روسـي   اهـا و داسـت      عنـصر ثابـت در افـسانه      » ربايـد اژدها دختـر پادشـاه را مي      «روايي  
 )البته بعدها پراپ در كتاب خود شيوة نگرش او را نقد كرد(). 86: 1383تودوروف، : نك(است

 در شناخت دستورزبان روايت برداشت و       گرايان روس، گام مهمي     از شكل » والديمير پراپ «
» هاي پريـان  شناسي قصه ريخت«او در كتاب   . پردازان بعدي هموار ساخت     راه را براي نظريه   

 هـاي يتكمهـاي پريـان هـم         هاي گوناگون قصه    با بررسي صد حكايت نتيجه گرفت كه نمونه       
هـاي مختلـف تغييـر       صهمانـان در قـ    هاي متغير را؛ مثالً نـام قهر       و هم كميت   ثابت را دربردارد  

خاص هـا اشـ     درنتيجه در اغلب قصه   . ثابت است ) كاركردها(كند، اما اعمال يا كارهايشان      مي
هـاي    شناسـي قـصه     پراپ نظريات خود را در ريخـت      . دهندمختلف اعمال مشابهي انجام مي    

  :است پريان در چهار تز يا فرمول اساسي خالصه كرده
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پـراپ ايـن    . (دهنـد است كه اشخاص قصه انجام مي     رهايي   عناصر ثابت و پايدار قصه كا      -1
  .)  ناميده است)function(» كاركرد«عناصر پايدار را 

  .هاي عاميانه محدود است  تعداد كارهاي اشخاص قصه-2
  . تسلسل كارهاي اشخاص قصه، هميشه يكسان است-3
 ).46 تا 42: 1368پراپ، : نك (هاي پريان يكي است  ساختار همة قصه-4

را » حكايـت   شـاه «بندي مشابه سـاختار يـك         راپ با بررسي صد حكايت با تركيب      درواقع پ 
 او دريافـت كـه ايـن    .كردندويك تجاوز نمي كل كاركردها از سي   كشف كرد كه در آن جمع       

. آينـد  در حكايات مختلف هميشه با ترتيبي يكسان در پي هم مـي          ) هاي ويژه نقش(كاركردها  
 بر اين، هفـت     پراپ عالوه .) كاركرد وجود نداشت  ويك    البته در هيچ حكايتي مجموع سي     (

  :ها را برعهده داشتند ويژه ها را هم شناسايي كرد كه اين نقشدستة اصلي از شخصيت
    ـ مددكار3      )آورنده فراهم(ـ بخشنده 2  ـ شخصيت خبيث1
  ) جستجوگر يا قرباني(ـ قهرمان 6     ـ اعزام كننده5)   و پدرش(ـ شاهزاده خانم 4
  مان دروغينـ قهر7 

: نـك (از يـك نقـش را ايفـا كنـد             البته در برخي حكايات ممكن است يك شخصيت بـيش         
  ).99 تا 96: 1383اسكولز، 

ما بايد اذعان كرد كه نظـام او        اند ا   ن، اشكاالتي را به روش پراپ وارد دانسته       ابرخي از منتقد  
  .دشناسان بعدي ش هايش نقطة شروع و نيروي محرّكة روايتاستيرغم همة كب

 را كـه او در شـناخت       پردازان ديگر نيز با الهام از پژوهش پراپ كوشيدند تـا نتـايجي              نظريه
اتـين سـوريو، اسـتاد      . دست آورده بود بر انواع ديگر ادبـي تعمـيم دهنـد           ساختار حكايتها ب  

نوشـت،  » يشيهزار موقعيت نما    دويست« كتاب كوچكي با عنوان      1950سوربن، كه در سال     
و دستيابي بـه نظـامي از كاركردهـا سـاختار           » هاي بسيط نمايشي  فرم «سعي داشت با كشف   

براي كاركردهاي مختلفي كـه در نمايـشنامه وجـود دارد           سوريو  . را روشن كند  » نمايشنامه«
البته پيش از تشريح ايـن كاركردهـا        . هايي نمادين، برگرفته از عناصر فلكي، وضع كرد         نشانه

وريو سـ .  سوريو اندكي بـا نظـر پـراپ متفـاوت اسـت            بايد بدانيم كه مفهوم كاركرد در نظر      
پـردازي خـاص آن شـكل         داند كه مجزا از هرگونه شخـصيت      مي» نقشي نمايشي «كاركرد را   
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. است و يك موقعيت نمايشي نيـز متـشكل از ترتيـب خاصـي از ايـن كاركردهاسـت              گرفته
  :كندبندي مي ن كاركردهاي ششگانه را اينگونه طبقهسوريو اي

  ؛است؛ اسد  كشمكش ست و عامل اصليِتي كه كل نمايشنامه معطوف به آناسنيرو يا خو -1
 ؛گيرد؛ مريخ كه در تقابل با كنش اسد قرار ميحريف يا رقيبي -2
 ؛ست؛ شمسسر آن بر) اسد و مريخ(اي نمايشنيروه كشمكش كه مطلوبيخواسته يا خير -3
 ؛كنندة چيز خواستني يا خير مطلوب؛ زمين دريافت -4
 ؛هاست؛ ميزانكنندة مالك و معيار كنش  كه تعينحكَم، -5
  .مددكار، كه ممكن است ياور يا متحد هريك از پنج كاركرد ديگر باشد؛ قمر -6

شويم و   با بيش از شش شخصيت مهم روبرو مي        ندرتست در يك نمايشنامه ب    ريو معتقد سو
هاي ركردها در طرح   المثناهاي همان كا   وقتي كه تعداد بيشتر باشد غالباً اشخاصي مشابه و يا         

 كـه ايـن شـش كـاركرد پايـه بـه             گيـرد ل يك موقعيت نمايشي زماني شكل مي      حا. متعددند
كند كه لزومي ندارد هر كـاركردي در يـك   سوريو تأكيد مي . نمايش محول شود  هاي  شخصيت

شخصيت جداگانه متجسد شود و همة كاركردها نيز ضرورتاً به هيأت انـسان در نمايـشنامه               
برطبقِ نظـر   . تواند شيء يا موقعيت و مقامي باشد      ؛ مثالً خواسته يا مطلوب مي     شوندظاهر نمي 

آيد كه ميتواند بسط      وجود مي اي ششگانه، پنج موقعيت نمايشي ب     سوريو از تركيب كاركرده   
هـا    ايشنامهنشينند تا نم    نويسان نمي   و گسترش يابند؛ البته او خود تصريح ميكند كه نمايشنامه         

هـاي  گذاريهاي سوريو براي موقعيت     درواقع نشانه . دين بنويسند هاي نما لرا بر اساس اين فرمو    
  ).85 تا 80همان،: نك(نمايشي حكم دستوري زايشي را دارد 

با بهره بردن از هفت حوزة كنش و        ) 1966(» معناشناسي ساختاري «ژ گريماس، در كتاب     . آ
هـا پيـشنهاد    تمـام روايت  دي جديدي را منطبق بـر       بن   كاركرد پراپ، دسته   سي و يك  تبعِ آن     به

» بـارت «صرتر كرد و بـه گفتـة        ، طرح پراپ را مخت    »كنشگر«او با مطرح ساختن مفهوم      . كرد
بندي   دهند دسته ستند بلكه بر اساس آنچه انجام مي      هاي روايت را نه براساس آنچه ه      شخصيت

طبق نظر گريماس، ساختار حاكم بر روايت متشكل از شش نقش يـا مـشارك در سـه                  . كرد
  :ل دوتايي استتقاب

  گيرنده/ فرستنده
  مغعول/ فاعل
  ).82: 1383توالن، : نك(مخالف / دهنده ياري
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خـود را تنظـيم     » فهرست مشاركين «هاي پريان     گريماس با نگاهي به پژوهش پراپ در قصه       
يـك از ايـن دو        هـيچ . كرد و سپس آن را با سياهة كاركردهاي نمايشي سوريو مقايسه نمود           

د او را برنياوردند؛ اما او از كنار هم قرار دادن هفـت مقولـة پـراپ و                  سياهه به تمامي مقصو   
  :شش كاركرد سوريو متوجه تناظرهاي جالبي شد

  سوريو              پراپ  
       مخالف-ـ شخص خبيث                                                  مريخ1
   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                ـ بخشنده2 
 مددكار-قمر                                                 ـ مددكار3 
  شيء مطلوب-شمس                                   جو   ـ شخص مورد جست4 

  حكَم، پاداش دهنده-)ترازو(         ميزان                                            و پدرش
 ور نهايي  بهره-زمين                               كننده                     ـ اعزام5 
   كننده   اراده، طلب- اسد                                ـ قهرمان                      6 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                ـ قهرمان دروغين                7
  
هـاي   وزهحـ «وو ياهة سوريسوت در تفاجه گرفت كه ين دو فهرست نتيسة ايماس از مقا يگر

  .)151 تا 149: 1383اسكولز،:نك(است شنامهيان و نمايت پريهاي حكاپراپ ناشي از تفاوت »كنش
جاي آنكـه بـه ماهيـت       رماليست روسي، پراپ است؛ زيرا ب     گراتر از ف  گريماس حقيقتاً ساخت  

منظـور برخـورد بـا      وي ب . بپردازد، مناسبات ميان اين ماهيتها را در نظر دارد        خود شخصيتها   
سـلدن  .(دهـد پراپ را به بيست كاركرد تقليل ميويك كاركرد  هاي روايتي ممكن، سي تسلسل

  )144و143: 1377و ويدوسون، 
گراياني كه تحليل ساختاري خود را مبتني بر معناشناسي روايت طـرح كـرده              از ديگر ساخت  

  :كنداي را نمودار مي هتايي ساد ار سهاو در يك زنجيرة منطقي، ساخت. است» كلود برمون«
  

  )رسيدن به هدف(موفقيت           )شده هاي برداشتهگام(فعل درآمدن به                 
  )                                              تعيين هدف(توان بالقوه
  )نرسيدن به هدف(شكست)          شده هاي برداشتهگام( درنيامدنفعل به        
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اط منطقي دارند و بر هم      تقد بود كه برخي از كاركردهاي حكايت پريان با هم ارتب          برمون مع 
بودنـد؛    ست كه گريماس و حتي خود پراپ هم بدان اشـاره كـرده            اي  اين نكته . كنندداللت مي 

يـا  » عناصـر اوليـة داسـتان     «ولي برمون كوشيد تا ماهيت اين پيوند را كشف كند و پيرو آن              
  .)140 تا 138همان، : نك (ازيابدواحدهاي پاية روايت را ب

 نيز به تحليل روايـت » روالن بارت «و  » تزوتان تودوروف «پردازان ديگري نيز همچون       نظريه
 به جرح و تعديل نظريات پيشينيان و يـا          ،شناسي ساختاري پرداختند و به ياري نظريات زبان     

  . طرح ديدگاهي تازه همت گماشتند
  
  :ـ زبان در آثار رادي4
هـر  . ست كه اغلب منتقدان نمايش بـدان اشـاره دارنـد           در آثار رادي از نكاتي     »بانفرديت ز «

زبان براي رادي نه فقط يك عنصر       . هاي او زبان خاص خود را دارد        شخصيتي در نمايشنامه  
اسـت و بنـابراين مفهـومي       » شبكة سـاخت  «از مجموعة عناصر نمايش بلكه زنجيرة نامرئي        

  :او خود در اين باره ميگويد.  است مرتبط با ساختار نمايشنامه
اي است كه ما به شـكل         مراد من از زبان ريخت نحوي كالم و انتشار حس مخصوص آن در پيكره             

قلـم    من روي زبان تأكيـد ميكـنم ازآنكـه زبـان بـراي مـن يـك                ... داستان و نمايشنامه خلق ميكنيم    
الواقع بـه     ام، في   ر رسيده و من هربار كه به اين زبان مقطّ       ... فضاست، طرح است، تفكر و حس است      

 كالم، به آن جريان عصبي ارتباطـات دسـت        يك تجسم رياضي از فضا، طرح، شخصيت، و در يك           
ام پرفـشار و   به اين حساب، من هميشه طالب زبـاني بـوده      . گوييدمي» شبكة ساخت «ام كه شما      يافته

يـتم شـب، و سلـسله       باشد و نمايندة مـصائب عـصر مـن، ر           جهنده، كه نيش و خون و ضربه داشته       
شيوة شاعر بزرگ مكزيك، پاز، در     ب هاي آن را       زباني نيست كه واژه    و اين . باشد  اعصاب منطقه بوده  

لغات شكار كنيم؛ زباني است خوني، متالطم، شديد، كه من بافـت فـوالدين آن        » سحرآميز«فرهنگ  
  )115: 1379اميري، . (ام را توي خيابان پيدا كرده

  
  :هاي اكبر رادي مايشنامهـ بررسي ساختاري ن5

بنـد  هـاي رادي لزومـاً پاي       ي نمايـشنامه  در اين بخش براي دست يافتن به الگوهاي سـاختار         
ايم بلكه با قرائتي آزاد از ايـن نظريـات و درنظـر داشـتن                 جزءجزء اصول ساختگرايان نبوده   

چهل و پنجـاه    ايم تا به پربسامدترين الگوي ساختاري آثار دهة           برآيندي كلّي از آنها كوشيده    
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هـاي    مايـشنامه  ن  ازآنجاكه در ايـن پـژوهش مجـالي بـراي بيـان خالصـه             . رادي دست يابيم  
افكنـي،    گشايي، گـره  ف الگوهاي ساختاري اين آثار، گره     منظور كش موردبحث نيست فقط ب   

نمايش داده ميشود و سپس با اسـتفاده از آن،          » هرم فريتاگ «نقطة اوج و پايان هراثر بررويِ       
  :ها كشف و مقايسه خواهد شد ختاري نمايشنامهالگوهاي سا
 )1383قطره، : تهران: (روزنة آبي

                   .) نگاشته و تكثير شده است1338روزنة آبي در سال (
است؛ بنابراين ميتوان سـاختار       بنابر روابط علي و معلولي شكل گرفته      » روزنة آبي «نمايشنامة  

  .هرمي براي آن ترسيم كرد
  .                                               گيرند او فرزندانش تصميم به مهاجرت ميتـ در غيب

   .        گرددآقا بازمي لهـ پي
  .  رودخبر به سفر مي احساس خطر كرده بيآقا كه  ـ پيله

آقـا     از اسـرار زنـدگي پيلـه       دهـد  مي زنـد كـه نـشان     ـ روشنفكر در خواستگاري حرفهايي مي     
                           .    ستباخبر

 با انوش ازدواج كند و احسان بـه تهـران           هدخواافشان مي (ايستند  در مقابل پدر مي   ـ فرزندان   
  ).رفته

  .گذاردميآقا اثر  بر فرزندان پيله) انوش(ـ افكار روشنفكر
  :گوهازبان گفت

تـك    يي تـك  گـو . حال پالوده، زنده و مواّج است       زبان در آثار رادي زباني شكسته و در عين        
هاي بازنويـسي . (انـد   اند تا بشكل نهايي رسـيده       افي ذهن نويسنده گذشته   جمالت بارها از ص   

» روزنـة آبـي   «در  . اسـت » فرديت زبـان  «نكتة ديگر   ). ستها مؤيد اين مطلب       ر نمايشنامه مكر
خـوبي از كـالم   حات و حتي گاهي در نحو جمـالت، ب  و اصطاللغاتآقا در سطح  كالم پيله 
را » راپـرت «يـا   » يخه«را  » يقه«آقا    عنوان مثال پيله  ب. متمايز است ) روشنفكر(انوشيا  همايون  

تعابير عاميانه و كنايات نيـز      . بردكند و يا حتي گاهي كلمات ركيك بكار مي        تلفظ مي » الپرت«
آقا، كه از سـطح سـواد كمتـري برخوردارنـد،             در زبان كلفت و نوكر خانه و حتي خود پيله         

هاي جـوان   اما در كالم شخصيت   . ز طنز نيز هست    كالم پيربازاري سرشار ا    .بسامد بااليي دارد  
ت شاهد تعـابير    ندرح اجتماعي باالتري برخوردارند، ب    ، كه از سط   )احسان، انوش و همايون   (
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جـنس  : عاميانگي زبان را فرهنگ طبقاتي فرد تعيين ميكند       «گفتة خود رادي    ب. عاميانه هستيم 
او ) 118: 1379اميـري،   (» . جمله و سطح ارتفاع مفاهيم     كلمه، موسيقي، اصوات، طرز اركان    

هاي رواني كالم برآيـد او  د كه چنانچه دستورزبان نتواند براحتي از پس پيچحتي اشاره ميكن  
بـان جوشـان مـردم اسـت؛ البتـه          اش، همـان ز     خود دستورزبان وضع ميكند كه البته پشتوانه      

  .دي بيشتر متأثّر از زبان گيلك استهاي را  كالم در نمايشنامهلغويهاي نحوي يا تفاوت
  

  )1383قطره، : تهران: (افول 
  .)است  بازنويسي شده1351 نگاشته و منتشر و در سال 1342افول در سال (

تايي خود بـدان اشـاره        گونه كه كلود برمون در زنجيرة سه      حوادث نمايشنامه افول نيز، همان    
  . يكنندكرده، با هم ارتباط منطقي دارند و بر هم داللت م

  .دهد مدير و روشنفكر به مردم نشان ميـ ارباب كسمايي سند را به نشانة خيانت
  .                                      را ويران ميكننده ساختمان مدرسه آنـ مردم با حمله ب

دارد تـا سـند واگـذاري    واميـ  را با تهديد ) مدير مدرسه (ـ ارباب فشخامي، دوست روشنفكر    
  .        مايي را بنويسدزمين به كس

  .     درگير ميشود ـ روشنفكر بر سر ساخت مدرسه در روستا با اربابان
                                                                                                         

  :گوهازبان گفت
. گوهاي طـوالني بـين اشـخاص نمـايش اسـت          هاي مهم نمايشهاي رادي گفت    يكي از ويژگي  

گوهاي طوالني ميـان اشـخاص      صفحه كه بيشتر آن گفت    ) 140(اي است در    نمايشنامه» افول«
 چاپ اول افول در   «: رادي خود دربارة اين نمايشنامه ميگويد     . نمايش است تا عمل نمايشي    

 آن را تبديل بـه      كردند كه تان به من پيشنهاد مي    بود و برخي از دوس       صفحه منتشر شده   )297(
: 1379اميـري،  (» .اي بكنم و بعـد از آن ديگـر نمايـشنامه ننويـسم        يك رمان ششصد صفحه   

بـود چنـدان      ن نمايش وارد شده   البته رادي خود معتقد است ايرادهايي كه بر اطناب اي         ) 101
هاي مكـرّر و مختـصر كـردن مكالمـات،          ت؛ بنابراين نويسنده بـا بازنويـسي      اس  راه نبوده هم بي 
  .است يشنامه را با معيارهاي زيباشناسي در تئاتر همطراز كردهنما
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  )1383: قطره: تهران(مرگ در پاييز 
   نوشته و در سال1345 دوم و سوم در سال   و پردة1344پردة اول اين نمايش در سال (

  .)است  بازنويسي شده1356
              . گيردا به فال بد ميميرد و او آن ر اسب مشدي مي -
  .رودبار ميشودمشدي شبانه براي ديدن پسرش راهي ـ 
 اســــبي هــــم كــــه مــــشدي بــــه يــــاد پــــسرش خريــــده بيمــــار اســــت و او                                     -

  .ناراحتي ناشي از آن را بر سر دخترش، ملوك، خالي ميكند
                    .                          ميرد  ميميشود و بر اثر بيماريـ  مشدي در راه دچار سرمازدگي  

به رودبار غمگينند، تـوجهي بـه        كه از رفتن پسرشان   ) پدرومادر ملوك (خانم  ـ مشدي و گل   
  .      ملوك ندارند
   .برَدخيانت شويش به خانة پدري پناه مي ـ ملوك از 

  
  :گوهازبان گفت

 ن اجتماع و روستايي هستند؛ بنابراين در ايناز سطوح پايي» مرگ در پاييز  «هاي   شخصيت همة
خانه، و همچنين اشاره به باورهـاي   ويژه بين مشتريان قهوه نمايشنامه بسامد فحش و ناسزا، ب     

. هاي شهري در آن حضور دارنـد، بيـشتر اسـت            عاميانه نسبت به ديگر آثار رادي، كه چهره       
يگـر  ي روشـنفكران در د    هـا لغـات و هـم از نظـر سـبك، كـامالً بـا نطق              زبان، هم ازحيـث     

گوهـاي  و جدلها و گفت     ة دوم نويسنده ازطريقِ بحث    ويژه در پرد  ب. ها متفاوت است    نمايشنامه
خوبي شخصيت و درونيـات روسـتاييان را   خانه ترتيب داده ب مشتريان قهوه جانداري كه بين    

  .است نشان داده
  )1383قطره، : تهران: (ها از پشت شيشه

  .)است  بازنويسي شده1355وشته و در سال  ن1345اين نمايش در سال (
اي منزوي است كـه بـا همـسرش           روايت زندگي بامداد جليلي، نويسنده    » ها  از پشت شيشه  «

گذرانَـد و تنهـا     بامداد تمام وقتش را به نوشتن مي      . مريم، در آپارتمان كوچكي زندگي ميكند     
ج ثروتمندي كه ازنظرِ    حادثة نمايش رفت و آمد خانم و آقاي درخشان به خانة آنهاست؛ زو            

نويـسندة روشـنفكر كـه هـيچ نقطـة          . طبقة اجتماعي شباهتي به بامداد و همـسرش ندارنـد         
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ـ      هاي كثيفي مـي   شĤنها ندارد آنها را در قالب مگس      اشتراك فكري با درخ    ار بعـداز   بينـد و هرب
از « نام اي با در پايان نمايش، بامداد پس از سي سال نمايشنامه. برَدرفتن آنها دست به قلم مي  

توصـيف  (او در اولـين بنـد نمـايش       . خوانَدنوشته و آن را براي همسرش مي      » ها پشت شيشه 
را بـازگو ميكنـد؛ يعنـي       » هـا   از پشت شيـشه   «دقيقاً همان توصيف صحنة نمايشنامة      ) صحنه

در اين اثر مخاطـب شـاهد سـتيز چنـداني           . نمايش در پايان به همان نقطة شروع بازميگردد       
عبـارت ديگـر در ايـن    ب. اي بـراي او ايجـاد نميكنـد     هـره يش انتظـار و دل    نيست و وقايع نما   

خـورد و در    چـشم نمي    افكني چنـداني بـه      ي و گره  گشايومعلولي يا گره    شنامه توالي علّي  نماي
گردد و گـويي دوري در نمـايش جريـان دارد؛    ، نمايش به صحنة آغـازين آن بـازمي        آخر نيز 

  . داراي ساختار مدور است»ها از پشت شيشه«بنابراين ميتوان گفت 
  

  :گوهازبان گفت
تـوجهي    نمـايش هـيچ حادثـة قابـل         در اين   . آور است   گوهاي اين نمايشنامه اندكي مالل    گفت

ـ اين است كـه از پـشت    بيشترين حركت بامداد ـ شخصيت محوري نمايش . افتد اتفاق نمي
شنفكر در اين نمايش ور. هاي بيرون خيره شود ها به آدم ميز كارش برخيزد و از پشت شيشه  

ها بـيش از آنكـه      شخـصيت . را بر روي كاغذ ثبت ميكند     زند و بيشتر، افكارش     كمتر حرف مي  
اي كه تعـارض فكـري روشـنفكر و           فقط در صحنه  . ميكنند) مونوگ(گويي  مكالمه كنند تك  

جـذاب و گيـرا     در كالم جلوه ميكند زبان گفتگو اوج ميگيرد و          ) فنيروي مخال (نها  ادرخش
روشـنفكر  » فرديت زبان «رواقع تنها در اين بخش، كه نقطه اوج نمايش نيز هست،            د. ميشود

  .نمود پيدا ميكند
  )1383قطره، : تهران: (ارثية ايراني

  .)است  نوشته و منتشر شده1346ارثية ايراني در سال (
  .كه موسي نيز شاهد آن است)آغوشي عظيم و قيصر هم(افتد اي اتفاق مي ـ حادثه

      .  طلبش منصرف ميشودش خانه و قيصر از ـ عظيم از فرو
ــه                                      - ــش را در آن خانــ ــشود زن دومــ ــوم ميــ ــد و معلــ ــت ميكنــ ــي مخالفــ  موســ

  .نشانده
  .جا مانده پول را بپردازند به ش قمارخانة الهيه كه از برادر مقتولشدهد با فروـ عظيم پيشنهاد مي
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  .خانه متوسل ميشودـ موسي كه پول را خرج كرده به پسرش عظيم، صاحب 
                .پولِ پيش خانه را از موسي طلب ميكند  )مستأجر( ـ قيصر

  
  :گوهازبان گفت
مـذهبي  (سـي مو. ي در اجتمـاع هـستند     هريك نمايندة تيپ  » ارثية ايراني «هاي نمايش   شخصيت
نويسنده در اين اثر نيز بـا هنرمنـدي و          ... . و) تجددخواه(، جليل   )هاپيرو سنت (، عظيم )رياكار

ن و شخـصيت هـر فـرد        ها داشته رابطة دقيقي ميان زبـا      لّطي كه بر زبان هريك از اين تيپ       تس
  .است رسيده» فرديت زبان«اصطالح به  است و به وجود آوردهب

  
  )1383قطره، : تهران: ( نصيادا

  .) بازنويسي شده است1354 نگاشته و در سال 1348صيادان در سال (
  ـ صيادان ايوب را وادار ميكنند تا از مقام رياست باشگاه صيادان استعفا دهد

  ـ يعقوب خود جانشين ايوب ميشود                               
  ايوب تحريك ميكند    ـ او با توطئه و بدگويي، صيادان را عليه 

  ـ يعقوب به محبوبيت ايوب حسادت ميكند
  

  :گوهازبان گفت
اي اتفـاق بيفتـد شـاهد          حادثـه  در اين نمايش نيز همچون ديگـر آثـار رادي بـيش از آنكـه              

ان هستيم؛ اما اين كشمكشهاي لفظي بدليل تسلط نويـسنده بـر     گوهاي طوالني بين صياد   گفت
بـسامد فحـش و   . آور نيـست  وجه براي مخاطب ماللهيچبچنان زنده و پوياست كه      زبان، آن 

از ديگــر  جمــالت ركيــك و همچنــين اصــطالحات و امثــال در نمايــشنامة صــيادان بــيش 
ها از طبقـة پـايين اجتمـاع هـستند و كالمـشان هـم       هاست؛ چراكه همـة شخـصيت      نمايشنامه

  .متناسب با سطح فرهنگي و اجتماعي آنهاست
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  )1383قطره، : هرانت: (لبخند باشكوه آقاي گيل
  .)است  بازنويسي شده1369 نوشته و در 1350لبخند باشكوه آقاي گيل در سال (

اند و حـوادث از       ها طبق روالي منطقي در ادامة هم آمده         صحنه. اين نمايشنامه سه پرده دارد    
  .ومعلولي برخوردارند اي علّت رابطه

.                                           برد وي خريده ميبيند و به خيانت او پي مي را كه فروغ براي ختمخان اتفاقاً شال سياهي ـ عليقلي
       .                              بيمارستان ميشودخورد و روانة  مي هم خان به ـ حال عليقلي

  .   ميدهدمهيا كردن شرايط ازدواج را   پدر ظاهراً موافقت ميكند و وعدةـ فروغ براي جلب نظر
را  )خان  پسرروشنفكر عليقلي (پدر، ارث جمشيد  ـ فروغ و برادربزرگش نورالدين در غياب          

                     .                                        هم تصاحب ميكنند
   .دهدمي) خان عليقلي(پدرشرا به ) خدمتكار منزل( طوطيـ داوود پيشنهاد ازدواج با

  .گردندحل مي بهبود حال او دنبال راهاي ـ خانواده بر
  .بردخان از بيماري سرطان رنج مي ليقليـ ع
  

  :گوهازبان گفت
در آثار او ما بيشتر بـا       . هاي رادي غلبة اصلي با كالم است نه با عمل دراماتيك            در نمايشنامه 

خورده مواجهيم؛ زيرا آدمهايي كه موفق نميشوند، بيشتر حرف           ان شكست پرگويي روشنفكر 
نيز مخاطـب   » ...لبخند باشكوه «در نمايشنامة    .اند  زنند تا توضيح دهند چرا شكست خورده      مي

گوهاي نسبتاً طوالني مواجه است كه در بيشتر  شاهد عمل دراماتيك باشد با گفت  از آنكه   بيش
هاي كالمـي بـر جـذابيت نمـايش        البتـه ايـن كشمكـش     . اجره بـدل ميـشود    موارد نيز به مـش    

  .است افزوده
 از بلـوغ فكـري   هاي اين نمايش به گفتار روزمره نزديك است، سرشار     ن شخصيت هرچند زبا 

هم متناسـب    و جمشيد جلوه ميكند كه البته آن       الزمان  ويژه در مكالمة فروغ   اين مسئله ب  . است
در برخي موارد اين بلـوغ فكـري، زبـان را بـه وادي              . با طبقة اجتماعي و فرهنگي آنهاست     

  : الت نيشداري كه فروغ به جمشيد ميگويدادبيات نزديك ميكند؛ مثالً جم
شي و مثل يه قديس به آغوش       و با يه هالة طاليي سوار اسب يالدار مي        حاال ت : ... الزمان  فروغ

تكلّف البته اونقدر سـاده و        و اون مردم ساده و بي     . كنينزول مي تكلفت    اون مردم ساده و بي    
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. ين بزنن  كنن و قدم به قدم گوسفند زم       تكلف هستن كه براي اين ابوالملّة رعنا كوچه باز          بي
زادة متش محكوم به تاج خـار شـده، اشـراف         هاي پوسيدة ا    خاطر كليه اي كه ب    خرقه  عيساي بي 

  )132ص!(پريدة پسيكوتيك رنگ
 

  )1383قطره، : تهران: (در مه بخوان 
  .)است  بازنويسي شده1380 نگاشته و منتشر و در سال 1353در مه بخوان در سال (

سـعي دارنـد    ) ) از اهالي روستا  (همچون فريب انسيه و تحقير مشدي     (ن با اقداماتي    ـ معلما 
        .زانو درآورند بهروشنفكر را  

.                                          كندازنو شروع ميمانَد و  روشنفكر در روستا ميفقط ورسدپايان مي ـ مأموريت معلمان به
  . ز معلمان با اقدامات ناصر در روستا مخالفندـ برخي ا

  .ندروستا ناراضياز خدمت در ) روشنفكر(ـ همة معلمان جز ناصر
                                                                                       

  :گوهازبان گفت
نهـا سـازگار اسـت؛ مـثالً        خوبي با عقايـد و روحيـات آ        ب هادر اين نمايش نيز كالم شخصيت     

بابا، مستخدم بدخلق و مستبد خانة معلم، كه سابقاً ارتشي بوده زمان همـة وقـايع را بـا                     خان
ميز بودن  لفظي اين نمايش نيز عالوه بر طنزآ      هاي  ي از درگيري  برخ. ذكر ثانيه و دقيقه ميگويد    

  .هاي مخالف روشنفكر نيز هستدهندة حماقت شخصيت نشان
  

  )1383قطره، : تهران: (فصلهاملت با ساالد 
  .)است  بازنويسي شده1366 نوشته و در سال 1356اين نمايشنامه در سال (

  . ـ روشنفكر تحت فشار و تلقين اطرافيان به موش تبديل ميشود
  .زننددار مي  روشنفكر را،حكم دادگاه خانوادگي ـ به

  .قوانين محاكمه ميكنندپا گذاشتن زيرسيما و  جرم ازدواج با ماه ـ آنها روشنفكر را به
  .                   ـ پدربزرگ با لبخندي بر لب وارد ميشود

  .  و تحقير ميكنند سيما روشنفكر را نميپذيرند خانوادة ماهـ 
                       .            گردندپدربزرگ از سفر بازميسيما به شوق ديدن  و ماه) روشنفكر(ـ دماغ



                                                                  1390 بهار – 11 شماره پي در پي –ي نظم و نثر فارسي سبك شناس/ 58

                               

  

  :گوهازبان گفت
 و هـم    لغـوي هاي نمايش هم از نظـر دايـرة         زبان آدم » هاملت با ساالد فصل   «ي  گوهادر گفت 

) روشـنفكر (كالم دمـاغ  . دهندة شخصيت و جايگاه اجتماعي آنهاست       دستورزبان كامالً نشان  
از خـالل سـخناني     . دهدا درمقابل نيروهاي مخالف نشان مي     بخوبي درماندگي و ضعف او ر     

. جويي آنها آشكار ميشود     گويند استبداد و سلطه    دماغ مي  ليجناب يا استاد خطاب به    هم كه عا  
و ) دمـاغ (هاي نمـايش در صـحبت بـا روشـنفكر    ين ناسزاها و جمالت ركيكي كه آدم همچن

استاد قمپز و عاليجنـاب     . سازدد وضعيت فرهنگي آنها را نمايان مي      برنبراي تحقير او بكار مي    
كه البتـه بـا شخـصيت اشـرافي و          زنند  دربزرگ شبيه به شاهان قجر حرف مي      قنبل همچون پ  

هاي نمايش طنزآميز و متناسـب بـا   درمجموع كالم آدم.  تناسب داردروحية مستبد آنها كامالً   
  :گونه نقل ميكندالً سروناز سخنان پدربزرگ را اينمث. شخصيت آنهاست

خ و هرگاه يكي از مقربان ما دنگش گرفت كـه تـاري  ! زاده ممنوعاز اين ثانيه ارسالن حرّام   ... 
عرض ما برسونه تا هفت صـفحة آخرشـو قلـم             اين پدرسوخته رو بوخونه، بايد جلوجلو به      

آراي ما سرپيچي كُنَدي، همانا كتاب طلسمي داردي كه بـالفور             و هركه از رأي عالم    . بگيريم
  .)340ص. (خرابش نمايدي خونه

  
  )1383قطره، : تهران: (منجي در صبح نمناك

  .) است  بازنويسي شده1376 نگاشته و در سال1358منجي در صبح نمناك در سال (
  .ـ روشنفكر خودكشي ميكند

   .ـ آنها با تخريب روشنفكر و توقيف آثارش او را منزوي ميكنند
                                       .       شوندو سركوب او با هم متحد ميـ عناصر فرهنگي وابسته به حكومت براي حذف 

  .رفتار ميكندخالف ميل دستگاه حاكم ) شايگان( ـ روشنفكر
  

  :گوها زبان گفت
ـ    . پوياستزنده و   » ...منجي«گوهاي  گفت ويژه بـا حـشمتي، بـسيار       اغلب مكالمات شايگان، ب

ها نيـز دقيقـاً     كـالم شخـصيت   .  با خـود همـراه ميكنـد       جذاب و تأثيرگذار است و مخاطب را      



  59/ »ه اكبر راديهاي دهة چهل و پنجا تحليل ساختاري نمايشنامه«                                                                   
 

 

دكتر طاليـي، رئـيس ادارة سانـسور، اغلـب از           . آنها را منعكس ميكند   اعتقادات و روحيات    
  .صحبت ميكند و زنگنه، ناشر آثار شايگان، كاسبكارانه سخن ميگويد» نظم«و » ريزي برنامه«
  

  :الگوهاي ساختاري
  :ـ روزنة آبي1
  )كرمبارزة فكري روشنف.(ستتضاد در)بازاري و فئودال(مخالف با اصول نيروي افكار روشنفكر. 1
  )واكنش نيروي مخالف.(نيروي مخالف احساس خطر ميكند و به سفر ميرود. 2
  )شكست روشنفكر.(روشنفكر نااميد ميشود و مهاجرت ميكند. 3
  :ـ افول2
  )مبارزة عملي روشنفكر.(انجام ميدهد) مثل ساخت مدرسه(روشنفكر اصالحاتي در روستا . 1
  )اكنش نيروهاي مخالفو.(اربابان مردم را بر ضد او تحريك ميكنند. 2
  )شكست روشنفكر.(خورد و به مهاجرت اجباري تن ميدهدروشنفكر شكست مي. 3
  :ـ مرگ در پاييز3
  )آرزو.(شخصيت اصلي آرزو دارد پسرش بازگردد. 1
  )انتخاب راه دشوار.(شخصيت براي بازگرداندن پسر راه دشواري را برميگزيند. 2
  )ت شخصيت اصليشكس.(دهدشخصيت اصلي از سرما جان مي. 3
  :ها ـ از پشت شيشه4
  )مبارزة فكري روشنفكر.(داران آغاز ميكند روشنفكر نوشتن كتابي را در مخالفت با سرمايه. 1
داران   دهـد و از طـرف سـرمايه       روشنفكر در كنج انزوا سالها به نوشـتن كتـابش ادامـه مي            . 2

  )تالش نافرجام.(سرزنش ميشود
كه حاصل كار، چنـدان ارزشـمند و تاثيرگـذار          سد درحالي پس از سالها كتاب به پايان مير      . 3

  .1)شكست روشنفكر.(نيست

  

  :ـ ارثية ايراني5
اش را بـا مـشكل مواجـه      شخصيت اصلي براي حل مشكلش و رهايي از فشار، خـانواده          . 1

  )اشتباه شخصيت اصلي.(ميكند
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شكست .(هاندافتد كه شخصيت اصلي را موقتاً از فشار مير          باري اتفاق مي    حادثة فضاحت . 2
  2)شخصيت اصلي

  :ـ صيادان6
  )مبارزة عملي روشنفكر.(اقداماتي اصالحي در مؤسسة صيد انجام ميدهد) قهرمان(شخصيت. 1
واكـنش  .(خورند و بر ضد قهرمان متحـد ميـشوند  گر صيادان فريب صيادي خائن را مي      دي. 2

  )نيروهاي مخالف
شكـست  .(ين او ميـشود   اسـتعفا ميكنـد و صـياد خـائن خـود جانـش            ) قهرمان(شخصيت. 3

  )شخصيت اصلي
  :ـ لبخند باشكوه آقاي گيل7
  )مبارزة فكري روشنفكر.(روشنفكر با اعمال و افكار برخي اعضاي خانواده مخالف است. 1
ــالف . 2 ــاي مخ ــنفكر (نيروه ــرادر روش ــواهر و ب ــي ) خ ــه، او را ب ــسيم ارثي ــصيب  در تق ن

  )واكنش نيروهاي مخالف.(ميگذارند
  )شكست روشنفكر.(ايگاهي در خانواده ندارد اجباراً مهاجرت ميكندروشنفكر كه ديگر ج. 3
  :ـ در مه بخوان8
مبـارزة  .(يان و آمـوزش آنهـا انجـام ميدهـد         ئروشنفكر اقداماتي براي بهبود زندگي روستا     . 1

  )عملي روشنفكر
  )واكنش نيروهاي مخالف.(نيروهاي مخالف موانعي بر سر راه او ايجاد ميكنند. 2
  )شكست روشنفكر.(خورد و در روستا تنها ميماندت ميروشنفكر شكس. 3
  :ـ هاملت با ساالد فصل9
از ســفري طــوالني  ) منجــي(روشــنفكر و همــسرش در آرزوي ديــدن پــدربزرگ    . 1

  )آرزو.(اند بازگشته
شوند و بـا اتهامـات خـود او را تحـت فـشار قـرار       نيروهاي مخـالف بـا هـم متحـد ميـ      . 2

  )واكنش نيروهاي مخالف.(ميدهند
  )شكست روشنفكر.(او را دار ميزنند زير بار فشار به موش تبديل ميشود و در آخر روشنفكر. 3

  :ـ منجي در صبح نمناك10
  )مبارزة عملي روشنفكر.(نويسد كه با اصول حاكمان در تعارض استروشنفكر كتابي مي. 1
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ــسور و   . 2 ــا سان ــسته ب ــ  عناصــر فرهنگــي واب ــسنده ب ــر ضــد نوي ــاني ب ــاق، جري راه اختن
  )واكنش نيروي مخالف.(دازندان مي
شكـست  .(رسـد و خودكـشي ميكنـد      بـست مي    صد مهاجرت دارد امـا بـه بـن        روشنفكر ق . 3

  )روشنفكر
  :هانامگذاري موقعيت

A1 : شخصيت اصلي/ مبارزة فكري روشنفكر  
A2  : شخصيت اصلي/ مبارزة عملي روشنفكر  

B : واكنش نيروي مخالف  
C1  :شخصيت اصلي/ شكست روشنفكر  
C2  :ش نافرجامتال  
D1 : آرزو  
D2 : انتخاب راه دشوار  
D3 : اشتباه شخصيت اصلي  

  :هاي راديالگوهاي نمايش
 C1             B          A1 : ـ نمايشنامة يك
  C1             B           A2:  ـ نمايشنامة دو

                           D2         D1   C1: ـ نمايشنامة سه

    C1          C2         A1 :يشنامة چهارـ نما
   D3 C1            : ـ نمايشنامة پنج
  C1             B          A2: ـ نمايشنامة شش

  C1            B         A1 : ـ نمايشنامة هفت 
  C1            B            A2: ـ نمايشنامة هشت

 C1             B          D1: ـ نمايشنامة نه

    C1              B          A2 :ـ نمايشنامة ده
  
  



                                                                  1390 بهار – 11 شماره پي در پي –ي نظم و نثر فارسي سبك شناس/ 62

                               

  

  :هاي الگويي شباهت
هفت چهار، ،  يك هاي نمايشنامه ـ  
ده هشت، شش، دو، هاي نمايشنامه ـ  
  
  : ـ نتيجه5

) اي  انگـاره (هاي دهة چهل و پنجاه رادي در سه سطح ساختاري، فكري            از بررسي نمايشنامه  
  :حاصل شدو زباني اين نتايج 

  :ـ تحليل ساختاري1ـ5
  :يابيم هاي دهة چهل و پنجاه رادي درميبا نگاهي به الگوهاي نمايش

  .تقريباً مجموع اين ده نمايشنامه از دو الگو پيروي ميكنند. 1
ت اصـلي خـتم     شخـصي /  يعني شكـست روشـنفكر     C1ها به موقعيت      همة اين نمايشنامه  . 2

ضـعيت جامعـه نـشان      سنده را از اصالح يـا تغييـر و        خوبي نااميدي نوي  ميشوند و اين نكته ب    
هاي او برميايد، اميدي به پيروزي روشـنفكران در فـضاي           رادي، آنگونه كه از نمايش    . ميدهد

  .يابد بسته و سنتي جامعه ندارد و حتي در يك مورد هم روشنفكر به پيروزي دست نمي
خصيت اصلي به مبارزة    شده روشنفكر يا ش     در هفت نمايش از مجموع ده نمايش بررسي       . 3

از اين تعداد در چهار مورد . انگيزد فكري و عملي ميپردازد و واكنش نيروي مخالف را برمي      
هـاي خـود از       روشنفكر به مبارزة عملي اقدام ميكند و در سه مورد با ابراز افكار و انديـشه               

فكران رادي  بنـابراين روشـن   .  طريق گفتن و يا نوشتن به مبارزه با نيروي مخـالف برميخيـزد            
  .برخالف آنچه اغلب منتقدان ميگويند اهل عمل نيز هستند

روشنفكر يا شخـصيت اصـلي در       ) يك، دو، شش، هفت، هشت، نه، ده      (در هفت نمايش  . 4
نظـر  ب. مواجه ميـشود  ) Bموقعيت  (راه مبارزه براي تغيير اوضاع با واكنش نيروهاي مخالف          

ست تا فشار عناصر مخالف و موانعي را كـه     هاي خود در پي آن ا       ميرسد رادي در نمايشنامه   
شناسانه علل ناكامي و شكـست   بر سر راه روشنفكر وجود دارد نشان دهد و با ديدي جامعه         

  .روشنفكران را بيان كند
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  ): اي انگاره(ـ تحليل فكري 2ـ5
بحــران «تــرين موضـوعي كــه رادي بـدان پرداختــه   شــده، مهم در مجموعـة ده اثــر بررسـي  

در اغلب آثار او با مرداني متفكر و نوانديش مـواجهيم كـه در تقابـل بـا           . است» روشنفكري
) كه يا مدافع سرسخت سنّتها هستند و يا اسير روزمرگي و زندگي حيواني            (نيروهاي مخالف 

از مجموع ده نمايشنامه،    . شكست ميخورند و به انسانهايي مأيوس و سرخورده بدل ميشوند         
همـين موضـوع    . اسـت   درصد آثار رادي، تكرار شـده     د  هفتااين موضوع در هفت اثر، يعني       

بحـران  «گيري نويـسنده را از      قـي و موضـع    واحد سبب خلق مضامين مختلفي شـده كـه تل         
اعم از شـهر    (آور جامعة سنّتي    رادي معتقد است در فضاي خفقان     . نشان ميدهد » روشنفكري

بارت ديگر در   عد اصالح با شكست مواجه ميشود؛ ب      قصهرگونه تالش روشنفكر ب   ) و روستا 
تقابل سنّت و تجدد اين سنّت است كه پيروز ميشود و در نتيجة آن روشنفكر يـا از شـهر و              

يا منزوي ميشود و با سالح قلـم   ...) روزنة آبي، افول، لبخند باشكوه    (ديارش مهاجرت ميكند  
؛ و وقتـي حرمـت قلـم او را نيـز            )ها، در مه بخوان     از پشت شيشه  (اش را ادامه ميدهد     مبارزه

  )منجي در صبح نمناك.(شكنند دست به خودكشي ميزندمي
  :ـ تحليل زباني3ـ5

گـويي او بـا     . معـروف اسـت   » تـراش ديالوگهـا   «نويسان معاصر، به      رادي، در بين نمايشنامه   
 و حتـي در برخـي مـوارد         لغـات ريتم،  (وسواس فراوان براي هر شخصيت به زباني خاص         

يژگيهـا و احـساسات آن شخـصيت پـرده     دسـت يافتـه كـه بخـوبي از و      ) دستورزباني ويژه 
اسـت و همـان جوشـش و        » زبـان شكـسته   «نويـسي رادي بـه      ديگر اينكه ديالوگ  . برميدارد

وبـازار وجـود دارد در زبـان شخـصيتها مـنعكس              طراوتي كـه در محـاورات مـردم كوچـه         
مـثالً  (ردارنـد است؛ البته در زبان برخي از شخصيتها كه از سطح فرهنگي باالتري برخو              شده
  .هايي احساس ميشود كه زبان را به وادي ادبيات نزديك ميكندپيچيدگي) شنفكرانرو
  
  :نوشت پي
هايش خلق كرده تالش او، تالشـي         ـ در اينجا نيز هرچند روشنفكر اثري براي بيان انديشه         1

نافرجام بوده و تاثير چنداني در تغيير شرايط جامعه ندارد؛ بنابراين ميتـوان گفـت تـالش او        
  .است  ديگر روشنفكران رادي به شكست انجاميدهنيز همچون
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؛ زيرا قيصر بـه قيمـت           ناميده شده » شكست شخصيت «ـ اين موقعيت نيز با اندكي تسامح        2
است و موسي خـود   ـ از طلب خود گذشته آل موسي هماغوشي با عظيم ـ پسر موجه و ايده 

از زيـر بـار   ) موسـي (تدرحقيقت رهايي شخـصي . وردآ شاهد اين صحنه بوده؛ اما دم برنمي  
فشار ظاهراً پيروزي و درواقع يك آيروني و طنز تلخ است و حتي شكـست او از شكـست                   

  .تر و تلختر است روشنفكران آثار رادي نيز گزنده
  

  :فهرست منابع
 . نشر فردا: دستور زبان داستان، اصفهان،)1371(اخوت، احمد  -1

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب:تهران،وب،چاپ دومك ترجمة عبدالحسين زرين،)1343(فن شعر،ارسطو -2
 دوم   چـاپ    درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات، ترجمـة فرزانـة طـاهري،          ) 1383(اسكولز، رابرت    -3

 . آگه:تهران
  . ويستار:، تهران)گفت وگو با اكبر رادي( مكالمات ،)1379(ابراهيم  اميري، ملك -4
هاي داستان كوتاه فارسـي، ترجمـة احمـد            سرچشمه ،)1378(پرس    بااليي، كريستف و ميشل كويي     -5

  .شناسي فرانسه در ايران  معين و انجمن ايران:كريمي حكاك، تهران
  . نشر روز:]جا بي[ كاشيگر،. ريخت شناسي قصه، ترجمه م،)1368(پراپ، والديمير  -6
  . آگه:تهرانچاپ دوم ، ترجمة محمد نبوي، ،بوطيقاي ساختارگرا،)1383(تزوتانتودوروف، -7
 :شناختي بر روايت، ترجمة ابوالفضل حرّي، تهران         زبان ـ    درآمدي نقادانه  ،)1383(توالن، مايكل جي     -8

  .بنياد سينمايي فارابي
  .  اختران:نويسان ايران از آخوندزاده تا بيضايي، تهران  نمايشنامه،)1381(خلج، منصور  -9

  . مرواريد: فرهنگ اصطالحات ادبي، تهران،)1375(داد، سيما  -10
     قطره:، تهران2و1، ج)مجموعة آثار( روي صحنة آبي،)1383(رادي، اكبر  -11
چـاپ   راهنماي نظرية ادبي معاصر، ترجمـة عبـاس مخبر،         ،)1377(سلدن، رامان و پيتر ويدوسون       -13
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