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  مهدي موسوي هاي نمایشی در شعر سید بررسی تکنیک
  

 ir.ac.semnan@hasanzadeh.a*دکتر عبداهللا حسن زاده میرعلی

   دانشیار دانشگاه سمنان 

  مهسا زهیري
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان 

  
  چکیده

 اغلب شاعران جوان، سرشار از يها  شعري جدید، سرودهيها به دلیل رواج انواع سبک
 متنوع از شعر يها گونه.  ادبی و درآمیختگی هنرهاي مختلف با ادبیات استيها ينوآور

 دیگر هنرها به وجود ری تحت تأث،داستانی، شعر روایی، شعرگرافی یا شعر نمایشی و سینمایی
ي ما در این پژوهش است،  مطالعهکه محور شعر نمایشی . اند افتهیایگاه خود را کم ج آمده و کم

چنین . پردازد یگرفته و به تصویرگري م  نمایشی شکليها کیگیري از عناصر و تکن با بهره
سیدمهدي . است... بسترساز برخورد نمادین با عناصر مختلف طبیعت، جامعه و در شعر،يا وهیش

رو، در  ازاین . در شعر خود بهره برده استها روشعرانی است که از این موسوي نیز یکی از شا
 و بررسی مستقیم آثار، سعی شده برداري ي، فیشا این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه

و حضور عناصر از نظر میزان تلفیق با هنر نمایش، ، مهدي موسويسید يها است که سروده
این عناصر، . در آن مورد بررسی قرار گیرد...) ور، صدا ومتن، گفتگو، نوع روایت، ن (نمایشی

    حساب ارسطو به» فن شعر«ي عناصر تراژدي در کتاب روزشدهیافته و بهصورت گسترش
 .آیدمی

 نمایشی در يها موجب برجستگی جنبه، پردازي  عنصر روایت و کارکردهاي شخصیتتمرکز بر
وگ، دستورالعمل صحنه و واژگان بصري موجود دیالوگ، مونول. هاي موسوي شده استسروده

  .، از دیگر عناصر نمایشی پرکاربرد در شعر موسوي استها صحنهدر 
  

2/5/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله24/4/1397 :تاریخ دریافت مقاله   

 واژگان کلیدي
  سیدمهدي موسوي*
  شعر نمایشی*
  عناصر نمایشی*
  نمایش*
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  مقدمه. 1
یونان در غرب، تاکنون همراهی شعر و نمایش از دنیاي باستان، چین و هند در شرق و 

در عرف ادباي امروز، تماس با اثر ادبی تنها از طریق «. خورد هاي مختلف به چشم می صورت به
هاي نمایشی ادبیات  توجه به این نکته براي درك آنچه ما جنبه. گیرد نوشتار انجام می

ا اثر ادبی از محض اینکه تماس و ارتباط مخاطب ب نامیم، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا به می
» .ي ادبیات پا فراتر گذاشته شده است جز نوشتار برقرار شود، در همان لحظه از حوزه طریقی به

اند ادبیات  واقع متون دراماتیک تا زمانی که اجرا نشده در) 205 و 204: 1384امینی، (
ز نی» شعر نمایشی«ي خواندنی که  نمایشنامه«) 121: 1389محمدخانی، . (شود محسوب می

شود که خواسته یا ناخواسته براي خواندن تصنیف  اي گفته می نامیده شده است به نمایشنامه
ي خواندنی  شاعري که نمایشنامه. شده است و نه براي پدید آوردن نمایشی در صحنه

مانند گفتاشنود، ساختار » هاي بیان نمایشی ساخت مایه«سراید، خواسته یا ناخواسته از  می
و زمان و مکان ... پردازي و جامگان و پردازي، بازیگري، صحنه تانی، شخصیتنمایشی طرح داس

و یا » وصفی و غنایی«کند و به کارکرد فنون و تمهیدهاي شعر  بندي کمتر استفاده می
  )51: 1393زاده،  اکرمی و رسول(» .دهد هاي داستانی، رغبت بیشتري نشان می منظومه

عبارت » شعر نمایشی«: نویسد چنین می» ر نمایشیشع«استاد شفیعی کدکنی نیز در تعریف 
اي تاریخی یا خیالی از زندگی انسان پرداخته  از شعري است که در آن به تصویر و تجسم حادثه

هرحال، انسان در  در شعر نمایشی به. گونه دخالتی در آن حادثه ندارد شود و شاعر هیچ می
ي اصلی نمایش بیان حادثه و تحلیل  فهوظی. پیوندي که با زندگی و طبیعت دارد مطرح است

ي اصلی وجود دارد که حوادث فرعی براي تصویر بیشتر و  همیشه یک حادثه. اشخاص است
آید انتریک   و آنچه به کمک این حادثه اصلی می)Action(. آیند بهتر آن حادثه به وجود می

)Intrigue(شود  خوانده می) . ،115: 1390شفیعی کدکنی(  
 بیشتر با شعر نمایشی و تلفیق هنر نمایش با ادبیات، ابتدا عناصر نمایشی را براي آشنایی

در اینجا مفهوم صحیح . داند ارسطو اساس هنر را در تقلید می«. کنیم وار مطرح می خالصه
او در کتاب پوئتیک، شش عنصر تراژدي را معرفی ) 23: 1363ملک پور،(» .تقلید، نمایش است

اي در اختیار بازیگر و با متن هماهنگ است،  هاي نشانه  که با نظام)lexis(عنصر بیان : کند می
 با این شده عرضههاي  سه عنصر بعد موضوع. )melos( عنصر موسیقی ،)opsis(عنصر دیداري 
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: 1382اسلین،( ).dianoia(مایه   اندیشه یا درون،)ethe( شخصیت ،)mythos(پیرنگابزارهاست؛
یافته و  عنوان یک علم و هنر مدرن، این عناصر گسترش بعدها در بررسی نمایش به )63

ها ارائه  هاي بیشتري را شامل شد که در ادامه توضیح مختصري از آن مجموعه ها و زیر شاخه
  .شود می

او در همین راستا، . هاي نیماستترین تئوريحضور عناصر نمایشی در شعر یکی از بنیادي
اقع حضور عناصر و در. در شعر نو مطرح کرد...  وکانکارکردهاي شخصیت، گفتگو، زمان و م

شعر اي مطرح است که هاي اصلی و صفت ممیزهعنوان یکی از مؤلفهنمایشی در شعر به
هاي شعري بعد از شناختن جریانشناسایی این عناصر در باز. اساندشنکالسیک را از نو بازمی

  )178: 1393مطوري و صدیقی، . (کننده و مهم داردنیما نقشی تعیین

  ي پژوهش یشینهپ. 1 .1
هاي نمایشی و سینمایی ي بررسی قابلیتهاي نگارنده، تاکنون در زمینهطورکلی، طبق یافتهبه

هایی در خصوص اشعار روایی  در شعر معاصر، کتاب مستقلی تألیف نشده است؛ تنها نمونه
  :نظیر. خوردکهن، به چشم می

  1384 حنیف، انتشارات سروش، هاي نمایشی شاهنامه، محمد قابلیت●
  1393 نیستان و سینما، فریده صدائی، شرکت سهامی انتشار، ●
هاي نمایشی شعر احمـد شـاملو یـا مهـدي      ي مرتبط در خصوص جنبه    توان چند مقاله  البته می 

  .بحث این تحقیق وجود ندارد اخوان ثالث یافت؛ ولی پژوهش مستقلی در آثار شاعر مورد
  مهدي موسوي دي سیدرباره. 2. 1

سراي  نویس، منتقد و ترانه شاعر، داستان،  در تهران1355  مهر10متولد سید مهدي موسوي 
تحصیالت او در . دشناسن می» مدرن پدر غزل پست«عنوان  ایرانی است که بسیاري او را به

 شعرهاي  هاي مهم او ایجاد کارگاه از فعالیت. ي داروسازي از دانشگاه فردوسی مشهد است رشته
چنین  هم. است بوده ... ودر شهرهاي مختلف ایران نظیر کرج، تهران، شاهرود، مشهد و داستان

 تخصصی غزل ي فصلنامه» همین فردا بود «ي نشریهسردبیري  1387 و 1386هاي  او در سال
صورت   اخیر توسط خوانندگان بسیاري بهياشعار او در دو دهه. را به عهده داشت مدرن پست

حتی «چاپ کاغذي، و قابل دسترس وي می توان به آثار مجاز،  از .را شده استموزیک اج
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» ها با موش«نیماژ، ) 1392( »غرق شدن در آکواریوم«فصل پنجم،  )1391(» ...پالك خانه را
 ،نیماژ) 1393(» ي تعداد گوسفندان رویه انقراض پلنگ ایرانی با افزایش بی« و نیماژ )1392(

  .اشاره کرد

  کوتاه به عناصر نمایشینگاهی . 2

ویژه در شعر امروز، بیان روایی و  یکی از ابزارهاي شایسته براي ساختارهاي منسجم شعر، به«
یابند، یا به  یم از اشعار غیر روایی تر منسجمشعرهاي روایی معموالً ساختاري . دراماتیک است

: 1383حسن لی، (» .آید یم پدید تر آساني روایی ها سرودهبیانی دیگر، انسجام ساختاري در 
212 (  

شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او، در عمل او و «
هایی را که براي خواننده در  یتشخصخلق چنین . کند، وجود داشته باشد گوید و می یمآنچه 
» .خوانند یمپردازي  کنند، شخصیت یمي داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه  حوزه

ها و سر  منظور آشنایی عمیق با اشخاص بازي، رسوخ در ذهن آن به) 84: 1376میرصادقی، (
. ها پرداخت شان، ناگزیر ابتدا باید به نماي ظاهري آن یروانهاي  یچیدگیپدرآوردن از 

  . گیرد یمي لباس و آرایش مورد بررسی قرار  جداگانه که در بخش )72 و 71: 1383مکی،(

از دو چیز شکل ) دستورالعمل صحنه(ها  یتشخصي  نهفتهي ناگفته و ها احساسها و  یشهاند
اي  از یک سو از کنش و واکنش دیالکتیکی درون هر موقعیت ویژه که ناشی از زنجیره. گیرد می
اسلین، . (آورد هاي پیشین است و از سوي دیگر، از واژگانی که بازیگران به زبان می یتموقعاز 

ي اصلی دستورالعمل صحنه نیز توصیف وضع صحنه و ذکر اعمالی است که  یفهوظ) 49: 1382
   )57: 1383،مکی(. افتددر آنجا اتفاق می

گفتگویی است فشرده و .  یک گفتگوي معمولی و روزمره نیستصرفاًمکالمه در نمایش 
. ظر برسد عادي جلوه کند و طبیعی به نکامالًباید . دار که وظایفی بس مهم به عهده دارد جهت

ظاهر شبیه مکالمات مردم کوچه و بازار است در حقیقت چیزي وراي   حال که به  عین یعنی در
 عناصر نمایشی درون متن نیز، در ارتباط نزدیک )126 ،همان(. آن و با کیفیتی دراماتیک باشد
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رود ي دید، کشمکش، پیچیدگی، تعلیق، بحران، اوج و فبا عناصر داستان، شامل روایت، زاویه
  .است

ترین جزء کامل و یا واحد ساختمانی نمایش است و در حکم سلول بنیادي آن  صحنه، کوچک
، همان(. شود هاي اصلی نمایشنامه نیز مشخص میبا ورود و خروج شخصیت. شود محسوب می

ها تکلیف شده  پردازند و آنچه را به آن یم دکور محلی است که بازیگران به ایفاي نقش )165
هر  )107: 1364،هولتن(. دهند یمی که تماشاگران آشکارا بتوانند ببینند، انجام صورت به

خصوصیات نمایشی، . اش، خصوصیات دیگري هم دارد یجسمانجسمی سواي خصوصیات 
. ها تأکید کرد روانی و شاعرانه که در بعضی شرایط اهمیت بیشتري دارند و باید روي آن

 خصوصیات که شامل حرکت، خط، جرم، بافت و رنگ از این) 42: 1383استیونسن و دبري، (
ي روانی خاصی در ذهن ها جنبهشود که هر یک  یمعنوان واژگان بصري یاد  آن اجسام است، به

  )125: 1364،هولتن(. مخاطب دارند
تواند فراوان حذف شود، فراوان تأکید کند، و کار بیانی بازیگر را با چنان  ترکیب نور می«

که روشن گردد نور صرفاً شرط تثبیت کار بیانی بازیگر نیست، بلکه خود نیرویی عیان کند 
   )135: 1370،پودوفکین(» .جزئی از این کار بیانی است

ي  نحوهچگونگی تدوین به تعداد عناصر مورداستفاده و . تدوین نوعی انتقال است میان دو نما
انتقال باید انگیزه و دلیلی وجود براي (این عناصر شامل انگیزه .  بستگی داردها آناستفاده از 

هر نماي جدیدي به معناي اطالعات (، اطالعات )داشته باشد، چه دیداري و چه شنیداري
پیش انداختن یا به تأخیر انداختن صدا عاملی براي خلق (بندي نما، صدا  ، ترکیب.)جدید است

ي دوربین و  یهزاو، .)ندک صدا بیننده را براي تغییر صحنه آماده می. فضا و تشدید عواطف است
  )43 تا 36: 1386تامپسون، . (تداوم

ي بینائی بشر را  وسیله به) مخصوصاً(ي شنوایی و هم  وسیله  تئاتر هنر ترکیبی است که هم به«
هر تصویر ) 190: 1371نوشین،(» .جوهر و علت وجودي هنر تئاتر همین است. سازد متأثر می

هاي مختلفی در  هر تصویر نشانه. تأثیرهاي گوناگون دارددر هر لحظه بر تماشاگران گوناگون، 
هر ). نامند آنچه نشانه شناسان آن را دال می(بر دارد که حاوي واحدهاي اطالعات و معناست 

  )20: 1382اسلین،. (ها در القاي معناي نمایش نقش دارند یک از این نشانه
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 نمایشی، وابسته به متن هستند مثل یابیم که بعضی از عناصر با توجه به اطالعات باال، درمی
، گفتار؛ و )نوعی معادل دستورالعمل صحنه و مضمون و ساختار متن به(شخصیت، پیرنگ 

صحنه و چیدمان، (مثل منظر نمایش ) بینایی و شنوایی(عناصر دیگر وابسته به حواس انسانی 
  ).صداها(و موسیقی ) هاي تدوین نور، سیماي ظاهري و روش

  شی وابسته به متنعناصر نمای. 3
ي اول  ایم؛ گونههاي نمایشی آثار مهدي موسوي، با دو گونه شعر مواجه در تحلیل جنبه

 .ي دوم شعرهایی با عناصر نمایشی پراکنده شعرهاي توصیفی و روایی است و گونه
  شعرهاي توصیفی و روایی. 1. 3

ها  یالوگددر خالل آن گاهی پردازد که  یمي نمایشی ا حادثه، شاعر به توصیف ها سرودهدر این 
 از. روایت در این گروه از شعرها حضور چشمگیري دارد. هایی هم گنجانده شدهو مونولوگ

اش نمود بیشتري دارد؛  یادبي ها جنبهکه هر نمایشنامه یا سناریوي فیلم، قبل از اجرا،   آنجایی
یل تحل  قابلتن بهتر پردازي مواجه ایم که در خالل م پیش از بازیگر، با شخصیت و شخصیت

پردازي و عناصر نمایشی متن در دو شعر  در این بخش به بررسی جزئیات شخصیت. است
  :»...حتی پالك خانه را«ي  مجموعهشعر اول از . پردازیم یمموسوي 

ــق خانـــه عقـــاب ــشت!  عاشـ ــدون پـــر برگـ   بـ
ــتش  ــید و دس ــه  را، روي رس ــگ خان ــت  زن   گذاش

ــشم  ــادر و در چـ ــد مـ ــس  دویـ ــاي او نِگریـ   تهـ
ــنش دارد     ــه در ت ــویري ک ــت ک ــشنه اس ــه ت   ک

ــ  ــرد  «ـ ــدامین خــزان اســیرت ک ــحر ک ــدام سِ   ک
ــم   ــال غ ــت س ــه هف ــز ک ــی انگی ـــودي   ب ــدا ب   ص

  مـرد خانـه نبـود     ... کـه چـشم گـشودم بـه         همین
   لــیال و مــرگ مجنــون بــود   ي حــدیث غمــزه 

ـــل درد    ــه شک ــسـرت را ک ــن پ ــاه ک ــده نگ    ش
  هــا ماندنــد کــه رفــت شــوکت خورشــید و ســایه

  جدیـــدي بــه غیــر غــم نــزدیمکــه هــیچ حــرف 

ــت، غر    ــب رفـ ــهیغریـ ــر بانـ ــشت  تـ ــدر برگـ    پـ
  ! کــه نداشــت يا  دوبــاره ســتاره  طلــوع کــرد 

  گریــست بعــد در آن بــازوان خــسته » ...ســالم«ــ  
  دارد کـه عطــش   کـه هفـت ســال و دو مـاه اســت    

ــرد     ــرت ک ــست و پی ــت نش ــه موی ــرف ب ــدام ب   ک
  !بگــو کجــا بـــودي؟   ... خوانــدمت امــا  چقــدر  

   عاشــقانه نبــود  !نــه...  امـــا  ات رسیـــد نامــه 
ــید ــه رس ـــا ات  نام ـــت  ام ـــون  وصی ــود  خ    ب

  !مـرد شـده     سـت تـا کـه         که هفت سال شکـسته      
ــا مـــا کنا  ــردي و ب ـــوچ ک ـــو ک ــت ــا هی ــد ه    ماندن
  ـــــ دم نــزدیم! فقــط کنـــایه شنیدیـــم و ـــــ آه
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ــ   ـــر م ـــودي و پ ـــرده ب ــد ینم ــرکس زدن ــا  ک   ه
ــد    ــت گفتن ـــا از عافی ـــدي و اینج ـــه دی   شکنج

   بیـــم شدنـــد  تـــرس و تمـــام شهـــر گرفتـــار
  شـــد» خــود «ي هـــر آنکــه مـــاند گرفتـــار واژه

ـــردم  کـــار  گرفتنـــد  طعـنـــه بـــه بـــاد را  م   
ـــت   ـــج دقـایق ـــس رن ـــه مـون ـــی ک ـــودم من   ب

ـــود    ـــم ب ــرش خ ــدر س ــدم پ ــردم و دی ــاه ک   نگ
ـــان  ــري می ــستـن اب ــدر شک ــق پ ـــود  ه ــق بـ  ه

  

ـــگاري ـــه خواست ــ  ب ـــن آمـدن ــاکس ـد م ــا  ن   !ه
ـــودي ـــرده ب ــد  نم ــسلیـت گفتن ـــار ت ـــد ب    و ص

ــن   ــودي و ای ــده ب ــو زن ــه ت ــا  بچ ـــد میتیه    شدن
  !!، شــدشــد یتــو رفتــی از بــرِ مــا و هــر آنچــه مــ

ــداي دردم را  ــردم و خــــوردم صــ   ســــکوت کــ
ــودم کــه ... و مانــدم کــردم  ســکوت    «!!عاشــقت ب

ــه ــاً ! ن ــدر واقع ــم نداشــت، پ ــود  غ ــم ب   !! خــود غ
ـــه  ــدر اگرچ ــ پ ـــود   غریب ـــق بـ ـــوز عـاش   ه، هن

  )21 تا 18: 1391موسوي، (                           

  :ها یتشخص

اینکه این روایت کوتاه در مورد غیبت و بازگشت پدر است، این شخصیت،   باوجود،»پدر«
ي قشر  دهنده است و نشان» نوعی«این کاراکتر . آید یمحساب   یا فرعی به2شخصیت درجه 

پردازي از طریق اعمال شخصیت و  شخصیت. شان است بینی صیات قابل پیشرزمندگان با خصو
ي زندگی او در ها کشمکش، که روایت در مورد »مادر«. کمی شرح و تفسیر صورت گرفته است

این شخصیت نیز . توان مادر را شخصیت اصلی روایت در نظر گرفت یمغیاب همسر است و 
. ت و اساساً غافلگیري مخاطب در آن نقشی نداردنوعی است، چراکه این شعر روایتی ساده اس

ما شخصیت مادر را در خالل گفتگوي عاطفی از زبان خودش و از طریق تصمیماتِ گرفته و 
یت فرعی دوم و درواقع راوي داستان  شخص،»پسر«. شناسیم یماتفاقات پشت سر گذاشته، 

کند و تنها از  ینما مخاطب در طول شعر چندان به شناخت از این شخصیت دست پید. است
عنوان   به،»مردم«. شود یم تر پررنگکه در دو بیت آخر این حضور  طوري به. حضور او آگاه است

نقشی در این صحنه ندارند . شوند یملشکر از طریق گفتگوي مادر معرفی  هاي سیاهی یتشخص
  .ولی در صورت بسط روایت و نمایشنامه شدن آن، حضور مؤثر خواهند داشت

 در این شعر نسبتاً کوتاه، گاهی شاهد توصیفات و توضیحاتی در خصوص :العمل صحنهدستور
، »بدون پر برگشت! عقاب عاشق خانه«: از آن جمله. هستیم... عملکردها، صحنه، حالت چهره و
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براي » نگاه کردم و دیدم پدر سرش خـم بـود«و »  کدام برف به مویت نشست و پیرت کرد«
دوید مادر و در «، »رسید و دستش را روي زنگ خانه گذاشت«. توصیف ظاهر و حاالت

نگاه کردم و «و » گریست بعد در آن بازوان خسته » ...سالم« ـ «، »هاي او نِگریست چشم
  .ها یتشخص، براي توضیح حرکات و رفتارهاي »...دیدم

: ر باشندي که در درون و بیرون ما در کارند باید در گفتار حاضا ناشناختهنیروهاي  :گفتگو
صورت سکوت، در  صورت معناي مصرح، یا ارجاع ضمنی، یا داللت ناخودآگاه پیام؛ یا حتی به به

 در روایت )187: 1387سارتر، . (کند ی زبان عمل میمثابهآمیزي که سکوت به  آن حالت کنایه
و ماجرا  پسر است که روایت را بر عهده دارد کنارگوییایم، یکی مذکور، با دو نوع گفتگو مواجه

سکوت نیز دهد؛ و دیگري، گفتگوي مادر و پدر که سکوت کرده است و حتی این  یمرا شرح 
  :در بیت زیر شروع شده» سالم« با .آید یمحساب  نوعی گفتگو به

  هـــاي او نِگریـــست دویــد مـــادر و در چــشم  
  

  گریـست  بعد در آن بـازوان خـسته        » ...سالم«ـ    
  )57: 1393وي، موس(                               

  .کند یمو با بیت پنجم تا هفدهم ادامه پیدا 

  :عناصر نمایشی متن

ي نمایشی متن ها جنبهي عناصر و  همهبه جهت کوتاهی شعر و ماهیت ادبی آن، گاهی یافتن 
با این رویکرد به . دشوار است و بررسی این عناصر باید به اقتضاي حجم شعر صورت گیرد

  .پردازیم یمود در شعر مذکور تحلیل عناصر نمایشی موج

اي است که  یوهشي  دهنده ي روایت، نمایش یهزاوي دید یا  یهزاو «:ي دید یهزاوروایت و 
ي نویسنده  رابطهکند و درواقع  یمنویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه 

دید در شعر مورد بحث، از نوع ي  یهزاو) 385: 1376میرصادقی، (» .دهد یمرا با داستان نشان 
ها را  یتشخصعینی و نمایشی است که شخصیت پسر روایت، حاالت ظاهري و اعمال دیگر 

کند و مادر  یمشخص و درونی تغییر  ي دید به اول یهزاوي داستان،  یانهمدر . کند یمبیان 
بنابراین . ندک یمآورد که مخاطب حوادث گذشته را از طریق آن بازیابی  یمسخنانی به زبان 
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از نگاه نمایش هرکدام از این . پذیرد، حال و گذشته یمروایت در این شعر در دو الیه صورت 
یی ها سکانس و ها برشي گسترش پیدا کند و از نگاه سینمایی با ا صحنهتواند در حد  یمها  یتب

ان یکی از عنو ي روایت پسر به یوهش. یی همراه استها بکي شعر با فلش  یانهمطرفیم که در 
عنوان شخصیت اصلی از طریق  ي روایت مادر به یوهش و فرعی کنارگویی استهاي  یتشخص

 از بیت هفتم و :کشمکش. درواقع گفتگو در پیشبرد این روایت نقش اساسی دارد. گفتگوست
. شود یمرسیدن نامه، کشمکش مادر با هنجارهاي غلط و نامالیمات جامعه و زندگی شروع 

ي که با بیت هشتم و ا گرهکم   کم:اوج.  بسیار پررنگ استها کشمکشیجاد این نقش مردم در ا
ردم را بـه بـاد طعـنـه«ایجاد شده بود، با » وصیت خون« رسد و  یمبه اوج » گرفتنـد کـار مـ

 دو بیت پایانی از :فرود. »که عاشقت بودم... سکوت کردم و ماندم«شود  یمدر بیت بعد گشوده 
که پدر تمام مدت  درحالی. رساند یم از داستان است که روایت را به سرانجام زبان پسر، بخشی

  .سکوت خود را نشکسته است و گویی این سکوت براي مخاطب، از شرح درد و رنج رساتر است

  :»...انقراض پلنگ ایرانی با«ي  مجموعهشعر دوم از 
  

ــوالنی اتوبــــوس بــــی   حرکــــت، اتوبــــوس طــ
ــک  ــه، عاشـــقان یـ ــراض ِ خفـ ــه بـــوي اعتـ   طرفـ

  !!بحــث تــن کنــار وطــن، انــدي و ساســی مــانکن 
ــی  ــه ب ــشی ب ــرف  مال ــرمی، ح ــا ش ــرگرمیيه   س

  فرشــته بــه غــول، مردهــاي آلــت و پــول ي هیــگر
   زني اتوبـــوس و حرکـــت تـــن، چـــادر ِ گرفتـــه

ــارو   ــرت از یـ ــشق و نفـ ــشجو ! عـ ــران دانـ   دختـ
ــوس و بغــل، پــچيهــا زوج ــچ ســعید و عــسل  ب   !پ

  خوانــدن دعــا و حــدیث وقــت خــوردن ســاندیس 
ــی   ــدفون چینـ ــوي هـ ــی تـ ــب دینـ ــث جالـ   بحـ
  !چند زوج و چنـد رفیـق، چنـد لنـز رنگـی ِ جیـغ               

  گـــرد ِ زن، تـــوي فکـــر پیـــراهن    چنـــد دوره
ــترس ــاعت... اسـ ــا و سـ ــازي ِ خ! هـ ــتیبـ ــا انـ   هـ

ــا و      ــد پ ــوي گن ــرقب ــه... ع ــا تپ ــسانیيه   ... ان
ــن   ــین ایـ ــالفطره بـ ــاتلین بـ ــانی  قـ ــه جـ   همـ

ــامی ز « ــده جـ ــاقیا بـ ــانیسـ ــراب روحـ   »ان شـ
ــانی  ــوق درمــ ــا حقــ ــرزي تــ ــرّك مــ   از تحــ
  دســت ســرد یــک دختــر، بحــث داغ ارزانــی     
ــیطانی   ــاه شــ ــود در نگــ ــرس دوزخ موعــ   تــ
ــستانی    ــت زمـ ــار، ژاکـ ــر بهـ ــل ابـ ــه مثـ   گریـ

ــه ــل النـ ــرده ي مثـ ــت گـ ــور وقـ ــشانی  زنبـ   افـ
ــوطی      ــوي ق ــه شــدن ت ــت مچال   »رانــی«عاقب

ــانی   ــوان افغ ــک ج ــل ی ــه بی ــه داده اســت ب   تکی
   تــوي راه مهمــانی  !چنــد مــوي ســیخ شــده   

ــانی   ــر عریـ ــوي فکـ ــی تـ ــانتوي رنگـ ــد مـ   چنـ
ــی ــشم چترهـــاي بـ ــصرف چـ ــارانی مـ ــاي بـ   هـ
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ــی     ــال ب ــل هنــري در کم ــپ و هیک   !خطــري تی
  یک زن بـدون دهـان، در سـرش شـب و سـرطان             
ــان دود و دروغ    ــلوغ در می ــهر ش ــوي ش ــه ت   پرس

ــ دســت ــاي در گ ــردنه   !ردن، محــض ِ امتحــان ک
ــزوه   ــروغ الي ج ــیر ف ــصل سردس ــا ف ــوقيه    حق

  !توي کیف، عکس دو مـرد     ! چشم زن به کیفی زرد    
  »شـــدنی« پیرزنـــی از تمـــام ِ بـــی يهـــا هیـــگر

ــه   ــول دی ــوي حــبس و پ ــه، ب ــوي ری ــوي درد ت   !ب
ــط نمــ     ــرار، خ ــماره و تک ــی ش ــد یه    انگــارده

ــاز و دســت دراز، در تمــاس دســت  ــداز چــشم ب   ان
ــد«و » کــاش«مــرد ِ  ــدها» الب هــا، خــسته از تعه  

ــی  ــاده شـــدند تـــوي ایـــستگاه، ولـ   همگـــی پیـ
ــسته ــستهيا خ ــر  و خ ــی يت ــان ِ ب ــري  از جه   خب

ــواب ِ راننـــده     ــرمنده، غـــرق ِ خـ ــوس شـ   اتوبـ
ــاعر مـــن، آخـــرین مـــسافر مـــن يا     رفیـــق شـ

  

   عرفـــانیيهـــا شیـــ در کافـــه، ريهـــا شهیـــر
ــانی  ــت پرتودرمــ ــنش تحــ ــاي غمگیــ   روزهــ
ــانی    پــــسران راســــت شــــده، دختــــر خیابــ
  جــاي مهـــر رد و قبــول مانـــده روي پیـــشانی  

ــت   ــا، دس ــک زن ِ تنه ــت ی ــیمانی  دس ــاي س   ه
ــدش گر  ــان لبخنــ ــدر میــ ــشیمانیي هیــ    پــ

ــ   ــخت م ــه س ــه چ ــد یک ــانی گذرن ــاي پای    روزه
ــدانی  ــاقو، بحـــث چنـــد زنـ   بـــوي آخـــرین چـ

ــ ــل بچــهدهــد یفحــش م ــه موبای ــستانیيا  ب    دب
ــه  ــل، تپـ ــشی داش آکـ ــا خودکـ ــانیيهـ    مرجـ

ــانی   ــاط پنهـــ ــولی، ارتبـــ ــدگی معمـــ   زنـــ
ــده  ــات مانـ ــار رویاهـ ــو کنـ ــيا تـ ــان ی و مـ   یمـ

  ...یدانـ  یهـیچ چـی نمـ     ... یفهمـ  یهیچ چـی نمـ    
ــی  ــسیر ب ــک م ــاده م ی ــصد، ج ــا ق ــوالنیيه    ط
ــ   ــاد مـ ــو بـ ــآ یدر تـ ــی ... دیـ ــداي ویرانـ   ...ابتـ

  )57 تا 54: 1393موسوي، (                         

است که شاعر توصیف شده است و ) مخاطب درون شعري(» تو« شخصیت اصلی :ها یتشخص
هاي فرعی مسافران دیگر اتوبوس هستند که هر یک در پرورش سوژه نقشی ایفا  یتشخص

گرد،  زن چادري، دختران دانشجو، سعید، عسل، جوان افغانی، زنان دوره: از جمله. کنند یم
هرکدام از این .  راوي ِ»من«پیرزن، بچه دبستانی، راننده و حتی خود اتوبوس با رنگ و بوي از 

ها، اخالق و طرز فکر خاصی را تداعی  یژگیوهاي تمثیلی هستند و  یتشخصها،  یتشخص
  .کنند یم

ي اصلی وقوع حوادث یعنی اتوبوس،  صحنه در ابتداي شعر، مکان و :العمل صحنهدستور
با . کند یمو توصیف بوي پا و عرق، ادامه پیدا » طوالنی«ي  واژهفضاسازي با . شود یممعرفی 

ها لحظه به  هاي آن یژگیوها و نمایش اعمال، رفتار و  یصندلتک مسافران روي  چینش تک
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گریه مثل ابر بهار، ژاکت «، » زني وبوس و حرکت تن، چادر ِ گرفتهات«. شود یملحظه تکمیل 
خواندن دعا و حدیث وقت خوردن «، »!پچ سعید و عسل  بوس و بغل، پچيها زوج«، »زمستانی
، »تکیه داده است به بیل، نوجوان افغانی«، »بحث جالب دینی توي هدفون چینی«، »ساندیس

چشم زن به کیفی زرد، توي کیف عکس دو «، »!هاي در گردن، محض ِ امتحان کردن دست«
چشم باز و دست دراز، از تماس «، »دهد به موبایل بچه اي دبستانی یمفحش «، »مرد

  .ي از یک نمایش باشندا صحنهتوانند  یمها  یصندلواقع هرکدام از  در... و» انداز دست

در انتها با مخاطب  روایت مطرح است و شکل کنارگویی و به ها صحنه گفتگو در این :گفتگو
گویی  هاي پایانی تک یتب راوي باشد و هم مخاطب شعر،  منتواند که هم می» تو«قرار دادن 

. یی از گفتگو مواجه ایمها نشانهي روایت همچنین با آوردن  یانهمدر . آید یمحساب  شاعر نیز به
و » ن دعاخواند«، »پچ پچ«، »ي سرگرمیها حرف«، »بحث تن کنار وطن«: عنوان مثال به
  .وجه در سکوت ترسیم نشده است هیچ درواقع فضاي اتوبوس در این شعر به. »دهد یمفحش «

  :عناصر نمایشی متن

ي دید راوي در این شعر داناي کل است که به شرح اعمال و  یهزاو :ي دید و روایت یهزاو
 است و تر کاملها بیشتر و  یتشخصراوي اطالعاتش از . پردازد یمها  یتشخصرفتار و درونیات 

 اگر :کشمکش. است) و شاید آخرین مسافر(اما گویی یکی از مسافران . نقشی در نمایش ندارد
توان اتفاقات هرکدام را رویارویی نیروهاي انسانی با هم در  یمهر صندلی را صحنه تصور کنیم، 

نهایت، در... یدهاي درونی، تضادهاي پوششی و رفتاري وترد و ها ترس، ها بحث. نظر گرفت
یی از این ها نشانهمقصد، همگی  ي شاعر تنها مانده در اتوبوس با جهان و مسیر بی مواجهه

ها، خواننده را در حالت  یتشخصمندي نسبت به عاقبت کار   عالقه:تعلیق. رویارویی است
. گویند چنین کیفیتی را در اصطالح حالت تعلیق می. دارد یمنگرانی نگاه  انتظار و دل

ها  یتشخصهاي ابتدایی که معرفی  یتبدر این روایت، تعلیق از همان ) 75: 1376، میرصادقی(
چراکه . یابد یمشود و تا پیاده شدن مسافران در ایستگاه ادامه  یمگیرد، شروع  یمدر آن شکل 

هاست و اینکه روایت  یتبذهن مخاطب از ابتدا درگیر دلیل معرفی اشخاص و ارتباط عمودي 
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ي که ا لحظهبه . شود یمتر  یکنزد روایت با هر بیت به اوج :اوج. کند یم چه هدفی را دنبال
  :شود یمشده با پیاده شدن و رسیدن به ایستگاه نمایان  یانبهاي  یروزمرگي  همهبیهودگی 

ــی     ــستگاه ولـ ــوي ایـ ــدند تـ ــاده شـ ــی پیـ   همگـ
  

  یمــان  یمــي و ا مانــده تــو کنــار رویاهــات     
  )57: 1393موسوي، (                          

ها و نمادهاي فراوان  یلتمثي که ا نقطه. ي فرود روایت است لحظهبندي شعر،   پایان:فرود
ها به نتیجه و هدف مورد نظر شاعر  یفتعرهاي معرفی و  یتب. کنند یمروایت معنی پیدا 

  . این بخش چهار بیت آخر را شامل می شود.رسد یم

  شعرهایی با عناصر نمایشی پراکنده. 2. 3

 در نگاه اول منقطع،هاي پیچیده یا  یتروا، به دلیل ها سرودهي نمایشی این گروه از ها جنبه
  : براي نمونه. در متن پراکنده استها آنآید؛ و عناصر دراماتیک  یمکمتر به چشم 

 ] سیاه پدري هیسا[ !خواهم یطالق م -
 نه می شود بروم! نه می توانم باشم

 رفتیخودت ... برو و یادت باشد خودت : 
 گمشو کثافت ِ هرزه! تو دیو هستی -
 ]اتاقي فوران پرنده تو! خوني صدا[
 
 قرار بود که با هم به اوج پر بکشیم -

 ...قرار بود که پشت و پناه هم باشیم
 !بس کن!! خوشم نمی آید، از قیافه ات :
 ]سکوت... رعد و برق... تردیدي سایه ... سکوت[
 

  سپید را می خواستي تمام پنجره ها
  
 خودش رفتهي زنی چروکیده گوشه [
 دلم به عشق تو هر غصه را تحمل کرد -

  ] مادري هیگر! غیج[ خواهم یطالق م  
 ]دانی مچاله سمت ِ درو حرکت چم[

 ...آه اگري و یادت باشد که روز... برو
 ...برو سراغ همان زن که عکس هایش در

  !خفه شو: 
  ]چشم هایی تر! سیلی اندوه[

 چه مانده است از آن روز جز گلی پرپر
 ] !خنجري اطمینان، بعد بوسه ي صدا[

 ...ببند آن دهنت را که حوصله دیگر
  ↓ک دختریيکه براي کجاست آن پسر -
 

  ... کهي کجاست آن پسر
 !!احمق خر! خفه شو :

 ]ناباوري و تکیه داده به دیوارها
 !بدتر... گذشت روز بد اما رسید به
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 پاییزي خیس کمربند و ناله ي صدا[
 و بعد می پاشد خون به ذهن گیج غزل

 ]...زن که به دستان مرد محکوم استي صدا
■ 

  و بچه که مثالً در اتاق خوابیده  ...

 و بعد می پاشد خون به هق هق بستر
 به سمت هیچ کس و هیچ چیز و هیچ نفر

  !طالق می خواهم -
 ]مادري گریه ! جیغ[
 

ــر    ــک دفت ــار ی ــالش، کن ــسی ب ــار خی   ...کن
  )75: 1394موسوي،(                        

در شعر باال عناصري نظیر شخصیت، دستورالعمل صحنه و گفتگـو نقـش پررنـگ دارنـد، ولـی                   
چنـدان ملمـوس   ...) روایت نمایـشی، پیرنـگ، تعلیـق، بحـران، اوج، فـرود و     (عناصر درونی متن   

ا با یـاري گـرفتن از   ه یتشخصي صریح  ارائه«این شخصیت پردازي ها، گاهی از طریق  . نیستند
 )87: 1376میرصـادقی،   (».صورت می گیردها  آنافکارشرح و توضیح مستقیم رفتار و اعمال و  

کـار رفتـه   ، به این منظور به»نه می شود بروم!  نه می توانم باشم  «هایی مثل   در شعر باال مصراع   
ایـن  . ر یـا بـدون آن  ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسی          یتشخصي    روش دیگر ارائه   .اند

 87: 1376میرصـادقی،  . (ناپذیر روش نمایشی اسـت   ها جزء جدایی    یتشخصروش عرضه کردن    
  .پردازي استگر این نوع شخصیتکتک زدن و ناسزا گفتن بیان در این شعر) 92تا 

ي ، در بعـضی از شـعرها  هـا  تیعنوان متن مختصري براي تعیین عملکرد شخص     دستور صحنه به  
 روایـت  ي هیـ کـردن مـتن، از بق     ) بولد(ق باز کردن پرانتز یا قالب و حتی ضخیم           از طری  موسوي

 تعیـین جایگـاه    . در شعر مذکور، از روش باز کـردن قـالب اسـتفاده شـده اسـت                .شوند یجدا م 
بـدون هـیچ   دسـتور صـحنه   ها در متن از این طریق مفید و راهگـشاست امـا گـاهی هـم               جمله
تکلیف رفتار و حرکت و گاهی حالت صـورت و بـدن        صرفاً خود متن،     که   شوندارائه می  يا  نشانه

   .کند یرا مشخص م
ي  همـه ایـن کـالم، حـاوي تقریبـاً     . هاسـت  نـشانه اي از  یچیـده پکالم بازیگر در صحنه، دستگاه     

ي  همـه از  . شـود   یمـ عالوه، جزئی از داستان نمایش محسوب         ي کالم شاعرانه است و به     ها  نشانه
ي بیـان وابـستگی اجتمـاعی یـا ملّـی شخـصیت نمـایش، سـود                   یلهوسـ ون  ، همچـ  ها  نشانهاین  

گویی در آثار نمایـشی و روایـی    دالیل ورود یک گفتگو یا تک      )218: 1374ستاري،  . (جویند  یم
. شـود  یمتفاوت است، گـاهی بـراي پیـشبرد اثـر و بـسط و گـسترش دادن وقـایع اسـتفاده مـ                      
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امـا  . گیـرد در این دسته از گفتگوها قرار می» خواهمطالق می« در شعر باال  )137: 1383مکی،(
گویی براي بیان خصوصیات درونی اشخاص یا نمایان کردن فکـر و    گاهی از آوردن گفتگو یا تک     

خوشم نمـی آیـد، از    «دیالوگ   در شعر باال،     )138: 1383مکی،(. شود ی آنان استفاده م   ي شهیاند
  .از این نوع گفتگوست »!بس کن!! قیافه ات

صحنه و گفتگویی از نشستن زنی خیابانی در ماشین شخـصیت اصـلی بـه        ي پایین،   ونهنم یا در 
 .آیددرمینمایش 

   رؤیاهـــــامي هیـــــهـــــدف بــــودم در مرث  بــــی 
ــ  ــ کــنم  یچــشم وا مـ    نمیـــب ی و پـــیش خــودم مـ

ــو کــس، از همــه ام از همــه خــسته   ...چیــز از مــن و ت
  

   سـالم  :ناگهان یک نفر آهـسته بـه مـن گفـت            
  اشــــینمدختــــري تنهــــا بــــر صــــندلی م

ــرو: زیــر لــب، آهــستهدیــگو یدختــرك مــ   ... ب
  )101: 1394موسوي، (                        

  عناصر وابسته به حواس انسانی. 4

هاي دیداري  ي مختلف است که هرکدام از جلوه ي چندین صحنه هر تئاتر یا فیلم در برگیرنده
دکور و فضا ارتباط . دگیرن متنوعی براي پیشبرد روایت و به تصویر کشیدن آن کمک می

هاي  در شعرهایی که جنبه. شود مستقیمی با طرح نمایش دارد و مطابق آن پردازش می
حساب  ها به ترین ویژگی  یکی از اساسیها و دکور صحنهنمایشی باالیی دارند، پرداختن به 

  . آید می

 شدید و تابش نور(تواند بیانگر احساسات گوناگون باشد  یم مختلف نورپردازيهمچنین 
ي ها رنگتواند حال و هواي جشن و شادي و سرزندگی را القا کند، و  یمکننده بر پیکره  خیره

ستاري، . (و همچنین موسیقی هماهنگ با حرکات و گفتار بازیگر.) کدر و تیره حزن و اندوه را
اي ي نمادین، بر جنبهفرما، عالوه بر  ي حکم یرهتفضاي تاریک و  گاهی شاعر از )228: 1374

عنوان نمونه در شعر پایین، هم زمان و مکان و هم  به. استفاده می کندزمان و مکاننمایش 
از . ها توضیح داده شده استخصوصیات صحنه و دکور و فضا مشخص شده، اعمال شخصیت
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پردازي نیز صورت گرفته  ي زردرنگ و شمع، نورطریق طوفان و باران، صداها و از طریق هاله
  :است

ــاید دل  ــود  شــ ــه بــ ــران گرفتــ ــامی ایــ   !تمــ
  دو چـشم تـر  ! یک جفت شـمع، یـک شـب جمعـه      

  ي از نـــــور زردرنـــــگا هالــــه بابــــا میـــــان  
ــته ــار آن فرشـــ ــودکیانگـــ ــین کـــ   ي غمگـــ

  ي شــگفتو کــاش همــان لحظــه!... بمــان: گفــتم
ــد زد ــد  ... لبخنــ ــد شــ ــب ناپدیــ   و در دل شــ

  

  شب بود و پشت پنجـره طوفـان گرفتـه بـود              
ــو    ــه ب ــان گرفت ــام غریب ــه ش ــري ک   دو دخت

  ي مـن جـان گرفتـه بـود         خـسته در خاطرات   
  ي انــسان گرفتــه بــودحــاال بــه خــود قیافــه 

ــب  ــاي ش ــن روزه ــود ای ــه ب ــان گرفت   زده پای
ــود    ــه ب ــاران گرفت ــره ب ــشت پنج ــا صبح،پ   ت

  )28: 1391موسوي،                        ( 
  

ا حد که دیدن و شنیدن ت  چرا؛نورپردازي حتی در شنیدن کلمات نیز وجود خواهد داشت«
ها، کارهاي  رؤیت نمودن هنرپیشه نور عالوه بر قابل. اند اي به یکدیگر مربوط قابل مالحظه

اوقات (برقراري حالت و عواطف در بینندگان، رساندن اطالعات : تواند انجام دهد دیگري نیز می
هاي  ، به وجود آوردن تأکید بر شخص یا چیزي، تأکید ارزش...)روز، حالت هوا، فصل و

، شاعر در شعرهاي دیگر خود )38 و 37: 1366مصطفایی، (» .اتیک، بهبود مکان و صحنهدرام
 رعد و برق و ، از حرکت دورانی پنکه و قطع و وصل نور، آسمان ابريگویی به همین منظور،

  . استفاده کرده استها، تأکید و تکیه بر بار دراماتیک صحنهي نورپردازيها جلوهعنوان غروب به
، و هاست نشانهتر بگوییم، واجد ساختاري از  یقدقحال شیء است و نشانه، یا  ین، درعجامه«

ي مذهبی و غیره است؛ نمودار وضع اقتصادي ا فرقهي اجتماعی و ملیت و  طبقهگواه تعلق به 
همچنین هر خانه تنها . کسی است که آن را پوشیده و نیز سن و سال او و بر همین قیاس

» .خانه هم هست ي مذهبی صاحب یدهعقلیت و وضع اقتصادي و ي م نشانهشیء نیست بلکه 
ها، هم در ایفاي نقش مؤثر است و   هرکدام از شخصیتظاهربنابراین ) 214: 1374ستاري، (

گیرد  درواقع اولین چیزي که مورد توجه مخاطب قرار می. هم در القاي محتواي کلی نمایش
رنگ است،  ي دیداري اثر کم داینکه جنبهدر شعرهاي نمایشی نیز باوجو. ظاهر بازیگر است

منظور تصویرسازي در ذهن  پردازي و هم به منظور شخصیت توصیف ظاهر و لباس، هم به
  . مخاطب، نقش مهمی دارد
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  چند زوج و چند رفیق، چنـد لنـز رنگـی جیـغ         
  

ــده     ــیخ ش ــوي س ــد م ــانی !چن ــوي راه مهم   ، ت
  )55: 1393موسوي،   (                         

هاي دیگر هاي شعر دوم ذکرشده در این پژوهش است، در این بیت و بیت باال، یکی از بیتبیت
ها ي آنهاي چهرهها، پوشش و ویژگیهمان شعر، شاهد توصیفی از سیماي ظاهري شخصیت

شود، بلکه با  ینمي آن تعریف  دهنده یک فضا تنها با عناصر بصري تشکیل«البته . هستیم
شود که تصویري براي گوش به  یمي نیز توصیف ا القاکنندهخص یا ي صداهاي شا مجموعه

آورند که تأثیرش بر تماشاگر صدها بار آزموده شده است، زیرا واقعیت این است که  یموجود 
براي جان ) 199 و 198: 1383روبین، (» . از بینایی براي توهم استتر حساسشنوایی محملی 

 و انواع مختلفش صدا و موسیقیتئاتر و سینما، کاربرد بخشیدن به هنرهاي نمایشی از جمله 
 صداها گاهی برخاسته از طبیعت هستند، گاهی مصنوعی و .هاست روشیکی از مؤثرترین 

. هاي مختلف هایی از نسل گاهی نیز شامل موسیقی و ترانهمخصوص زندگی شهري و ماشینی، 
ي از یک نمایش یا فیلم است، هم براي نمونه، در قطعه شعر زیر، که هر بند در آن، صحنه ا

ها را آراسته خصوصیات صحنه، هم پوشش و ظاهر، و هم در پایان صداي بلندگوي وانت صحنه
  :است

  گوشــــه ي کــــادر! یــــک نفــــر الت محــــض
ــرك  ــه ي چــ ــرت ِ آب رفتــ ــی شــ ــوي تــ   بــ
  !رود ِ در حرکــــــــت ِ بــــــــدون مــــــــسیر
  ایـــن طـــرف صـــحنه ي تـــصادف و مـــرگ    
ــب   ــاده روي نجیــــ ــاي پیــــ ــغ هــــ   جیــــ

ــا   ــه بــ ــو کــ ــاد تــ ــی دوي در بــ ــه مــ   گریــ
ــوط    ــا مربـــ ــط ِ واقعـــ ــی ربـــ ــهر بـــ   !شـــ
ــده   ــشی آینــــــــ ــر خودکــــــــ   خبــــــــ
  مـــن و تـــو تـــوي کوچـــه اي بـــن بـــست     
  عرعـــــــر یـــــــک بلنـــــــدگو در مـــــــتن

  

ــک    ــیگار ِ دووور از نزدیـــ ــوي ســـ   بـــ
ــرت  ــی ش ــس : روي ت ــک«عک   ! »تایتانی

ــده   ــه شـ ــمت کافـ ــه سـ ــاي بـ   زوج هـ
ــده    ــافه شــ ــردم ِ اضــ ــرف مــ   آن طــ
ــم   ــا هـ ــا بـ ــه هـ ــري گربـ ــت گیـ   جفـ

  مــی خــواهم مــن ولــی هــیچ چــی ن   
  آخــــرین اتــــصال ِ مــــا بــــه هنــــوز
  وســـــــط روزنامـــــــه ي دیـــــــروز 
ــان   ــه پایـــ ــاز ِ اینهمـــ ــر ِ آغـــ   فکـــ

  ...خبـــــــــر ِ هندوانـــــــــه ي ارزان
  )40: 1394موسوي،(                    
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  :واژگان بصري

در صحنه و دکور، هم ) رنگ، خط، جرم، بافت و حرکت(کاربرد این واژگان و عناصر بصري 
جهت فقط به  ازاین. هاست ا و هم براي درك بهتر احوال انسانی شخصیتمنظور انتقال معن به

 با نمودهاي ظاهري خود، از ها رنگ .پردازیم که در راستاي این دو هدف است هایی می نمونه
کند  این مسئله وجود یک تئوري درونی را ایجاب نمی. نظر روانی، مفاهیم متعددي دارند نقطه

ها، ناشی از منابع طبیعی  مفاهیم روانشناسی رنگ. است» دید«بلکه، حقیقتی بارز و قابل 
هاي واقع در طیف خورشید، مفاهیم عاطفی  هر یک از رنگ) 53: 1350نصیبی، . (هاست آن

ها در القاي  اغلب رنگ. ي داستان موجب آفرینش حاالت باشد تواند در زمینه دارد و می
  )55 و 54ن، هما. (احساس پدید آمدن یک حادثه نقش مهمی دارند

خط مستقیم یا افقی است یا عمودي و یا . اند یا منحنی یممستق، پیش از هر چیز یا خطوط
 معرف افق، چیزي افقیخط .  ممکن است کند و آرام و یا تند و سریع باشدمنحنیخط . مورب

خط . این خط معموالً معرف آرامش و سکوت است. در حال دراز کشیدن و استراحت است
توان در برج، در درخت، در دودکش و در  این خط را می. قدرت و استحکام است، خط عمودي

خطوط موربی که در زوایاي حاده یکدیگر را . ، خطی فعال استموربخط . ایستادن مردم دید
دهند گویاي خشونت، جنگ و نزاع، وضعیت و حالت  یمقطع کرده و تشکیل خطوط ناهموار 

. اند جذابطورکلی بیشتر مطبوع و   ولی بهاند فعالی نیز خطوط منحن« .عصبی و مانند آن است
ي زیبا یا انحناي شیب آرام یک ردیف تپه  کاسهیک مثال آشنا، انحناي یک ظرف با یک 

شده در متن، خطوط   درواقع گاهی کلمات یا اجسام اشاره)126 و 125: 1364،هولتن(» .است
شناسی،  ویژه از منظر نشانه  محتوا بهکشند که در انتقال یممختلفی را در ذهن به تصویر 

ي گر خط افقی و نشانهمثالً در شعر دوم این پژوهش، اتوبوس طوالنی بیان. تأثیرگذار است
 .عنوان لوکیشن خود بهره برده استسکونی است که شاعر بر آن تأکید دارند و از آن به

 با توجه به تکرار آن، استکان خط منحنی و نشانگر لطافت است کهدر شعر پایین، همچنین 
  .ي خطوط نمود داردبیشتر از بقیه
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ــن را   ــستی م ــد، گری ــتگاري ات آم ــه خواس   ب
ــشید ــه دم ک ــرده ... ک ــواي دم ک ــت در ه   !تن

  کــسی بــه مهمــان هــا چــاي را تعــارف کــرد 
ــر  ــو خــالی ت   ســه اســتکان خــالی شــد، دل ت
  ســه چـــاي تلــخ کنـــار لبــان قنـــد شـــما   
  سه چـاي تلـخ کـه خیـره شـدند بـر تـن تـو                

ــه گ ــی را  بـ ــازي عروسـ ــدي بـ ــه خندیـ   ریـ
ــت  ــاي غمگینــ ــد روي چــ ــه اي آمــ   تفالــ
  که سال هاست به من زنگ مـی زنـد هرشـب           

  

  در اســــتکان افتــــادي دو چــــشم روشــــن را  
ــن را    ــی تـ ــادري نخـ ــردي در چـ ــه کـ   مچالـ

  !راکـــسی عـــروس شـــدي روح خـــسته ي زن
  ســـه روز تـــوي اتاقـــت گریـــستی مـــن را    

  را» ... اصــالً«کــه قــورت داد تــو و جملــه هــاي 
ــه  ــن را  بـ ــواش دامـ ــشیدي یـ ــاق کـ   روي سـ

ــودن را   ــاي ک ــی چــشم ه ــده مــی گری ــه خن   !ب
ــه کــوك مــی کنــدت ســاعتی معــین ر        ↓اک

ــل   ــد فع ــشی بکن ــه خودک ــودن «ک ــده ب   را» زن
  )66: 1393موسوي،(                 

 دامن و حتی جنس استکانهمچنین در شعر باال، شاهد کارکرد گرفتن از بافت چادر نخی یا 
برند نیز معناي  یمگیرند و اثاثی که به کار  یمشیایی که بازیگران در دست ادرواقع . هستیم

تأثیر تابندگی نور زرد در تاریکی، در  در بیت زیر نیز )43: 1382،اسلین(. نمادین مهمی دارند
زرد که رنگ آفتاب است، داللت بر تابندگی، گرمی و «. کننده است فضاسازي بسیار کمک

  )54: 1350، نصیبی(» .کند سالمتی می
  ي از نــور زردرنـــگ ا هالــه بابــا میــان   

  
ــاطرات    ــستهدر خ ــود  خ ــه ب ــان گرفت ــن ج   ي م

  )28: 1391موسوي،  (                               

  :تدوین و حرکت دوربین
ي سینمایی ها جنبهترین هنرهاي نمایشی است، بررسی  که سینما یکی از مهم  آنجایی از

دستیابی به این .  تأثیرگذار باشدها آنشناسایی عناصر نمایشی تواند در  یمشعرهاي نمایشی 
کادر سینما مزایاي «درواقع . مهم از طریق بررسی تدوین و حرکت دوربین مسیر خواهد بود

دهد که موضوع موردنظر خود را  یمساز اجازه  که به فیلم اول آن. هنري قابل اهمیتی دارد
ط آنچه را که از نظر ذهنی و عاطفی اهمیت دارد نشان برگزیند، جدا و محدود سازد و به ما فق

تصویر، اساس ) قاب(دوم اینکه کادر . شود ربط حذف می ترتیب مواد غیر الزم و بی این به. دهد
ساختمان، » نما«ترتیب که به  این به. دهد یمرا تشکیل » نما«) بندي ترکیب(کمپوزیسیون 
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چین کردن  منظور دست  از تدوین به)87: 1383،استیونسن و دبري(. بخشد یمتوازن و معنی 
شود که  یمي مکانی و زمانی استفاده ها پرش تماشاچی و هاي چشمي مورد نظر، هدایت ها تکه

ي دیگري، متفاوت و  خالقانههاي تدوین مثل هر هنر  یوهش. ي خود را دارد یژهوهر یک دالیل 
 در شعرهاي نمایشی کاربرد دارند که ي رایج آن یوهشدر ادامه به بررسی چند . بسیار است

» .شود یمي مختلف گاهی از طریق تضاد انجام ها سکانس و ها صحنهتدوین نماها، «. پردازیم یم
  )71: 1370،پودوفکین(

ــگ، ــدان جن ــون و دود  می ــشق و خ   در وســط ع
ــود    ــده بـ ــر از درد مانـ ــین پـ ــی زمـ ــر لختـ   بـ
  یـــک فرصـــت خـــالی و یـــک اســـمان غـــرور 

  ا بایـــستد تـــا همیــشه در آنجــ  خواســت  یمــ 
ــن    ــراي دیـ ــرد بـ ــه بمیـ ــا کـ ــود تـ ــاده بـ   آمـ
  فرصــــت بــــراي فلــــسفه و گفتگــــو نبــــود 

ــرد    آ ــاه کـ ــهیدان نگـ ــزار شـ ــر مـ ــسته بـ   هـ
ــایین تپـــه  ــا دشـــمن رســـیده بـــود بـــه پـ   هـ

  جنــگ همــان لحظــه درگرفــت دشــمن رســید،
ــت  ــط دسـ ــرد از وسـ ــرواز کـ ــاك پـ ــاي خـ   هـ

  ...دشــمن رســید، شــهر لگــدمال شــد ولــی     
ــد  ــید، آمدنــ ــرد قــــصه نترســ   !هرچنــــد مــ

ــ    شـــوندهـــا میتقـــو فـــاتح واســـتندخ یمـ
ــر  ــار تیـ ــک و رگبـ ــت و موشـ ــاران گرفـ   آه... بـ

ــ ــتند یمـ ــد خواسـ ــوض کننـ ــا را عـ ــودن مـ    بـ
ــ ــتند یم ــه... خواس ــرد   عقرب ــگ ک ــب درن   ي ش
ــ ــتند یم ــت  ... خواس ــه داش ــیکن ادام ــگ ول   جن

ــهو هــشت ســال    ي شــیطان ادامــه داشــت حمل
ــان گذشــت   ــد، زم ــد و رد ش ــال آم   و هــشت س

ــمان گر   ــط آس ــت، فق ــال رف ــشت س ــستو ه   ی
ــبر     ــاي ص ــت از آن روزه ــده اس ــه مان ــاال چ   ح

ــود     ــستاده ب ــل خــودش ای ــردي درســت مث   م
  ولــی مــرد مانــده بــود ...دشــمن رســیده بــود

  بــا یــک خــشاب خــالی و یــک اســمان غــرور 
ــ ــت یمـ ــستد  خواسـ ــا بایـ ــل دنیـ    در مقابـ

ــرد    ــه بمی ــا ک ــود ت ــاده ب ــ،آم ــین فق   !ط هم
   غیـر از او نبـود      ییک شـهر بـود و مـرد، کـس         

  نهایــت انــسان نگــاه کــرد    بــر حجــم بــی  
ــدا  آن ــود خــ ــار خــ ــستاد کنــ ــرد ایــ    مــ

ــستاد ــرد ای ــت ... آن م ــر گرف ــال و پ   ســپس ب
  و جا گذاشت یـک جـسد و یـک عـدد پـالك             
  ...دشمن از ایـن معاملـه خوشـحال شـد ولـی           

  ي خورشــید آمدنــد  خانــه بــه هــا خفــاش
  د خـــدا شـــونداز هـــیچ آمدنـــد کـــه شـــای

ــیاه  ــیاه و شـــب سـ ــاه سـ ــیاه، مـ   !ســـال سـ
ــ ــتند یم ــد   خواس ــوض کنن ــدا را ع ــم خ    اس

  !، جنـگ کـرد    خواسـت  ینممرد  ... خواستند یم
  گذاشـت  ینمـ خـون شـهیدان     ... خواسـتند  یم

ــران ادامــه داشــت  ــه دامــن ای ــار خــون ب   رگب
  و هشت سـال تلـخ کـه بـر عاشـقان گذشـت             
  ...از ما شکست خورد هر آنچـه نگفتنـی سـت           

  جـز چنـد سـنگ قبـر         سنگ قبر، بـه   جز چند   
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ــده    ــاد مان ــه در ب ــر ک ــنگ قب ــد س ــز چن ــد ج   ان
  بـا اینکـه لحـن بــارش بـاران عـوض شـده ســت      

   خـود اسـت    ي چـه یبا اینکـه هـر کـس آمـده باز         
ــده اســت   ــو خــاموش مان ــوي ســبز ت   گرچــه گل

ــسته   ــه خـ ــا اینکـ ــام تق  بـ ــد تمـ ــانـ ــا هیـ   هـ
ــدند     ــد ش ــرد، ب ــم م ــون و غ ــا جن ــه ب ــا اینک   ب

  د تهمـــت کـــار غلـــط زدنـــدگرچـــه بـــه مـــر
ـرد    ـرد، مـ آه...و بــا اینکــه مــرد  ...بــا اینکــه مـ  

  با اینکـه رفتـه اسـت و تنـی سـرد مانـده اسـت               
  

ــده  ــاد مان ــه در ی ــد جــز خــاطرات جنــگ ک   ان
  بـا اینکـه اســتقامت یـاران عــوض شـده ســت    

ــدري گــرگ  ــص بن ــد اســت  بااینکــه رق ــا م   ه
  هــاي ســخت فرامــوش گــشته اســت آن ســال

ــلّ    ــده ک ــري ش ــه روس ــا اینک ــب ــا چفی   ه ه
ــدند   ــرد، رد شـ ــسد مـ ــه از جـ ــا کـ   و بنزهـ
  و مـــرد را از دفتـــر تـــاریخ خـــط زدنـــد    

ــن ــود قــصه   ای ــه ب ــی ي گون ــردان ب   گنــاه  م
   خـودش مـرد مانـده اسـت    يهـا  بر روي حرف 

  )33 تا 29: 1391موسوي، (                     

 و نماهاي مختلف از جنگ ها صحنهبینیم که از ابتدا تا اواسط شعر، روایت  یمدر این شعر 
رد بخش دوم وا» ال چه مانده است از آن روزهاي صبراح«شکل گرفته و سپس با یک بیت 

 جنگ و شخصیت مرد هاي سالي حاکم بر  یشهانداین بخش کامالً متضاد با . شویم یمروایت 
شود یا حتی اي حاصل مینامهها فیلمدرواقع با گسترش صحنه. به تصویر کشیده شده است

حساب بیاید که هر   بهتواند دو سکانس مختلف از یک فیلم کوتاه یا نماهنگ یمي شعر  یمهندو
در بیت اول شعر با نمایی درشت و نزدیک از مرد واقع،  در. است  آنیا نمایی از یت صحنه ب

کم نماهاي بعدي به  کم. ایم که این خود از تأکید دوربین روي شخصیت حکایت داردمواجه
ي ها برشاین . کشاند یمپردازد و مخاطب را به دل داستان  یمتوصیف صحنه و موقعیت 

تدوین گاهی نیز «. منظور دادن اطالعات و پیش برد روایت شکل گرفته است  از نماها بهمختلف
  )72: 1370،پودوفکین(» .افتد  اتفاق میها صحنهاز طریق توازي بین 

ــرار  ــازهق ــشت   ت ــاعت ه ــه، س ــوي کوچ ــن، ت   ي م
  

ــی ــو، تـــوي     و بـ   »چزّابـــه«قـــراري تیـــر و تـ
  

ــی   ــوي   و ب ــو ت ــراري ت ــهق ــت جبه   ي سردش
  )47: 1391موسوي، (                           

ــابه    ــزا و نوشـ ــن، پیتـ ــر و مـ ــزار دختـ   !هـ
  )47همان، (                                       
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عنوان نمونه از آن انتخاب شده، این توازي با اختالف زمان  ي باال بهها تیبالبته در شعري که 
مشخص » از جنگ بعد ها سال «ها تیشخصچراکه در ابتداي شعر موقعیت زمانی . همراه است

  :شود یم
ــم   ــنم آوردیــ ــوي جهــ ــش و بــ ــدیم آتــ   شــ

  
  بـــراي مـــدفن گمنامتـــان غـــم آوردیـــم   

  )46همان، (                                     
درپی زمان و مکان، یک روایت سیال ایجاد کرده است که اجزاي آن بین حال و  اختالفات پی

  :اند شده به هم مرتبط ي مختلف)ها یتب (ها صحنهگذشته شناور مانده و با 
  »پــدر بمــان بــا مــن   «: نخواســتم کــه بگــویم  

  
  کــــه منتظــــر باشــــم تــــا دوبــــاره در بزنــــی

  

  زمین نخواست تو را تا به من زمان بـدهی      
  )47: 1391موسوي، (                       

  !کــسی بیایــد و تنهــا پالکتــان برســد    
  )48همان، (                                  

ي نمونه. شود یمهاي باال بین حال و گذشته ارتباط برقرار  یتبهایی مثل  یتبز طریق واقع ا در
ي ها راه دیده می شود که در آن هر بند شامل هاي موازي در شعر زیردیگري از این روایت

 و نماهاي مختلفی ها صحنهبا . کنند یمطور موازي طی  متفاوتی است که سه شخصیت اصلی به
شوند و تقاطع  یم شخصیت مواجه ایم که درنهایت با بند آخر به هم وصل از زندگی این سه

  . افتد زمان اتفاق می ي روایت، همها شاخه و ها راهاین 
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ

  !اش کـه بایـست      یکیش گفت به پیکـان خـسته      
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ
  یکــیش بــا چمــدانی قــدم گذاشــت بــه راه     

ــارگر وســــط    شــــعر راه افتادنــــدســــه کــ
ــتمالی خــیس      ــد تــوي دس ــیش قــایم ش   یک
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ
ــدادادي    ــی خـ ــرو در غمـ ــت فـ ــیش رفـ   یکـ
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ
ــواب    ــري در خ ــوش دخت ــت در آغ ــیش رف   یک
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ

ــس     ــرد و گری ــاه ک ــان نگ ــه خیاب ــیش رو ب   تیک
  یکــیش اســم کــسی را یــواش بــرد کــه نیــست 

ــوي دســت  ــاي ســیاه یکــیش عکــسی شــد ت   ه
ــشگاه   ــوي زایـ ــود تـ ــش بـ ــر زنـ ــیش فکـ   یکـ

ــوي چــشم  ــیس یکــیش زل زده شــد ت   هــاي پل
ــیش رئــیس     ــت پ ــت رف ــیش زن را برداش   !یک
ــادي   ــی ش ــسرت کم ــد از ح ــست ش ــیش م   یک

ــره  ــشت گـ ــیش مـ ــد در آزادي یکـ ــرده شـ   کـ
ــه دنیـــاي آرزو و کتـــاب     ــیش رفـــت بـ   یکـ

ــت   ــیش رفـ ــواب یکـ ــار جـ ــان در انتظـ   خیابـ
  یکــــیش را ســــر میــــدان اولــــی کــــشتند 
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  یکـــیش را ســـر میـــدان دومـــی کـــشتند    
  

ــدان ســـومی کـــشتند     ــیش را ســـر میـ   یکـ
  )26 و 25: 1393موسوي، (                     

  )73: 1370،پودوفکین(. گیرد یم و نماها صورت ها صحنهزمانی بین  گاهی تدوین با ایجاد هم
  ي زیـــــاد هیــــ گر، از پــــرم  یمــــ از خــــواب  

ــاز خـــواب    ز لمـــس دســـت هـــاشي، اپـــر یمـ
ــواب  ــاز خـ ــرم یمـ ــ، پـ ــم یمـ ــودمترسـ    از خـ
ــواب  ــاز خــ ــر یمــ ــشیپــ ــار خواهــ   ي، سرشــ

  

ــود     ــه خ ــده ک ــک پرن ــاد داد  از ی ــه ب   را ب
ــو گریـــه  ــواشکنـــ یمـ ــو یـ   ی زیـــر پتـ

   شــــدمتــــر وانــــهیددیوانــــه بــــودم و 
  یکــــش یمــــســـردرد داري و ســــیگار  

  )62: 1393موسوي، (                         
دو . ایجاد هیجان و سرعت بخشیدن به روایت و صحنه، بهره برده استشاعر از این روش براي 

ي الیت موتیف و براي  یوهشی نیز تدوین به گاه« .زمان حادثه، در دو مکان مختلف، ولی هم
  به عنوان نمونه در شعر زیر)74: 1370،پودوفکین(» .گیرد یمتأکید روي یک مضمون انجام 

از استفاده . متفاوت است، اما مکان و شخصیت یکی ستي با زمان ا صحنههرکدام از بندها 
ي مشابه در تک مصراع آخر بندها،  حادثه و عملکرد یکسان شخصیت در هر بند، و لوکیشن

  . براي تأکید بر مضمون است
  خوانــدم یصــبح جمعــه کتــاب مــ

  شــرح و تفــسیر شــعري از حــافظ
  

ــ ــدم یظهــر جمعــه کتــاب م   خوان
ــن  ــکوه وطـ ــاریخ پرشـ ــرح تـ   شـ

  

  خوانــدم ی کتــاب مــعــصر جمعــه
ــوي اویـــن    ــگی تـ ــدگی سـ   زنـ

  

  شب جمعـه بـه خـواب کـه رفـتم      
  همــه چــی واقعــاً مرتــب بــود    

  

   
  

ــشتند  ــعید را ک ــه س ــوي کوچ   ت
  

ــشتند  ــتاره را ک ــه س ــوي کوچ   ت
  

ــوي کوچــه امیــر را کــشتند      ت
  

  

  .چیز نبود  داخل کوچه هیچ 

  علــــت رنــــگ پــــرچم قرمــــز
ــز   ــصر فلـ ــوي عـ ــشافات تـ   اکتـ

  

  شناســــــی زن ن روايهــــــا راه
  دار شـــــدن امتیــــازات بچــــه  

  

ــوین  ــصاد نـ ــر روي اقتـ ــد بـ   نقـ
ــین  آ ــستر ب ــاطرات م ــرین خ   !خ

  

ــود  ــب بـ ــدگی لبالـ ــه از زنـ   خانـ
  شب شب بـود، تـا ابـد شـب بـود         

  )138 و 137: 1393موسوي، (  
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    گیرينتیجه. 5

کارگیري عناصر نمایشی به دو دسته تقسیم  هاي موسوي از نظر چگونگی به سروده) الف
  :شود می

در شعرهاي . و شعرهایی با عناصر نمایشی پراکنده) نمایشی( و روایی شعرهاي توصیفی 
پردازي، گفتار، دستورالعمل  ي اول، نقش عناصر نمایشی وابسته به متن مثل شخصیت دسته

در شعرهاي دسته دوم عناصر دیداري و . صحنه و عناصر نمایشی داخل متن، بارزتر است
 نمودار زیر میزان .ي بیشتري دارد هستند، جلوهي مستقیم با مخاطب  شنیداري که در رابطه

  .دهد ي موسوي را نشان می شده هاي چاپ پراکندگی انواع شعر نمایشی در مجموعه

پراکندگی شعرھای نمایشی

%۵٠.٢شعرھای غیر نمایشی 

%١٣.٢شعرھای نمایشی 

شعرھایی با عناصر نمایشی پراکنده 
٣۶.۵%

 
   درصدگیري از انواع شعر نمایشی در آثار مهدي موسوي-1نمودار 

ي  هاي نمایشی پایینی است، و نیمه اي جنبهها، دار با توجه به نمودار باال، تقریباً نیمی از سروده
ي  کننده نمودار بعدي مشخص. هاي مختلف از عناصر نمایشی برخوردار است صورت دیگر، به

  .گیري از عناصر نمایشی در هر مجموعه شعر مهدي موسوي است میزان بهره
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   شعر پراکندگی عناصر نمایشی در هر مجموعه-2نمودار 
در نمودار باال، تعداد شعرهاي غیرنمایشی، نمایشی، و شعرهایی با عناصر پراکنده را در هر 

  .کنیم مجموعه، مشاهده می
  :ي کاربرد عناصر نمایشی شیوه) ب

ها از زن، مرد، پیر، جوان و کودك حضور  در شعر موسوي انواع شخصیت: پردازيشخصیت
توان  همچنین می. شوند ب پیشبرد داستان میکنند و سب دارند و هر یک نقشی ایفا می

دهند و  ها یافت که اعمالی انسانی بروز می هاي حیوانی را نیز در برخی سروده شخصیت
طرف عمل کرده و  ها، بی موسوي در پردازش این شخصیت. هاي انسانی هستند گر ویژگی تداعی

بلکه سعی در استقالل گذارد،  ها به نمایش نمی خصوصیات و احساسات خود را در شخصیت
ها نیز تا  پردازي ي فکري او در شخصیت زمینه وجود، پس ها دارد؛ بااین بخشیدن به شخصیت

  .حدي نمایان است
، ضخیم نویسی و تفکیک از قلّابهاي مختلف مثل ایجاد  این مورد به شکل: دستورالعمل صحنه

ي   تنها از طریق شیوهگاهی نیز بدون عالمت ظاهري،. متن اصلی، در شعرها حضور دارد
  .تشخیص است و توجه به معنا، قابل خوانش اثر

گویی نمایشی یا  گاهی به شکل تک. شود وضوح در شعرها دیده می دیالوگ گاهی به: گفتار
ها و  این گفتارها از طریق بیان تفکرات شخصیت. شود کنارگویی جهت روایت، وارد شعر می

  .ازي و هم در پیشبرد روایت دارندپرد لحن سازي، نقش مهمی هم در شخصیت
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 از. ترین عنصر این بخش در شعر موسوي عنصر روایت است پرنقش: عناصر نمایشی متن
ي بیشتري  ي متن در شعر نمایشی باالست، روایت و دستورالعمل صحنه، جلوه که سلطه آنجایی
 است که در آن، ي غیرخطی گویی و به شیوه ي عناصر دارند؛ روایت اغلب از طریق تک از بقیه

عناصر دیگر نظیر . گیرد ها براي این منظور کمک می ها و صحنه شاعر از تصویرگري حالت
  .شوند افکنی، اوج و فرود نیز اگرچه با تأثیر کمتر اما دیده می تعلیق، گره

عملکرد . شوند رنگ، بافت، جرم، خط و حرکت، در بعضی شعرها نمایان می: واژگان بصري
دهی صحنه و فضا، و همچنین ایجاد آثار روانی مختلف در مخاطب   در شکلاصلی این عناصر

دهد که به ایجاد فضاي  ها را سیاهی و سرخی تشکیل می بیشترین حضور دراماتیک رنگ. است
  .انجامد تیره می

که بیشتر  کند، اما ازآنجایی هاي آن به دکور و فضاسازي شعرها کمک می نور و جلوه: نورپردازي
ها  افتد، شاهد نقش مستقیم نور در روایت آلود و شب زده اتفاق می  در فضایی وهمها سروده

  .نیستیم
. هاي صوتی، عنصر جدانشدنی شعرهاي موسوي است صدا، موسیقی و جلوه: صدا و موسیقی

این صداها شامل . تري دارد هایی با عناصر نمایشی پراکنده، نقش پررنگ ها در سروده وجود آن
  .یا حتی صداهاي طبیعت نظیر رعد و برق آیت... و ، سنجموسیقی، اذانگفتار، آواز، 

لباس، آرایش و (ها  موسوي در اغلب شعرها، از بیان سیماي ظاهري شخصیت: لباس و آرایش
گرایی و باورپذیري روایت  منظور واقع پردازي و هم به ، هم در جهت شخصیت)حاالت بیرونی

هاي مرده و کپی شده از هم  ثار موسوي، صرفاً شخصیتهاي موجود در آ شخصیت. برد بهره می
ها توجه نشده باشد؛ بلکه پویایی خود را  هاي مختلف درونی و بیرونی آن نیستند که به جنبه

  .اند حفظ کرده
گاه هر بیت . هاي مختلف روایت در شعر موسوي واحدهاي متفاوتی دارند صحنه: صحنه و دکور

هاي اضافه بر ساختمان  گاهی مصراع. شود، گاه هر بند اي جداگانه محسوب می شعر صحنه
موسوي از تمامی ابزار و لوازم موجود . کنند ها را بازي می ي صحنه قالبی شعر نقش پیونددهنده

  .کند منظور تزیین دکور و فضاسازي شعرها استفاده می در طبیعت و زندگی شهري، به
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صوص در شعرهاي نمایشی که روایت خ هاي مختلف تدوین، در شعر موسوي به روش: تدوین
هاي پرکاربرد  ها، از جمله روش تکنیک روایت موازي صحنه. خورد تري دارند به چشم می پررنگ

  .هاي موسوي است در سروده
شعرهایی با . نمایش است هاي مختلفی قابل شعرهاي نمایشی موسوي به شکل) ج

تر  یا شعرهاي کوتاه. کی درآیدتواند به شکل یک نمایش عروس هاي غیرانسانی، می شخصیت
حتی با گسترش دادن بعضی از شعرهاي بلندتر که . هاي کوتاه شود ها و فیلم تبدیل به کلیپ

هایی آوانگارد ترتیب داد و روي صحنه برد یا از  توان نمایشنامه روایت پر کششی دارند، می
  .عنوان نمایش رادیویی استفاده کرد ها به آن
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