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تحليل تطبيقی روایت «کتيبه» اخوان ثالث و «افسانۀ سيزیف» آلبر کامو


اميد وحدانیفر
استاديار زبان و ادبیات فارسي ،گروه زبان و ادبیات فارسي ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد،
ايران.

فرزانه سادات علویزاده
استاديار زبان و ادبیات فارسي ،گروه زبان و ادبیات فارسي ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد،
ايران.
(تاريخ دريافت ،02/91/82 :تاريخ تصويب ،02/44/81 :تاريخ چاپ :زمستان )4199

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي و تحلیل ساختار روايي در شعر «کتیبۀ» اخوان ثالث و افسانۀ
«سیزيف» آلبر کامو صورت گرفته است .روش پژوهش ،روايتشناسي تطبیقي و مبتني بر
بررسي پیرنگ دو اثر از حیث «روايت دنیاي همسان» و «دنیاي ناهمسان» است .نتیجۀ اين
پژوهش نشان ميدهد که دو روايت از نظر رويداد اصلي روايت يکساناند چراکه هر دو راوي،
روايتگر پوچي و بیهودگي تالش قهرمانان داستان خود هستند ،اما تفاوتهاي میان ساختار
روايي اين دو اثر ،نشاندهندة تفاوت میان جهانبیني راويان دو اثر در دو موقعیت زماني،
فرهنگي و اجتماعي است .تحلیل ساختار روايي اين دو روايت نشان ميدهد که در کتیبه
حوادث زايد ،وقايع متناقض و مبهم (عوامل ضعف پیرنگ) وجود ندارد و روايت از فرايند
پايدار نخستین (مقدمهچیني) آغاز و به گرهگشايي داستان ختم ميشود ،اما در افسانۀ سیزيف
در کنار وجود عوامل ضعف پیرنگ ،شروع روايت از فرآيند ناپايدار میاني (نقطۀ بحران) است.
از اين رو ،روايت کتیبه در مقايسه با افسانۀ سیزيف از طرح و پیرنگ منسجمتري برخوردار
است .همچنین ،شیوة روايت افسانه سیزيف به طرزي يکنواخت و با يك ديدگاه روايت بیان
شده است ،در حاليکه در روايت کتیبه با ديدگاههاي متفاوت روايي مواجهايم و اين تغییر در
بندهاي مختلف شعر کامال معنادار است.
واژگان کليدی :روايت ،کتیبۀ اخوان ثالث ،افسانۀ سیزيف آلبر کامو ،پیرنگ ،ديدگاه روايت.
__________________________________________________________________________
(نویسنده مسئول) o.vahdanifar@gmail.com

f.alalvizadeh@gmail.com
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 .0مقدمه
روايت ،4متني است که داستاني را بیان ميکند و داراي راوي است ( .)Scholes, 1976: 4به
طور کلي روايت چشمانداز بسیار گستردهاي از فرهنگ را در بر ميگیرد و در تمام جلوههاي
فرهنگي بشر از جمله :اسطوره ،قصه ،داستان ،تاريخ ،نمايش و  ...موجود است .در واقع ،مي-
توان گفت جامعۀ بدون روايت وجود ندارد؛ زيرا جامعۀ بدون فرهنگ غیرقابل تصور است

(اخوت .)49 :4108 ،سخن پل ريکور4041-8998( 8م) نیز تأيید کنندة اين مطلب است« :کل
فرهنگ با اسلوب روايتگري شکل گرفته است» (ريکور .)81 :4121 ،از نظر ريمون  -کنان،1
حتي زماني که متن روايي شامل چندين صفحه ديالوگ صرف ،دستنويس ،نامه و يادداشت
فراموش شده باشد؛ عالوه بر گويندگان يا نويسندگان اين نوشتهها« ،صاحب منصب راوي
گونۀ عالي مقامتري» نیز در متن وجود دارد که مسئولیت نقل ديالوگها يا نگارش يادداشت-
هاي مکتوب را بر عهده ميگیرد .بنابراين ،نگارش يادداشتهاي روزانه يا نامهها نیز گونهاي از
روايت است؛ اگرچه کسي که اقدام به اين کارها ميکند ،ممکن است قصد نقل رخداد را
نداشته باشد يا از عمل نقل بيخبر باشد (ريمون کنان .)488 :4122 ،حتي به اعتقاد روالن
بارت 1عالوه بر روايت نوشتاري ،روايت گفتاري نیز وجود دارد .وي هر گونه ارتباطي را که
در آن از نظام نشانهها بهره گرفته باشد؛ روايت خوانده است .به عنوان نمونه ،او حرکتهاي
اشارهاي با سر ،دست و پا ،پانتومیم و ...را نیز روايت دانسته و معتقد بوده است که در دنیا
روايتهاي بيشماري وجود دارد و روايت يکي از «جهانيهاي بشري» است (بارت:4122،
 .)12با توجه به مباحث مطرح شده ،ميتوان گفت که در واقع ،روايت عالوه بر قلمرو ادبیات
داستاني ،مصاديق فراواني دارد و شامل نوشتههاي غیرداستاني نیز ميباشد؛ اما منظور ما از
روايت در اين مقاله «روايت داستاني »8است .در واقع ،روايت در معناي اصطالحي بیشتر در
ادبیات داستاني کاربرد دارد و شامل متنهاي روايي است که از توالي زماني يا مکاني
برخوردارند و داستانها را به واسطۀ کنشهاي شخصیتها ،از طريق صداي يك راوي يا
تلفیقي از اين دو ،نقل ميکند .اين اصطالح معموال در مورد آثار داستاني به کار گرفته ميشود
که کتیبۀ اخوان ثالث و افسانۀ سیزيف نیز در شمار آنها به حساب ميآيند .افسانۀ سیزيف و
__________________________________________________________________________
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کتیبه اگرچه در ساختار روايي خود تفاوتهايي با يکديگر دارند ،اما از نظر رويداد اصلي
روايت يکسان اند چراکه در هر دو داستان ،راوي ،روايتگر پوچي و بیهودگي تالش قهرمانان
داستان خود است و در هر دو ،آنچه شخصیتهاي داستان با تحمل رنج فراوان انجام ميدهند،
محکوم به شکست ،پوچي و بازگشت به نقطۀ صفر خود است .اين همان نکتهاي است که اين
دو داستان را به رغم تفاوت در ساختار روايي ،در کنار يکديگر قرار ميدهد و بررسي مقايسه-
اي بین آنها را امکانپذير ميکند .از سوي ديگر ،تفاوتهاي میان ساختار روايي دو اثر بیانگر
تفاوت در انديشه و جهانبیني راويان آنها است که حاصل دو موقعیت متفاوت زماني،
فرهنگي و اجتماعي است .يکي از نظريههايي که ميتوان بر پايۀ آن تفاوتهاي روايي میان اين
دو داستان را مورد بررسي قرار داد ،ديدگاه روايتشناسي ژرار ژنت 4است .ژنت ،ساختارگرا و
نظريهپرداز مشهور فرانسوي ،به منزلۀ تأثیرگذارترين نظريهپرداز در زمینۀ روايتشناسي شناخته
ميشود .وي با جمعآوري سنتهاي نظري اروپا و آمريکا و استوار کردن بحث خود بر يك
متن خاص ،وضعیت روايتشناسي را بهبود بخشید .نظام روايتشناسي ژنت در ادامۀ بحث-
هاي فرمالیستهاي روسي ،تودوروف ،وين بوث و ديگران و کاملکنندة نظريۀ آنها است
(فاضلي و تقينژاد« .)48 :4120 ،ژرار ژنت در کتاب گفتمان روايي 8با تقسیم روايت به سه
سطح مختلف :داستان ،متن روايي و روايتگري ،تمايزي را که فرمالیستهاي روسي میان
«قصه» و «طرح» قائل ميشوند ،پرداختهتر ميکند» (سلدن و ويدسون .)412 :4121 ،از میان
اين سه جنبۀ روايت داستاني ،فقط متن است که مستقیم در اختیار خواننده قرار ميگیرد و
خواننده از دل متن دربارة داستان و روايتگري داستان اطالعات کسب ميکند .از ديگر سو ،متن
روايي به واسطۀ همین دوجنبه است که تعريف ميشود« :اگر متن روايي داستاني را نقل نکند،
ديگر روايت نخواهد بود و اگر روايت مکتوب نشود ،ديگر متن نخواهد بود» (ريمون کنان،
 .)41 -48 :4122از جمله تفاوتهايي که ژنت میان روايتهاي مختلف مطرح ميکند ،مسئلۀ
تفاوت روايتها از منظر روايت دنیاي ناهمسان و روايت دنیاي همسان است .نگارندگان در
اين مقاله براساس نظر ژرار ژنت ،به بررسي اين ويژگي در روايت دو داستان «افسانه سیزيف»
و «کتیبه» ميپردازند.

__________________________________________________________________________
. Gerard Genette
2
Narrative Discourse
1
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 .0-0ضرورت و اهميت پژوهش
بررسي شیوة روايتپردازي آثار روايي ميتواند در تفسیر و تبیین اين آثار بسیار کارگشا باشد؛
بنابراين ،اين ضرورت احساس شد تا به شیوة مقايسۀ روايت دو اثر نامي در ادبیات فارسي و
فرانسوي از ادراک و تجسم پوچي و بیهودگي مورد تحلیل قرار گیرد .از آنجا که تاکنون
تحقیقي در ساختار روايي اين دو اثر به شیوة پژوهش حاضر انجام نشده ،بررسي مقايسهاي
آنها ميتواند در شناخت بهتر اين دو روايت ياري رساند و افقهاي تازهاي در فهم ماهیت
روايت ،ساختار و ويژگيهاي آن بگشايد.
 .6-0پيشينۀ پژوهش
 .Article Iبه عنوان پیشینۀ اين پژوهش ميتوان به چند تحقیق و پژوهش اشاره کرد :در
مقالهاي با عنوان «اسطورة سیزيف و تأثیر آن بر شعر معاصر» (حسنپور آالشتي و امنخاني،
 ،)4122نويسندگان با بررسي مفهوم اين اسطوره و درونمايههاي فلسفي آن ،رويکرد شاعران
ايراني را به اين اسطوره در چهار شکل :نگارش مجدد و بدون تغییر اين روايت ،خلق نمادهاي
مشابه با توجه به درونمايۀ فلسفي روايت سیزيف ،خالي کردن اسطوره از بار فلسفي و دادن
بعد اجتماعي به آن و صرف انعکاس درونمايههاي اين اسطوره در شعر تقسیمبندي کردهاند.
در پژوهشي ديگر« ،بازتاب اسطورة سیزيف در شعر معاصر فارسي و عربي» (معروف و نعمتي،
 )4101نويسندگان با بررسي بنمايههاي تفکر سیزيفي در اشعار برخي از شاعران معاصر
فارسي و عربي و وجوه اشتراک و تفاوت آن با اسطورة سیزيف کامو ،نشان دادهاند که شاعران
معاصر با برداشتي سیاسي و اجتماعي از اين اسطوره ،بر پايداري و مقاومت اجتماعي تأکید
ميکنند که با مفهوم اولیه آن تفاوت دارد .از اين رو ،اسطورة سیزيف در دورة معاصر خوانش
فلسفي خود را از دست داده است .مريم حسیني نیز در تحقیقي کوتاه با عنوان «سیزيف ايراني»
( )4120به توصیف درونمايههاي مشترک اسطورة سیزيف با شعر «چرخ چاه» شفیعي کدکني
در مجموعۀ «هزارة دوم آهوي کوهي» پرداخته است .نويسندگان پژوهشي با عنوان «تطبیق
الهامپذيري مهدي اخوان ثالث و عبدالوهاب بیاتي از اسطورة «سیزيف» (دلیري و همکاران،
 ،)4102با انتخاب اين دو شاعر ،به عنوان شاعراني که خوانشي سیاسي از اسطورة سیزيف
داشتهاند ،کوشیدهاند تا به بررسي اين موضوع بپردازند که آيا اين دو شاعر در کاربرد سیاسي
خود از اسطورة سیزيف ،از يکديگر متأثر شدهاند و آيا براي بیان اهداف خويش ،اين اسطوره
را با چه عناصر ديگري همراه کردهاند؟ در مقالۀ «تأثیر أسطوره سیزيف الیونانیه في قصیده
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«کتیبه» ألخوان ثالث و قصیده «في المنفى» للبیاتي» (همتي و همکاران ،)4108 ،نويسندگان
وجوه اشتراک و تفاوت تأثیرپذيري اين دو شاعر از اسطورة سیزيف را به لحاظ اجتماعي،
فلسفي و فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار دادهاند .در حوزة روايتشناسي تطبیقي نیز مي-
توان به پژوهشهايي چون «روايتشناسي تطبیقي مده اثر اويپید و مده اثر آنوي» (نوري،
« ،)4122روايتشناسي گونۀ مقامه و پیکارسك» (عرب يوسفآبادي و بامشکي )4108 ،و
«روايتشناسي تطبیقي داستان فريدون و ضحاک و موسي و فرعون» (حبیبي و همکاران،
 )4108اشاره کرد.
 .6بحث و بررسی
 .0-6معرفی اخوان ثالث و کتيبه
مهدي اخوان ثالث ( 4192 -4120ه.ش) يکي از پیروان موفق نیما يوشیج در سرودن شعر نو
«نیمايي» محسوب ميشود .از اين رو ،بسیاري از سرودههاي او مورد توجه و پژوهش صاحب-
نظران ادبیات معاصر بوده و از جهات مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .شعر کتیبه
يکي از اشعار برجسته و ممتاز اخوان در نشان دادن جبر سیاسي -اجتماعي روزگار شاعر با به
کارگیري تکنیك روايتپردازي و در قالب شعر روايي است .استفاده از اين روش عالوه بر آن-
که تلخي اندرز مستقیم را ندارد ،باعث جذابیت و تأثیر بیشتر مطالب در خواننده نیز ميشود .به
بیان ديگر ،شعر «کتیبه» يکي از بهترين منظومههاي روايي و در شمار شاهکارهاي جاويدان
شعر معاصر فارسي است که عالوه بر دارا بودن ويژگيهاي ادبي ،به دلیل زبان روايي ،از نظر
روايتشناسي نیز حائز اهمیت است .مضمون اين شعر ،داستان تالش بیهوده و تکراري انسان-
ها است که به گونهاي هنرمندانه از زبان تعدادي افراد زنجیري روايت شده و هدف شاعر،
نشان دادن جبر حاکم بر افراد جامعۀ عصر خويش است.
 .6-6معرفی کامو و افسانۀ سيزیف
آلبر کامو 4041-4029( 4م ).نويسنده ،فیلسوف و روزنامهنگار فرانسوي يکي از نويسندگان
بزرگ قرن بیستم است که به دلیل آثار مهم و قابل توجه خود ،برندة جايزة نوبل ادبیات شد؛
زيرا آثار کامو «شیوة کامل يك زندگي را معرفي ميکند» (رضايي و صافیان .)22 :4108 ،افسانۀ
__________________________________________________________________________
. Albert Camus

1

519

تحليل تطبيقی روایت «کتيبه» اخوان ثالث و «افسانۀ سيزیف» آلبر کامو404

سیزيف ،4يکي از آثار آلبر کامو است که آن را همانند دو اثر ديگر وي (کالیگوال و بیگانه)« ،به
عنوان چرخه آبسور ميشناسند که دغدغههاي نويسنده را در سه عرصۀ فلسفي ،نمايشنامه و
رمان در معرض قضاوت خواننده قرار ميدهد .موضوع اصلي در هر سه اثر مذکور ،تقابل
انسان با هستي و تالش براي يافتن معنايي براي زندگي است» (فرهادنژاد .)822 :4199 ،افسانۀ
سیزيف شامل چهار فصل و يك ضمیمه ،با موضوع محوري درک مفهوم «پوچي» است .کامو
معتقد است که میان مطلوب آدمي از دنیا و آنچه در نهايت از آن مييابد ،تضادي بنیادين
وجود دارد .انسان از جهان ،معنا ،نظم و عقالنیت ميخواهد اما در نهايت هرج و مرج ،برهم
ريختگي و آشوب نصیب وي ميشود .کامو در مقابل اين پرسش که اگر زندگي فاقد معنا باشد
آيا تنها راه باقي مانده براي آدمي خودکشي است ،باور ديگري را مطرح ميکند :انسان ميتواند
جهاني بدون معنا را بپذيرد و در آن زندگي کند .پوچي تضاد و تناقضي است که کنارگذاشتني
نیست و هر تالشي در جهت رفع و کنار گذاشتن آن در واقع به معناي فرار از آن است .به
اعتقاد او فیلسوفان مکتب اگزيستانسیالیسم چون کييرکهگارد ،8چستوف 1و گاسپر 1و
پديدارشناسي چون هوسرل 8نیز با تضاد پوچي مواجه شدند اما ناگزير به فرار از آن گشتند.
کامو معتقد است مواجه شدن با پوچي به معناي خودکشي نیست بلکه مواجه شدن با مفهوم
پوچي ،پذيرفتن و آگاهي شدن از آن ما را قادر مي سازد تا زندگي کاملتري داشته باشیم.
کتاب افسانۀ سیزيف با بحث کامو از اسطورة سیزيف خاتمه مييابد :سیزيف ،در اساطیر يونان
به دلیل فاش کردن راز خدايان محکوم ميشود تا تخته سنگ بزرگي را به دوش خود بگیرد و
تا قلۀ کوه حمل کند ،اما درست زماني که به قله ميرسد ،سنگ به پايین ميغلتد و سیزيف
ناگزير است دوباره اين کار مشقتبار را انجام دهد .کامو ادعا ميکند که سیزيف الگوي ايده-
آلي از يك قهرمان پوچي است و مجازات او توصیفکنندة شرايط همۀ انسانهاست .سیزيف
بايد تا ابد مبارزه کند بدون آنکه امیدي به موفقیت داشته باشد اما مادامي که اين واقعیت را
بپذيرد که زندگي چیزي جز تقلا و مبارزهاي پوچ نیست ،ميتواند در اين کشمکش شادي را
نیز بیايد؛ در واقع ،پیروزي در همین آگاهي است.
 .3-6پيرنگ
__________________________________________________________________________
. Le Mythe de Sisyphe
2
. Kierkegaard
3
. Chestov
4
. Jaspers
5
. Husserl
1
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پیرنگ« 4ترکیبي از رشتۀ حوادث يا رويدادهايي است که داستان را تشکیل ميدهد»( 4پرين،
 .)89 :4122اين عنصر روايي در ارتباط دو سويه با فرم و محتواي داستان قرار دارد؛ از يك
طرف ،نظم و سازمان خاصي به فرم و شکل اثر ميدهد و از طرف ديگر ،به محتواي اثر جنبۀ
عقالني و منطقي ميبخشد؛ به گونهاي که «ساختمان ماهرانۀ يك طرح مستلزم توانايي پرورش
حوادث درون اثر در يك سیر تحولي جالب و پويا است» (زيس .)41 :4129 ،پیرنگ در
اصطالح ادبیات داستاني ،ترتیب حوادث داستان بر اساس روابط علي و معلولي است که اين
روابط ،ساختمان فکري و ذهني داستان را شکل ميدهد و ناظر بر توالي منطقي رويدادها مي-
باشد .به طوري که حادثه شخصیت را شکل ميدهد ،شخصیت حادثه را و هر دو (حادثه و
شخصیت) ،پیرنگ را به وجود ميآورند .در داستان اعمال ،رفتار و حضور شخصیتها بايد به
ترتیب و بر اساس نظمي منطقي پیش آيند .در زنجیرة پیرنگي داستان ،هر عمل داستاني با
انگیزة خاصي شکل ميگیرد و حوادثي که اين اعمال به دنبال ميآورند؛ بايد کامال منطقي و
حساب شده باشند تا حقیقتمانندي داستان را قوت بخشد .بدين ترتیب ،پیرنگ به عنوان
ريشهايترين عنصر داستاني ،ساختار اصلي داستان را در بر دارد و ميتواند بیانگر میزان قوت
داستان باشد (جعفري .)08-01 :4104 ،فورستر 8ميگويد :پیرنگ با تکیه بر روابط علي و
معلولي ،روايت حوادث است .وي براي اثبات اين سخن خود دو مثال ذکر ميکند« :شاه مرد و
سپس ملکه مرد» يك قصه است؛ اما «شاه مرد و سپس ،ملکه از فرط اندوه مرد» پیرنگ است؛
زيرا در مثال دوم ضمن اينکه ترتیب زماني حفظ شده ،مفهوم علیت نیز در آن ديده ميشود...
ايشان بیان ميکند که مرگ ملکه را تصور کنید ،در يك داستان وقتي که بشنويم «ملکه مرد»،
ميگويیم «بعد چه شد؟» در يك پیرنگ وقتي بشنويم «ملکه مرد» ميپرسیم که« :چرا؟» اين
فرق اصلي قصه و پیرنگ است ( .)Forster, 1974: 93-94برخي نیز بین طرح و پیرنگ تفاوت
قائل شدهاند؛ از جملۀ اين افراد «واالس مارتین» است .وي معتقد است که هر داستان از بیان
حادثهاي آغاز ميشود که در واقع ،گذر از وضعیت پايدار به وضعیت پايدار ديگر است .اين
داستان يا سیر حوادث را «طرح داستان» مينامند؛ ولي هنگامي که در الگوي زمانمند و شبکۀ
علت و معلول قرار ميگیرد« ،پیرنگ» را ميسازد .مارتین عالوه بر توالي زماني و علیت ،عامل
سومي را به ويژگيهاي اصلي پیرنگ ميافزايد و آن چیزي شبیه به سنن ادبي است (مارتین،
 82 :4128و  .)24بنابراين ،طرح يا پیرنگ از مهمترين بخشهاي يك روايت است و روايتي

__________________________________________________________________________
. Plot
2
. Forster
1
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که فاقد طرح داستاني باشد؛ نميتواند به عنوان روايت در نظر گرفته شود .در مجموع ،تعابیر و
برداشتهاي مختلفي از مفهوم «پیرنگ» رواج دارد؛ اما در بیشتر آنها يك نقطۀ اشتراک ديده
ميشود :پیرنگ با توالي وقايعي ارتباط دارد که تلويحا يا آشکارا بر مبناي ترتیب زماني تنظیم
شدهاند و رابطۀ علي و معلولي در آنها ضروري است .از آنجايي که بررسي پیرنگ به عنوان
يکي از عناصر بنیادين هر متن روايي ،در تبیین گفتار صاحب اثر کارگشا است ،به تحلیل
پیرنگ دو روايت کتیبه و افسانۀ سیزيف پرداخته ميشود.
 .0-3-6تحليل پيرنگ دو روایت کتيبه و افسانۀ سيزیف
 .0-0-3-6روایت کتيبه بر اساس پيرنگ
پیرنگ روايت کتیبه در شمار پیرنگ «معمولي» يا «نرمال» محسوب ميشود .در اين نوع پیرنگ،
داستان با مقدمه آغاز ميشود ،سپس به کشمکش ،بحران ،نقطۀ اوج و در پايان به نتیجهگیري
ميرسد .به عبارت سادهتر ،هرگاه عناصر پیرنگ در داستان به ترتیب قرار گرفته باشند؛ پیرنگ
«نرمال» شکل ميگیرد .شیوة بیان روايت (طرح داستان) در کتیبه چنین است :ماجراي داستان با
مقدمهاي در توصیف تختهسنگ و بیان ويژگيهاي ظاهري شخصیتهاي روايت آغاز ميشود
و موقعیت روايت متعادل است .سپس ،نیروي برهمزنندة آرامش در قالب «ندايي در رؤياي
اشخاص داستان» آرامش اولیه و موقعیت متعادل روايت را بر هم ميزند .اين امر باعث ايجاد
«تعلیق» در اشخاص داستان به صورت شك و پرسش در نگاههاي آنها ميشود و پس از آن،
روايت با «کشمکش دروني» جريان مييابد :ابتدا يکي از افراد که زنجیرش نسبت به بقیه کمي
سنگینتر است ،به خود لعنت ميفرستد و سپس به پیروي از وي  ،ساير افراد نیز شروع به
لعنت فرستادن بر خود ميکنند ،سپس تصمیم ميگیرند که با حالت خزيده به سمت کتیبه
حرکت کنند .يکي ديگر از افراد که زنجیرش نسبت به بقیه آزادتر است ،به باالي تختهسنگ
ميرود و نوشتۀ روي کتیبه را ميخواند و ديگران نیز با لذت آن را زير لب تکرار ميکنند .اين
بخش «بحران» روايت است چرا که نوشتۀ روي کتیبه ،اشخاص داستان را تحريك ميکند تا
راز نهفته در سمت ديگر تختهسنگ را هم دريابند .از اينرو ،افراد با تالشي طاقتفرسا سنگ
را برميگردانند .سپس روايت به مرحلۀ «نقطۀ اوج» ميرسد :يکي از افراد که زنجیرش از بقیه
سبكتر است ،به باالي تختهسنگ ميرود تا راز نهفته در کتیبه را بخواند .اما دوباره با همان
نوشتۀ قبلي (کسي راز مرا داند  /که از اين رو به آن رويم بگرداند ).رو به رو ميشود و از
روي تعجب و اندوه ،سکوت اختیار ميکند .افراد منتظر در پايین تختهسنگ با فرياد و اعتراض

از او ميخواهند تا راز کتیبه را براي آنها بخواند .در اين بخش روايت وارد مرحلۀ «نتیجه-
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گیري و گرهگشايي» ميشود :فردي که باالي تختهسنگ رفته بود ،از آن پايین ميآيد و به تالش
خود و دوستانش نفرين ميفرستد و در جواب دوستانش به آهستگي همان نوشتۀ تکراي را
ميخواند .همه متوجه ميشوند که زندگي همانند گرداندن اين تختهسنگ ،عملي تکراري
است و حاصل و تالش براي آن ،جز بیهودگي چیز ديگري را به همراه ندارد .بدين ترتیب
روايت گرهگشايي ميشود و افراد تسلیم روزگار ميشوند« :نشستیم  /و  /به مهتاب و شب

روشن نگه کرديم  /و شب شط علیلي بود ».با توجه به ساختار روايت کتیبه ،پیرنگ آن را مي-
توان در قالب نمودار زير ،نمايش داد:

اوج
بحران
کشم
مقدمه
(توصیف
تخته-

سنگ و

کش

گرهگشایی و
نتیجهگیری

همانطور که اشاره کرديم ،ساختار پیرنگ بر اساس «انگیزه» بنیان نهاده ميشود .در واقع
معرفی
داستان رخ ميدهد ،بايد بر مبناي علت و انگیزهاي باشد و به نتیجهاي منجر
حوادثي که در اشخاص
ايجاد شگفتي کند .پیرنگ کتیبه در عین سادگي ،در چند بخش از آن چنین
شود تا در خواننده
روایت)
ويژگياي مشاهده ميشود .در روايت کتیبه انگیزه ،اعمال شخصیتها و حوادث روايت به
سادگي براي خواننده قابل درک است و وي در فهم علت روابط میان رويدادها نیازي به تفکر
زياد و دوبارهخواني داستان ندارد .انگیزة کنش افراد و حوادث ،اغلب منطقي است و عالوه بر
آن در روابط علت و معلولي حوادث داستان ،نظم و ترتیبي منطقي جريان دارد .زمان روايت
کتیبه خطي است و در واقع اخوان با هنرمندي توانسته سه فرايند :پايدار نخستین ،ناپايدار میاني
8
و پايدار فرجامین را در روايت خود ساماندهي کند.
 .6-0-3-6روایت سيزیف بر اساس پيرنگ
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پیرنگ افسانۀ سیزيف از نوع پیرنگ «عالي» به حساب ميآيد .اين روايت از نقطۀ اوج آغاز
ميشود و شروع آن برخالف روايت کتیبه ،بدون مقدمهچیني است .سپس در میانۀ روايت ،به
کشمکش و تعلیق ميرسد .روايت سیزيف ،با توصیف تنبیه شخصیت اصلي داستان (سیزيف)
بدون ذکر دلیل آن ،آغاز ميشود :خدايان ،سیزيف را مجبور کرده بودند که پیوسته تختهسنگي
را به قلۀ کوهي بغلتاند .اين سنگ به دلیل وزن سنگینش مرتب از باالي کوه به پايین ميافتاد و
سیزيف به اجبار اين عمل را بايستي هر روز تکرار ميکرد .بیان پیشزمینههاي بحران يا مقدمه-
چیني آن ،به بعد از نقطۀ اوج موکول ميشود و در میانۀ روايت ،داليل تنبیه اجباري سیزيف
مشخص ميگردد .راوي در بیان علت انجام پیوستۀ اين عمل بیهوده توسط سیزيف داليلي را
ارائه ميکند -4 :سیزيف متهم به بيخردي در رفتار با خدايان است .او اسرار خدايان را فاش
کرد .هنگامي که دختر اسوپوس (اگینا) توسط ژوپیتر ربوده شد ،پدرش از اين عمل ترسید و
شکايت آن را به سیزيف رساند .از آنجايي که سیزيف از ماجراي ربوده شدن «اگینا» باخبر بود،
از «اسوپوس» خواست که در قبال مطلع شدن از اين مسئله ،به قلعۀ «کورينث» آب برساند.
(دريافت رشوه از اوپ)  -8به عقیدة هومر ،سیزيف مرگ را به بند کشیده بود .از اينرو
«پالتو» ،خداي جنگ را فرستاد تا مرگ را از دست «سیزيف» آزاد کند -1 .سیزيف برکت زمین
را به صاعقۀ آسمان ترجیح داد -1 .سیزيف هنگام مرگش به شیوة بيمالحظهاي ميخواست
عشق زنش را آزمايش کند .او از همسرش خواست که بدن دفن نشدهاش را در وسط میداني
عمومي قرار دهد .سپس به دوزخ افتاد و براي تنبیه زنش ،تقاضاي بازگشت به اين جهان را
کرد .سیزيف در برگشت به جهان و مشاهدة سختيهاي آن از بازگشت خود منصرف شد ،اما
به اجبار سالهاي زيادي در دنیا با شکوه و شادي زندگي کرد .دوباره با اجراي حکمي از سوي
خدايان« ،مرکور» وي را از خوشيها به جهنم ،جايي که تختهسنگ قرار دارد ،بازگرداند و به
شکنجهاي که پاياني ندارد ،گرفتار ساخت.
اين شیوة روايت يعني آغاز از نقطۀ اوج ،سبب ايجاد رغبت در خوانندگان ميشود .سیزيف
پس از مرگ ،در جهان زيرين بیدار ميشود و به دلیل فرمانبرداري از عشق انساني ،در آنجا
رنج ميبرد .اين بخش روايت همراه با کشمکش دروني است .سیزيف از «پالتو» درخواست
ميکند که او را به دنیا بازگرداند .با ورود سیزيف به دنیا و زندگي کردن با خوشي و لذت،
تعادل و آرامشي در موقعیت روايت ايجاد ميشود ،اما دوباره به دستور خدايان ،عطارد به اجبار
سیزيف را از لذتهاي دنیا جدا ميکند و به جهان زيرين ،جايي که تختهسنگ در انتظار وي
است ،ميبرد .به اين ترتیب ،تعادل روايت به هم ميريزد و «تعلیق» ايجاد ميشود و خواننده

529

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،62شماره  ،6پایيز و زمستان 529 0011

متحیر ميماند که سرنوشت سیزيف بعد از آن چه خواهد شد؟ پس از آنکه سیزيف هر بار
تختهسنگ را با سختي به قلۀ کوه ميرساند ،سنگ پس از چند لحظه به سمت پايین کوه مي-
غلتد و سیزيف به ناچار بايد بار ديگر آن را به سمت قله به حرکت درآورد؛ بحران روايت در
همینجاست .در بخش «نتیجه و گرهگشايي» روايت ،سیزيف با گامهاي سنگین و شمرده به
سمت عذابي بازميگردد که هیچگاه پاياني ندارد .در واقع ،کنش وي همانند فکر نابینايي است
که ميداند شب براي او انتهايي ندارد .واضح است که در اين روايت پیشزمینههاي بحران در
حین داستان آشکار ميشود .زيرا راوي پس از انجام عمل تکراري و بیهودة سیزيف ،داليل
تنبیه وي را ذکر ميکند .شکل پیرنگ اين روايت را ميتوان به صورت نمودار زير ترسیم کرد:

اوج
بحران

کشمک

گرهگشایی و نتیجه-

ش

گیری

هر چند که پیرنگ جزيي از ساختار متن است ،اما در محدودة خود نیز داراي اصولي است
که اگر يکي از اين اصول خدشهدار شود ،به تبع آن ،داللت معنايي هم آسیب ميبیند و به
همین ترتیب ،هماهنگي بین اجزاي روايت نیز به هم ميريزد و معنا به صورت ناقص ارائه
ميشود.
 .0-6وجوه تشابه و افتراق دو روایت
چنانکه اشاره کرديم ،از جمله تفاوتهايي که ژنت میان روايتهاي مختلف مطرح ميکند،
مسئلۀ تفاوت روايتها از منظر روايت دنیاي ناهمسان و روايت دنیاي همسان است .درواقع،
در مبحث «پیرنگ» با دو نوع روايت ،روايت دنیاي داستان ناهمسان و روايت دنیاي داستان
همسان مواجهايم ( .)Genette, 1972: 256به اين معنا که هرگاه در متن روايي ،راوي يکي از
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کنشگران نباشد ،خواننده با «روايت دنیاي داستان ناهمسان» رو به رو ميشود که در اين
صورت راوي فقط روايتي را نقل ميکند؛ اما زماني که در دل روايت ،روايت ديگري هم وجود
داشته باشد ،خواننده با نوع «روايت دنیاي داستان همسان» مواجه ميشود که در اين حالت
راوي آن ،خود يکي از کنشگران روايت خواهد بود .در روايت نوع اول ،راوي با انتخاب
«راوي – کنشگر» ،اجازه ميدهد که خود کنشگر ،روايتش را توضیح دهد تا بدين وسیله
خواننده بتواند حس و حال کنشگر را در زمان کنشها به دست آورد (عباسي– 04 :4101 ،
 .)08در اينجا ،براساس اين ديدگاه وجوه شباهت و تفاوت میان پیرنگ اين دو داستان را
بررسي ميکنیم:
 .0-0-6وجوه تشابه
«حاکمیت جبر» بنمايۀ مشترک هر دو روايت کتیبه و افسانۀ سیزيف به شمار ميآيد و عمل
عبث و بیهودهاي که اشخاص هر دو روايت انجام ميدهند« ،غلتاندن سنگ» است .هدف اصلي
تالش قهرمانان در هر دو روايت ،ادامۀ حیات و زندگي است .از اين رو« ،تالش» و «حیات»
وجه مشترک هر دو روايت است .پايان زندگي براي انسانها مشخص نیست ،پس انسان بايد
تا پايان عمر همواره تالش کند و همانند سنگ ،در چرخش و حرکت باشد .در واقع ،براي
زندگي دنیايي ،توقف و سکون معنا ندارد و در برابر سختيهاي آن بايد مقاومت کرد ،اگر چه
حاصل آن بیهودگي و پوچي باشد .تصور شاديآفريني در آينده (امید به آيندة بهتر) ،انگیزة
تالش قهرمانان است .به عبارت ديگر ،از آنجا که قهرمانان هر دو روايت تالشگر هستند ،در
حین حرکت و تالش ،مثبتنگري و امید به آينده وجه مشترک آنهاست .اما از آنجا که
حاصل تالش آنها «پوچي» است ،اشخاص دو روايت را ميتوان «قهرمانان پوچي» دانست
چراکه سرنوشت« ،محتوم» است و کاري در برابر آن نميتوان کرد از اين رو ،تالش آنها
بیهوده است .نتیجه و پايان هر دو روايت يکسان (غمانگیز) است :زندگي دنیايي همانند
غلتاندن سنگ ،تکراري و پیوسته است و براي زنده ماندن در دنیا بايد هر روز کارهاي
يکنواخت و تکراري انجام داد و مسبب انجام عمل تکراري در هر دو روايت« ،وسوسه» است.
اين پايان و نتیجه ،از ابتدا براي قهرمانان هر دو روايت نامشخص است .همچنین ،اشخاص دو
روايت در هنگام تالش ،حاالت ظاهري مشترکي دارند؛ از جمله رنجور بودن ،خستگي ،پاهاي
از هم وارفته و مکث کردن .مکث کردن اشخاص روايت در حین تالش که توأم با رنج و
انتظار است ،باعث تأمل و هوشیاري آنها ميشود .همچنین ،زمان در هر دو روايت خطي
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است و راوي از نوع «سوم شخص داناي کل» است .وجوه تشابه هر دو روايت به طور اختصار
در جدول زير نقل ميشود:
در جدول زير تشابه و تفاوت اين دو روايت را در هنگام عمل روايت ميتوان در روايت کتیبه
و سیزيف مشاهده نمود:
وجوه تشابه کتيبه و سيزیف
هر دو صاحب اثر ،صحنهاي از «اجبار اجتماعي و سیاسي» جامعۀ خود را در متن اثر به تصوير
کشیدهاند.
عمل عبث و بیهوده که اشخاص هر دو روايت انجام ميدهند« ،غلتاندن سنگ» است.
محل تنبیه اشخاص هر دو روايت« ،اين دنیا» است.
اشخاص دو روايت« ،قهرمان پوچي» هستند.
«تالش» و «حیات» وجه مشترک قهرمانان هر دو روايت است.
اشخاص هر دو روايت هنگام تالش «حاالت ظاهري» مشترک دارند.
نتیجه و پايان هر دو روايت غمانگیز است.
عامل و مسبب انجام عمل تکراري در هر دو روايت« ،وسوسه» است.
سرنوشت« ،محتوم» است و کاري در برابر آن نميتوان کرد.
«سنگ» در هر دو روايت نماد «مشکالت و موانع راه زندگي» است و قهرمانان هر دو اثر در
تالش هستند تا اين مانع را با هر سختي ممکن از خود دور کنند.
روحیۀ يأس و ناامیدي در افراد روايت مشاهده نميشود .زيرا عمل تکراري را «پیوسته» انجام
ميدهند.
پايان و نتیجۀ نهايي تالش قهرمانان از ابتدا براي قهرمانان هر دو روايت «نامشخص» است.
مکث کردن اشخاص روايت در حین تالش که توأم با رنج و انتظار است ،باعث «تأمل و
هوشیاري» آنها ميشود.
تالش هر دو قهرمان ،مانند سنگ« ،سخت» است.
هر دو روايت از زمان «خطي» برخوردار هستند.
راوي هر دو روايت از نوع «سوم شخص داناي کل» است.
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 .6-0-6وجوه تمایز
در شعر کتیبه ،روايت از نقطۀ معیني همراه با مقدمهچیني شروع ميشود در حاليکه روايت
افسانۀ سیزيف بدون زمینهچیني و از نقطۀ اوج خود آغاز ميگردد .قهرمان و اشخاص روايت
کتیبه چند نفر هستند (گروهي مرد و زن ،پیر و جوان) و قهرمان و شخصیت روايت سیزيف
تنها يك نفر (سیزيف) است .تفاوت ديگر بین دو روايت مسئلۀ جبر است :عامل جبر در کتیبه
فرابشري ،عوامل اجتماعي و سیاسي حاکم بر روزگار شاعر و حاکمیت اين جبر بر تمام افراد
جامعه است درحاليکه عامل جبر در روايت سیزيف بشري و خدايان يونان و حاکمیت آن تنها
بر يك نفر است .کنش بیهوده در کتیبه به صورت برگرداندن سنگ به طرف ديگر نشان داده
شده در مقابل روايت سیزيف که به شکل باال بردن سنگ از سطح شیبدار به سوي قلۀ کوه
است .انجام اين کنش بیهوده در کتیبه دو بار و از روي کنجکاوي صورت گرفته و در افسانۀ
سیزيف بارها به صورت پیوسته و به عنوان تنبیهي براي قهرمان روايت انجام شده است .راوي
کتیبه تنها يك روايت از کتیبه را ارائه کرده اما در متن افسانۀ سیزيف چند روايت ارائه شده و
گاهي مقايسه با موارد مشابه آن نیز صورت گرفته است .انجام عمل بیهوده توسط اشخاص
کتیبه از روي ناآگاهي آنها بوده اما در سیزيف از روي اجبار بوده است .همچنین عمل مکرر
اشخاص در کتیبه نشان دهندة قانع بودن افراد به روزگار و وضعیت موجود است .اما تکرار
عمل عبث در سیزيف نوعي اعتراض به حاکمان جامعه است که ديگران را به عنوان برده
تصور کرهاند .روايت کتیبه شامل عنصر «گفتوگو» و روايت سیزيف فاقد آن است .همچنین
ساختار پیرنگ کتیبه از نوع «نرمال» و ساختار پیرنگ سیزيف از نوع «عالي» است .وجوه تمايز
هر دو روايت به طور اختصار در جدول زير نقل ميشود:
کتيبه

سيزیف

روايت از نقطۀ «معیني» همراه با «مقدمهچیني» روايت «بدون زمینهچیني» و از نقطۀ «اوج»
شروع ميشود.
آغاز ميشود.
انجام عمل بیهوده توسط اشخاص روايت از انجام عمل بیهوده توسط شخصیت روايت از
روي «اجبار» بوده است.
روي «ناآگاهي» آنها بوده است.
عمل مکرر نشان دهندة «قانع بودن افراد به تکرار عمل عبث «نوعي اعتراض به حاکمان
روزگار و وضعیت موجود» است.

جامعه» است که ديگران را به عنوان برده
تصور کرهاند.
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قهرمان و اشخاص روايت «چند نفر» هستند.

قهرمان و شخصیت روايت «يك نفر» است.

عامل جبر «فرابشري» (جامعه و يا روزگار) عامل جبر «بشري» است( .خدايان يونان)
است.
حاکمیت جبر بر «اجتماعي» است.

حاکمیت جبر بر «يك نفر» است.

انجام عمل بیهوده «دو بار» صورت گرفته انجام عمل بیهوده « بارها» (پیوسته) صورت
است.

گرفته است.

انجام عمل بیهوده از روي «کنجکاوي» بوده انجام عمل بیهوده به عنوان «تنبیه» بوده است.
است.
عمل بیهوده به صورت «جابهجايي سنگ»بوده عمل بیهوده به صورت «انتقال سنگ» بوده
است.
است.
در حین روايت از عنصر «گفتوگو» استفاده در حین روايت از عنصر «گفتوگو» استفاده
نشده است.
شده است.
راوي فقط «يك روايت» از کتیبه را ارائه نموده در متن افسانۀ سیزيف «چند روايت» صورت
گرفته است.
است.
ساختمان پیرنگ از نوع «نرمال» است.

ساختمان پیرنگ از نوع «عالي» است.

همانطور که مالحظه شد ،سطوح روايي هر دو داستان تفاوت دارد :روايت کتیبه از نوع
«روايت دنیاي داستان همسان» و زاويۀ ديد از نوع «راوي داناي کل» است؛ زيرا تمام داستان از
زبان يکي از کنشگران روايت نقل ميشود و اخوان خود اين نقش را بر عهده دارد .اما در
روايت افسانۀ سیزيف از آنجا که راوي خود از کنشگران روايت نیست و تنها روايتي را نقل
ميکند که در آن ،کنشگر اصلي مورد تنبیه قرار گرفته است ،بنابراين از نظر سطح روايي از نوع
«روايت دنیاي ناهمسان» به شمار ميرود .به بیان ديگر ،هر چند روايت هر دو داستان بر اساس
ديدگاه «سوم شخص» صورت گرفته است ،اما راوي کتیبه گاه از منظري باالتر و با اشراف
کامل به روايت مينگرد و گاه به آن بسیار نزديك و حتي با شخصیت اصلي روايت ،يکي مي-
شود .درواقع ،روايت هم از طريق صداي راوي بیان ميشود و هم شخصیت روايت ،به نوعي
«کانونسازي» ميشود.
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 .9-6دیدگاه روایت
يکي از وظايف پیرنگ ،برقراري ارتباط بین عناصر ديگر روايت است که با برقراري ارتباط بین
اجزاي روايت ،وحدتي به وجود ميآيد که خود را در بقیۀ عناصر ساختار روايت نیز نشان مي-
دهد .در نهايت ،با حاصل شدن اين نظام منسجم ،داللت معنايي مشخصي هم از آن حاصل
ميشود که اين وحدت و نظام به متن هم زيبايي ميبخشد (عباسي .)498 :4101 ،يکي از
عناصر روايت« ،ديدگاه روايت» است .ديدگاه روايي 4به معناي نحوة دخالت راوي در عمل
روايت کردن است .به عبارت ديگر زاويۀ ديد «به موقعیتي گفته ميشود که نويسنده نسبت به
روايت داستان اتخاذ ميکند و دريچهاي است که پیش روي خواننده ميگشايد تا او از آن
دريچه ،حوادث داستان را ببیند و بخواند» (مقدادي .)412:4122 ،بر اساس يك تقسیمبندي
کلي ،زاويۀ ديد در دو نوع :زاويۀ ديد بیروني 8و زاويۀ ديد دروني 1طبقهبندي ميشود که هر
کدام از آنها به دستههاي جداگانهاي تقسیم ميشوند .در زاويۀ ديد بیروني (روايت سوم
شخص) «داستان از خارج روايت ميشود و راوي داناي کل مانند فکري برتر ،از بیرون،
شخصیتهاي داستان را ميبیند و از نزديك شاهد اعمال و افکار آنها است و به طور معمول
از گذشته ،حال ،آينده و همچنین از افکار ،احساسات آشکار و پنهان همۀ شخصیتها باخبر
است و در مواردي نیز به اظهار نظر و نتیجهگیري ميپردازد» (عبداللهي .)412:4128 ،اما در
روايت از زاويۀ ديد دروني (روايت اول شخص)« ،داستان به وسیلۀ يکي از اشخاص داستان و
به شیوة "من روايت" نقل ميشود که اين شخص ممکن است شخصیت اصلي باشد و يا من
روايت کننده ،شخصیتي فرعي باشد و نقشي در سیر حوادث نداشته باشد» (همان.)412 :
روايت هر دو داستان (کتیبه و سیزيف) بر اساس ديدگاه «سوم شخص» صورت گرفته است.
اين نوع ديدگاه شامل روايتهايي با زاويۀ ديد سوم شخص است و به وسیلۀ راوي پنهان و
غیردخیل در داستان روايت ميشود و بر اساس اين که حوادث داستان تا چه میزان در درون يا
بیرون از روان و آگاهي يك يا چند شخصیت خاص داستان اتفاق ميافتد ،به دو نوع جزئيتر
تقسیم ميشود :ديدگاه سوم شخص روايتگري و ديدگاه سوم شخص بازتابگر .در ديدگاه سوم
شخص روايتگري ،راوي در موقعیتي خارج از روايت قرارميگیرد و به تعبیر سیمپسون ،داراي
«جواز دانايي کل» است .همچنین ،تنها لحن به کارگرفته شده ،لحن راوي است .در ديدگاه
__________________________________________________________________________
. Point of view
2
. External Point of View
3
. Internal Point of View
1
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سوم شخص بازتابگر ،راوي گاهي با جواز دانايي کل ،وارد ذهن يکي از شخصیتهاي داستان
ميشود و به روايت افکار و احساسات او ميپردازد (خادمي.)82:4104 ،
 .0-9-6دیدگاه روایت کتيبه
شیوة روايتگري در کتیبه از نوع «سوم شخص بازتابگر» است .زيرا اخوان به عنوان راوي سوم
شخص گاهي خودش راويت را بیان کرده و گاهي نیز از زبان اشخاص روايت ذکر کرده است.
روايت در آغاز شعر «کتیبه» از نوع ديدگاه سوم شخص «روايتگر» است .در واقع ،راوي در اين
نوع ديدگاه در موقعیتي خارج از روايت قرار گرفته و به تعبیر سیمپسون داراي «جواز داناي
کل» است« :فتاده تختهسنگ آن سويتر ،انگار کوهي بود» .در واقع ،راوي در قالب راوي داناي
کل به گونهاي بيطرفانه حضور يافته و از دور آنچه را که ديده ،روايت ميکند .روايت در بند
اول شعر از نظر مضمون ،واقعگرايانه است و واکنش راوي به خوبي نشان داده ميشود.
بالفاصله در بند بعد زاويۀ ديد تغییر مييابد و روايت از زبان يکي از شخصیتهاي داستان
بیان ميشود « :و ما اين سو نشسته ،خسته انبوهي  /زن و مرد جوان و پیر  /همه با يکديگر
پیوسته ،لیك از پاي  /و با زنجیر  .» ... /سپس ،در بندهاي بعدي شعر ،دوباره ديدگاه روايت
عوض ميشود و روايت از زبان سوم شخص روايتگر بیان ميشود« :فتاده تختهسنگ آن سوي،
وز پیشینیان پیري  /بر او رازي نوشته است ،هر کس طاق هر کس جفت  /چنین ميگفت /
چندينبار  /صدا ،و آنگاه چون موجي که بگريزد ز خود در خامشي  /ميخفت» .روايت شعر
تا اين بخش ،از نوع ديدگاه سوم شخص روايتگر است؛ اما بعد از آن ديدگاه روايت دوباره
تغییر ميکند« :و ما چیزي نميگفتیم  /و ما تا مدتي چیزي نميگفتیم  /پس از آن نیز تنها در
نگهمان بود اگر گاهي  /گروهي شك و پرسش ايستاده بود  /و .»...
نقطۀ قوت در نحوة روايت آن است که راوي عالوه بر بیان اعمال و رفتار شخصیتهاي
داستان ،گاه براي توصیف کنش آنها ،به توصیف حاالت روحي شخصیتها نیز ميپردازد:
«يکي از ما که زنجیرش کمي سنگینتر از ما بود ،لعنت کرد  /گوشش را و ناالن گفت :بايد
رفت» « /و ما با خستگي گفتیم :لعنت بیش باد گوشمان را» « /و رفتیم و خزان رفتیم» « /يکي
از ما که زنجیرش رهاتر بود ،باال رفت ،آنگه خواند» « /و ما با لذتي بیگانه اين راز غبارآلود را
مثل دعايي زير لب  /تکرار ميکرديم» « /عرقريزان ،عزا ،دشنام گاهي گريه هم کرديم» « /و ما
با آشناتر لذتي ،هم خسته هم خوشحال /ز شوق و شور ماالمال»  /يکي از ما که زنجیرش
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سبكتر بود» « /و ما بيتاب» « /لبش را با زبان تر کرد ،ما نیز آنچنان کرديم» « /و ساکت ماند /
نگاهي کرد سوي ما و ساکت ماند  /دوباره خواند ،خیره ماند ،پنداري زبانش مرد» « /نگاهش
را ربوده بود ناپیداي دوري ،ما خروشیديم» « /بخوان! و همچنان خاموش» « /براي ما بخوان!
خیره به ما ساکت نگا ميکرد» « /در اثنايي که زنجیرش صدا ميکرد» « /مکید آب دهانش را و
گفت آرام».
نکتۀ قابل توجۀ ديگر آن است که اخوان بیشتر روايت کتیبه را از زبان يکي از کنشگران

داستان بیان کرده است از اين رو ،اين روايت در شمار گونۀ «روايت دنیاي داستان همسان» 4به
حساب ميآيد .به اين معنا که اخوان با انتخاب اين نوع راوي اجازه ميدهد که خود کنشگر،
روايت را توضیح دهد تا بدين وسیله خواننده بتواند حس و حال کنشگر را در زمان انجام
کنشها درک کند .همچنین در بخشهايي از روايت کتیبه از ديدگاه روايت سوم شخص
«بازتابگر» 8نیز استفاده شده است .در اين حالت ،راوي سوم شخص با جواز داناي کل 1وارد
ذهن يکي از شخصیتهاي شعر روايي ميشود و به روايت افکار و احساسات او ميپردازد:
«يکي از ما که زنجیرش کمي سنگینتر از ما بود ،لعنت کرد  /گوشش را و ناالن گفت :بايد
رفت» « /يکي از ما که زنجیرش رهاتر بود ،باال رفت ،آنگه خواند :کسي راز مرا داند  /که از
اين رو به آن رويم بگرداند» « /يکي از ما که زنجیرش سبكتر بود  /به جهد ما درودي گفت و
باال رفت  /خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند  / ... /لبش را با زبان تر کرد
 / ...و ساکت ماند  /نگاهي کرد سوي ما و ساکت ماند  /دوباره خواند ،خیره ماند  ...گاهي نیز
با همان ديدگاه و از طريق عنصر «گفتوگو» 1وارد ذهن شخصیتهاي روايت ميشود و
داستان را بیان ميکند« :چه خواندي ،هان؟  /مکید آب دهانش را و گفت آرام / :نوشته بود /
همان / ،کسي راز مرا داند / ،که از اين رو به آن رويم بگرداند ».سرانجام ،اين شعر از زبان
راوي سوم شخص روايتگر به پايان ميرسد« :نشستیم  /و  /به مهتاب و شب روشن نگه کرديم
 /و شب شط علیلي بود» .چنانکه مالحظه ميشود ،راوي در اين بند با به کار گرفتن اين شیوة
روايت به خوبي تصويري از افسردگي و ناامیدي افراد گرفتار جبر دنیا را به خوبي نمايش داده
است.
__________________________________________________________________________
. The Homodiegetic Narration
2
. Reflector
3
. License of Omniscience
1
. Dialogue
1
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 .6-9-6دیدگاه روایت سيزیف
شیوة روايتپردازي در کل «افسانۀ سیزيف» به طور يکنواخت صورت گرفته و از نوع ديدگاه
«سوم شخص روايتگر» است .راوي اين روايت نیز در موقعیتي خارج از روايت و با «جواز
داناي کل» به بیان داستان پرداخته است .بنابراين در مقام مقايسه ،نسبت به شیوة روايت کتیبه
تفاوتهايي دارد .عالوه ب ر تفاوت در نوع ديدگاه دو روايت ،در روايت سیزيف ،راوي گاهي
از زبان راويان ديگر ،روايتهاي متفاوتي را در خصوص علت تنبیه شخصیت اين افسانه نقل
ميکند .از جمله آنکه« :بنا بر روايت ديگري به حرفۀ راهزني متمايل بود» « /نیز هومر از براي
ما حکايت ميکند که سیزيف مرگ را اسیر کرده بود» « /باز هم ميگويند که سیزيف در دم
مرگ با بياحتیاطي خواست تا عشق زنش را بیازمايد» .از سوي ديگر ،بخشي از روايت اين
افسانه نیز به صورت تصوير ذهني راوي بیان شده است که اين شیوة روايت در کتیبه مشاهده
نميشود .کامو مينويسد« :ميتوان تمامي کوشش بدن کشیده شدهاي را مجسم کرد که سنگي
عظیم را برکنده ،آن را ميغلتاند و به آن کمك ميکند تا صد بار با زحمت از شیبي باال رود؛
چهرة منقبضي را مجسم کرد که گونه بر سنگ چسبانده ،به ياري شانه ،صخرة پوشیده از خاک
را گرفته ،پاها را در پي آن ستون کرده ،به دستي آن را نگه ميدارد و با دستان مطمئن انساني،
دستان پر خاک ،آن را از نو ميگیرد .در پايان اين کوشش طوالني و موزون ،در فضاي بي-
آسمان و زماني بيعمیق به هدف ميرسد .آنگاه سیزيف ميبیند که سنگ لحظهاي چند به
جانب اين جهان زيرين نزول ميکند که از آنجا او بايد آن را از نو به سوي باال برد .سیزيف
دوباره به سوي دشت پايین ميرود» (کامو.)408 :4128 ،
نکتۀ ديگر آن است که راوي گاه در حین روايت ،تفسیرها و برداشتهاي خود را از اين
افسانه بیان ميکند؛ مثال مينويسد« :لحظۀ اين برگشت و اين توقف است که مرا به سیزيف
عالقهمند ميسازد .چهرهاي که تا اين اندازه نزديك به سنگها نقش بسته ،اکنون خود سنگ
است؛ من او را ميبینم که با گامي سنگین ولي شمرده به جانب شکنجهاي که پاياني براي آن
نميشناسد ،پايین ميرود .اين ساعتي که همچون وقفۀ استراحتي است و برگشتنش به قدر
سیهروزي او مسلم است .اين ساعت ،لحظۀ آگاهي است .در هر يك از اين لحظاتي که قلهها
را ترک گفته ،اندک اندک به سوي مغازة خدايان فروميرود؛ بر سرنوشت خويش برتري دارد.
او نیرومندتر از تختهسنگش ميباشد» (همان .)402 - 408 :در جايي ديگر ،آگاهي قهرمان
روايت از رنج اسفبار خود را نشانۀ پیروزياش ميداند :سیزيف ،ناتوان و عاصي ،از تمامي
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اهمیت و شدت وضع اسفآور خويش آگاه است .هنگام فرود آمدن ،او بدين وضعیت خود
ميانديشد که وضوح شکنجۀ او ،در يك زمان پیروزي او را نیز در بر دارد .سرنوشتي نیست که
به وسیلۀ تحقیر مغلوب نشود ... .باز تصور ميکنم ،در حالي که سیزيف به سوي تختهسنگش
برميگردد ،اندوه و رنج برجاست .وقتي که دعوت به خوشي و خوشبختي تکرار ميشود،
اندوه در قلب انسان برپا ميگردد .اين پیروزي تختهسنگ است (همان .)402 :يا «همۀ خوشي
خاموش سیزيف آنجاست .سرنوشت او ،متعلق به خود اوست .تختهسنگ مال اوست... .
سیزيف ،در حالي که به جانب تختهسنگش برميگردد ،اين دنبالۀ اعمال بيربطي را که آفريدة
خود اوست  ...نظاره ميکند ...بدين طريق ،مطمئن از مبدأي سراپا انساني ،از تمامي آنچه که
انساني است ،بسان کوري که آرزومند ديدن است و ميداند که شب را پاياني نیست ،همواره
در حرکت است .تختهسنگ باز به سوي قله ميغلتد» (همان .)400 - 402 :راوي افسانۀ
سیزيف ،حتي در پايان روايت ،نتیجهگیري آن را هم بر اساس نظر خود بیان ميکند« :سیزيف
عاليترين طرز وفاداري را به ما ميآموزد و خدايان را انکار کرده ،تختهسنگها را ميکند .او
نیز چون اوديپ عقیده دارد که همه چیز نیکو است .من بعد اين جهان بيآمر و صاحب ،نه
مهمل به نظرش ميآيد .هر ذرة اين سنگ ،هر رخشندگي معدني اين کوهستان مملو از ظلمت
به خودي خود دنیايي را تشکیل ميدهد .تالش در جهت قلهها ،از براي انباشتن يك قلب
انساني کافي است .بايد سیزيف را خوشبخت انگاشت» (همان.)400 :
 .3نتيجهگيری:
در هر دو روايت کتیبه و افسانۀ سیزيف ،قهرمانان داستان محکوم به تالش مکرر و با حاصل
بیهوده و پوچ هستند .در واقع ،هر دو روايت ،درد و رنج انساني را بیان ميکند که تمامنشدني
و همیشگي است .روايت بیهودگي محور اصلي هر دو اثر است و صاحبان اين دو اثر ،همزمان
با ادراک پوچي و بیهودگي ميکوشند تا هر يك به فراخور خود ،اين مفاهیم را در قالب يك
ساختار روايي نشان دهند .نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد که ساختار اصلي هر دو روايت
کتیبه و افسانۀ سیزيف ي کسان است ،اما اخوان در حین روايت با بیان خصوصیات و حاالت
شخصیتهاي داستان و افزودن جزئیات داستاني ،توصیفات زنده و پويايي ارائه کرده که
موجب شده است روايت وي براي خوانندگان ملموستر جلوه کند .درواقع ،ساختار پیرنگ
روايت کتیبه گستردهتر از افسانۀ سیزيف و هدف راوي ترغیب بیشترخوانندگان به خواندن
روايت است .ساختار پیرنگ کتیبه از نوع «نرمال» و ساختار پیرنگ افسانۀ سیزيف از نوع
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«عالي» است .همچنین ،سیر روايت در هر دو داستان «خطي» است .از اينرو خواننده با
پیچیدگي متن مواجه نميشود .روايت در هر دو ،با نوع «راوي داناي کل دخیل» بیان شده
است .با اين وجود ،سطوح روايي آنها تفاوت دارد .در راستاي پرداختن به ساختار روايي دو
داستان مورد بحث و بررسي پیرنگ آنها از حیث آنکه روايت راويان بر اساس نظريۀ ژنت از
نوع روايت همسان يا ناهمسان است ،روايت کتیبه از نوع «روايت دنیاي داستان همسان» و
زاويۀ ديد از نوع «راوي داناي کل» است؛ زيرا تمام داستان از زبان يکي از کنشگران روايت
نقل ميشود و اخوان خود اين نقش را بر عهده دارد .اخوان با استفاده از راوي داناي کل ،زمینۀ
مناسبي را ايجاد کرده است تا ضمن روايت بتواند انديشهها ،ديدگاهها ،ادراکات و احساسات
خود را نسبت به جامعه براي خوانندگان بیان کند .وي در اين شعر ،روايتگر جبر حاکم بر
اذهان عمومي است و برداشت خود از جامعۀ به بنبست رسیدة عصرش را از زبان اشخاص
داستان بیان ميکند .اما افسانۀ سیزيف از آنجا که راوي خود از کنشگران روايت نیست و تنها
روايتي را نقل ميکند که در آن ،کنشگر اصلي مورد تنبیه قرار گرفته است ،بنابراين از نظر
سطح روايي از نوع «روايت دنیاي ناهمسان» به شمار ميرود .به بیان ديگر ،هر چند روايت هر
دو داستان بر اساس ديدگاه «سوم شخص» صورت گرفته است ،اما راوي کتیبه گاه از منظري
باالتر و با اشراف کامل به روايت مينگرد و گاه به آن بسیار نزديك و با شخصیت اصلي
روايت ،يکي ميشود .درواقع ،روايت هم از طريق صداي راوي بیان ميشود و هم شخصیت
روايت ،به نوعي «کانونسازي» ميشود .در مجموع ديدگاه راوي و شخصیت روايت در هر
مرحلها ي از روايت نه تنها با يکديگر در تناقض نیست بلکه تقريبا بر هم منطبق است؛ زيرا در
هر بند از متن روايي کتیبه با هر نوع راويتگري ،روحیۀ يأس و ناامیدي نیز مشاهده ميشود.
بنابراين ،يکي از عواملي که ميتواند در درک ساختار روايي سودمند باشد ،مسئلۀ تفاوت در
ديدگاه روايت داستان است.
یادداشتها
 .4اين اصطالح در ادبیات براي نخستینبار از «فن شعر» ( )Poeticsارسطو گرفته شده است.
ارسطو ضمن گفتاري دربارة تراژدي ،پیرنگ را يکي از اجزاء ششگانۀ تراژدي دانسته و آن را
متشکل از سه بخش اصلي :آغاز ،میان و پايان معرفي کرده است« :آغاز» ميتواند حتما در پي
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 «میان» هم در پي حوادثي آمده و هم با حوادث ديگر دنبال ميشود.حادثهاي ديگر نیامده باشد
.)418 -488 :4128 ،و «پايان» پیامد طبیعي و منطقي حوادث است (زرينکوب
 شیوة روايت و داستانپردازي اخوان در شعر روايي کتیبه به گونهاي است که «شاعر با.6
 فضايي را آفريده است که خواننده از زاويۀ ديد دلخواه او به اجزاء و عناصر،توصیفهاي خود
 جبر تاريخ و اسطورة شکستها و گسستهاي متوالي، اين شعر اسطورة پوچي.داستان بنگرد
.)82 :4120 ،است» (روزبه
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