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  چكيده
. ستهاروايت بستري مناسب براي گزارش ترتيب واقعي رويداد 

» خانة سريويلي«و  خانلري» عقاب«در پژوهش حاضر طرح شعر 
دهندة آنها، از ديدگاه يوشيج به عنوان يكي از اجزاي تشكيل نيما

علت توجه به اين دو . اندبرمون و گريماس بررسي و تحليل شده
هاي داستاني؛ از قبيل طرح روايي، مايهشعر روايي، وجود بن

دهندة ديدگاه و توصيف است كه تمام اين موارد از عناصر تشكيل
هاي براساس نظريه. ايمن هستند و در مورد آنها بحث كردهداستا

برمون و گريماس، در اين دو شعر روايي، ابتدا وضعيت متعادل 
دهد و اين وضعيت اوليه دچار سپس حادثه رخ مي. برقرار است

گيرد و بعد از متعادل شكل ميشود و وضعيت ناروند تغيير مي
وضعيت متعادل ) بييا عدم دستيا(رسيدن قهرمان به هدفش 

همچنين هر شش عنصر كنشگر در . گيرداي شكل مييافتهسامان
پس هدف از انتخاب اين موضوع، . اين دو شعر وجود دارند

انطباق اين نظريات بر شعر روايي است و در نتيجه اين دو شعر 
  .ستگراهاي اين دو ساختارمنطبق با نظريه

  
گرايي، كلود برمون، ساختار معاصر، نقد روايي شعر: هاكليدواژه

  سريويلي ، عقاب، خانة)پيرنگ( گريماس، طرح.ج.آ
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Abstract                      
Narration is a suitable ground for reporting the 
actual chronological order of events. In this 
research the plots of Khanlari’s poem, The 
Eagle, and Yushij’s poem, The Serivili House, as 
the building blocks of these narrative poems, are 
analyzed from the viewpoints of Bremond and 
Greimas. The reason for considering these two 
narrative poems is the existence of fictional 
motifs such as plot, point of view and 
description, all of which are the builiding blocks 
of a story. According to Bremond’s and 
Greimas’s theories, initially there is a balanced 
situation in these two poems. Then there is an 
incident which changes the initial situation to an 
unbalanced one.  After the hero achieves his goal 
(or does not achieve his goal) a new orderly 
balanced situation is formed. Moreover, there 
exist all the six agentive elements in these 
poems. Hence, the reason of choosing this topic 
is the mapping of these theories on narrative 
poems. The results indicate that these poems are 
in line with the theories of the abovementioned 
structuralists.          
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  مقدمه
كاربرد روايت در شعر از ديرباز معمول بوده است 
و در اصل روايت به ادبيات داستاني اختصاص 
ندارد؛ همين مسئله نقد شعر روايي را حائز اهميت 

شعر معاصر فارسي، شاعران بزرگي در . سازدمي
» خانة سريويلي«هاي يوشيج در منظومه چون نيما

در امواج «، حميدي شيرازي در شعر »مانلي«و 
ثالث در  ، اخوان»عقاب«، خانلري در شعر »سند
مرد و «، »قصة شهر سنگستان«، »كتيبه«هاي شعر

، كسرايي در شعر »آنگاه پس از تندر« ، »مركب
درفش «و مصدق در منظومة » كمانگيرآرش «

و نيز ديگر شاعران كم و بيش به جنبة » كاويان
هاي فراواني اند و بهرهروايي شعر توجه نشان داده

وجود عنصر متن روايي و استفاده از  .اندبرده
هاي داستاني، اين اشعار را از عناصر و تكنيك

جنبة نقد ساختاري و تحليل عناصر داستاني حائز 
ماية داستاني در اين پس وجود بن. سازديت مياهم

ها، دهد تا انديشهاشعار، اين اجازه را به شاعر مي
هاي خود را در ها و دردها و عقيدهتفكرات، باور

   .قالب متن روايي براي خواننده بيان كند
هاي خانلري حاوي صحنه» عقاب«شعر 

انگيزي است كه در حقيقت، انگيز يا عبرتالؤس
هاي انساني را پيش ي بلند و آرماني از ويژگيافق

برخورد عقاب و زاغ و منش و . گشايدچشم ما مي
سرشت متفاوت و متضاد آنها، سراسر اين مثنوي 
را فرا گرفته و در خالل آن نكاتي باريك و 

له اين ئبودن يا نبودن؟ مس«: انديشيدني مطرح است
نلري خا. داردمل وا ميأكه خواننده را به ت» 1است

عالوه بر شاعري، نخستين كسي است كه شعر نو 
غنايي را نقد و تفسير كرد و باب انتقاد ادبي را به 

 ياحقي، :ك.ر(اي علمي در شعر نو گشود شيوه
شعر عقاب را . ش 1318او در سال ). 56: 1387

بازنويسي (در قالب مثنوي سرود كه برداشتي 

سياه با از روايتي كهن از شعر مناظرة زاغ ) خالق
هجري است  باز سپيد از عنصري، شاعر قرن پنجم

اي ؛ اما شعر خانلري به گونه)687: 1371 يوسفي،(
تر و با زباني ساده سروده شده تر و زيباهنرمندانه

  .است
هايي كه در شعر به اقتضاي نياز 2يوشيج نيما

انديشد اي نو مياحساس كرده است به راه و شيوه
ثير أت. طالعه و تجربة اوستكه حاصل تفكر و م

عظيمي را كه مكتب او در شعر امروز فارسي از 
در . خود به جا نهاده، گواهي بر اين مدعا است

كند اين مطالعة شعر نيما آنچه جلب توجه مي
كار دارد كه داراي واست كه خواننده با شاعري سر

نحوة تلقي و احساس و انديشة مستقل است 
در شعر ). 567: 1374 ر،پوو آرين 479: همان(
، انس با طبيعت و همدلي و »ريويليخانة س«

هاي اين شعر همجوشي خواننده با آن از ويژگي
است كه از اين حيث نيما را از ديگر شاعران 

نيما از جمله شاعراني است كه به . كندمتمايز مي
جنبة روايي شعر توجه نموده است و شيوة روايت 

- اش به گونههاي رواييعرپردازي او در شو داستان

گو، واي است كه با استفاده از ساختار روايي، گفت
آفريند آن را ديدگاه و توصيف، فضايي متفاوت مي

همچنين انعكاس رنگ . دهدنمايشي جلوه مي
برگرفته از محيط » خانة سريويلي«محلي در شعر 

ثير أزيست او بوده كه همواره در ذهن و تخيلش ت
هاي آن چون توصيف كوهساران، داشته و نمود

  . توان به وضوح مشاهده كردرا مي... ها ودره
  

  هدف و پيشينة پژوهش
شود تا شعر روايي در اين پژوهش تالش مي

يوشيج را  نيما» خانة سريويلي«خانلري و » عقاب«
هاي ساختارگراياني چون كلود براساس نظريه

بررسي و  4جولين گريماسو آلجيرداس 3برمون
پرسش اصلي اين پژوهش اين است . كندحليل ت
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- هاي ساختارنظريه ها باكه آيا ساختار اين شعر

  گرايان منطبق است؟
تا كنون در مورد تحليل ساختاري شعر روايي      

توان معاصر، مطالعات كمي صورت گرفته است كه مي
بررسي فرآيند روايت در اشعار «به مواردي از جمله 

الدين مرتضوي، فصلنامه جمالسيداز » ثالث اخوان
، )1388 سال چهارم، زمستان(دانشگاه شهركرد 

تحليل شعر روايي كتيبه براساس نظرية والديمير «
-  علي و رضا قنبريمير زادهاز عبداهللا حسن» پراپ

 هاي زباني دانشگاه تربيتعبدالملكي، فصلنامه جستار
لوژي و بررسي نوستا«و ) 1391 سوم، تيردوره(مدرس 

 »درفش كاويان«ساختار روايي در منظومه روايي 
بيژني و اسماعيل از محمود آقاخاني» حميد مصدق

المللي صادقي، ارائه شده در هفتمين همايش بين
- انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمه

ولي در . اشاره كرد) 1391 تابستان(طباطبايي تهران 
و  »عقاب«شعر روايي  ساختاري  دومورد تحليل 

، مطالعاتي صورت نگرفته است و »خانة سريويلي«
ها در اين زمينه شايد اين پژوهش جزو اولين پژوهش

  .باشد
  

  گرايانهاي ساختارگرايي و ديدگاهساختار
توان يافت كه از امروزه كمتر نقدي را مي

گرايان بي كاركردهاي ساختاري و نظريات ساختار
ساختاري به ويژه دربارة آثار  تحليل. بهره باشد

هاي نقد ادبي ترين دستاوردروايي يكي از شگفت
نخستين  5»شناسيروايت«اصطالح . معاصر است

به كار برده شد و در  6بار توسط تزوتان تودوروف
او اين . واقع بايد او را مبدع اين اصطالح دانست

ي خود پيشنهاد كرد و بوطيقااصطالح را در كتاب 
سخن تازة «در مقالة  1983در سال  7ژرار ژنت

آن را با عنوان مطالعه و مراعات  »روايت داستاني

هاي روايت داستاني تعريف كرد ساختار
- گرايي نظريهساختار). 1159: 1387 سيدحسيني،(

ها اي است كه به شناخت، مطالعه و بررسي پديده
هايي كه ساختار بنيادي آنها اساس قواعد و الگوبر

-اين شيوه، رشته. پردازدمي ؛اندود آوردهرا به وج

هاي موجود در آنها هاي علمي گوناگون و پديده
هايي متشكل از عناصر به هم را همچون مجموعه

ويژگي اين روش در آن است كه «. داندپيوسته مي
هاي مختلف علم خود را به پژوهشگران، پديده
گانه از يكديگر مورد مطالعه طور مستقل و جدا

كوشند هر پديده را دهند، بلكه همواره مير نميقرا
هايي كه جزئي از در ارتباط با مجموعه پديده

 پرس،بااليي و كويي(» .آنهاست، بررسي كنند
گرايان همواره در پي در واقع ساختار) 267: 1378

هايي منسجم در سطح جهاني براي يافتن ساختار
يت انواع مختلف روايت هستند؛ به نحوي كه قابل

هاي متفاوت روايي را داشته اعمال بر روي گونه
  .باشند

ترين ترين و عامشايد بتوان روايت را ساده
كند و اي را بيان ميبيان متني دانست كه قصه

اين پژوهش با استفاده . دارد) يا راوي(گويي قصه
از الگوهاي گريماس و برمون به بررسي تحليل 

- مي» سريويليخانة «و » عقاب«ساختاري شعر 

مايه و در اين دو شعر روايي، از آنجا كه بن. پردازد
 هر دو عنصر ؛دهدبنياد شعر را داستان تشكيل مي

د و اين متن روايي و حضور راوي وجود دار
هاي روايت است چيزي است كه مطابق با تعريف

و در بحث روايت اين دو شعر روايي نيز بايد 
ت و چگونگي همين دو جزو؛ يعني ساختار رواي

در ميان . بيان آن را مورد تحليل و بررسي قرار داد
گرايي بيشتر مكاتب ادبي گوناگون، مكتب ساختار

- گرايان پژوهشمعطوف به روايت بوده و ساختار

اولين . انداي دربارة روايت انجام دادههاي گسترده
گرايان روس، دو بخش روايت را از بار شكل
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ر روايت را متشكل از يكديگر متمايز كردند و ه
بر عقيدة آنان، بنا. داستان و طرح: دو سطح دانستند

اساس توالي هاست كه براي از رخدادداستان رشته
پيوندند و طرح، بازآرايي هنري زماني به هم مي

: 1384 مكاريك،(ها در متن روايي است رخداد
-تحقيقات و بررسي). 15: 1371 و اخوت، 201

ژوهشگران در زمينة روايت، هاي اين دسته از پ
گيري و تكامل نظرية سزايي در شكلنقش به

  . شناسي بر عهده داشته استروايت
ترين عناصر روايت و يكي از اساسي» طرح« 

هاي ترين جزئي است كه در تحليلمهم
ساختارگرايان در زمينة انواع متون روايي به آن 

و داستان، توالي زماني حوادث . شودپرداخته مي
طرح، نقل حوادث با تكيه بر موجبيت و روابط 

با اين ). 118: 1384 فورستر،(علت و معلول است 
فرض، طرح اساس و پاية روايت را به وجود پيش
آورد؛ چراكه سببيت زماني و روابط علت و مي

معلول ميان وقايع همچون ريسماني ناپيدا وقايع 
 14: 1387 مستور،(زند داستان را به هم پيوند مي

شناسي كه در نخستين روايت ).274: 1383 و داد،
گرايي به بررسي انواع مختلف حوزة ساختار

 8روايت، طرحي فراگير ارائه داد، والديمير پراپ
شناسي ريخت«ترين اثر او در اين زمينه مهم. بود

هاي تحقيقات و پژوهش. است »هاي پريانقصه
-از مهمهاي عاميانه روس، يكي پراپ دربارة قصه

گرايانه دربارة داستان هاي ساختارترين پژوهش
گرايان، از است كه الگوي كار بسياري از ساختار

والديمير پراپ سي و . جمله گريماس قرار گرفت
- ويژه و هفت حوزة عمليات براي نقشيك نقش

  ). 162: 1368 پراپ،(هاي قصه در نظر گرفت 
شناس شناس و روايتكلود برمون، زبان  

پيام «گراي فرانسوي، صاحب دو مقالة ختارسا
و نيز كتاب  »هاي داستانيمنطق ممكن«و  »داستاني

گرايي از ديگر پژوهشگران ساختار منطق قصه

است كه در پي يافتن منطقي جهاني براي داستان، 
هاي فراگير و ثابتي در اين زمينه دست به الگو
- پيبر ديدگاه او هر بنا). 67: 1371 اخوت،(يافت 

  :بر سه پايه استوار است Sequence(9(رفت 
وضعيتي كه امكان دگرگوني را در  .1 پاية

  خود دارد؛
  دهد؛ني رخ ميوحادثه يا دگرگ .2 پاية
وضعيتي كه محصول تحقق يا عدم  .3 پاية

  . آيدتحقق آن امكان دارد، پديد مي
ها و به عبارت رفتدر طرح هر داستان، پي

رفت، هر پي. وجود دارندهاي فرعي ديگر؛ روايت
رفت كلي يا داستان كوچكي است و هر داستان پي

براساس اين ). 166: 1380احمدي، (اصلي است 
رفت با وضعيت نظريه، هر داستان و نيز هر پي

شود؛ اما اين وضعيت پايدار و متعادل آغاز مي
-آغازين در خود امكان دگرگوني و تحولي را مي

اي همه چيز را حادثه پروراند، ناگهان با بروز
پس از گذر از اين رويداد، . كنددگرگون مي

وضعيتي جديد كه محصول حوادث پيشين است، 
آيد و دوباره حالت پايدار و متعادل به وجود مي

اين تغيير حالت، درست مطابق با . گيردشكل مي
شناس تعريفي است كه تزوتان تودوروف، روايت

رفت پي«كرده است؛ رفت ذكر بلغاري در مورد پي
ناظر بر توصيف وضعيت معيني است كه در هم 
ريخته و دوباره به شكلي تغيير يافته سامان گرفته 

  )145: 1378 سلدن،( ».است
شناس ليتوانيايي آلجير جولين گريماس، نشانه

شناسان عصر ترين نشانهمقيم فرانسه از برجسته
 گرا است كهشناسي ساختاراو روايت. حاضر است

شناسي به ارائة الگوهايي معين و در زمينة روايت
ثابت به منظور بررسي انواع مختلف روايت 

-هاي فراواني انجام داده است و روايتتالش

شناسي حكايت پراپ شناسي را براساس ريخت
گريماس در اين ). 63: 1371اخوت،(استوار نمود 
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بندي شخصيت پراپ نظر داشته و در الگو به دسته
او بر خالف پراپ «. يري اعمال كرده استآن تغي

هاي اش از شخصيتگانهبندي هفتكه دسته
ديد و ها ميحكايتي عاميانه را خاص اين حكايت

توان تعداد داد، معتقد است كه ميآن را تعميم نمي
هاي شخصيت را يافت و هاي كنشاندكي از الگو

» از اين الگوها منطق جهان داستان را آفريد
بر عقيدة او، عناصر بنا). 163: 1380 ،احمدي(

هايي ها، براساس مناسبات و تقابلروايت يا كنشگر
- كه با يكديگر دارند به شش دستة زير تقسيم مي

  :شوند
موضوع  .2؛ )فاعل(قهرمان / شناسنده .1

 تقاضا كننده؛/ فرستندة پيام .3 ؛)مفعول(شناسايي 
  .مخالف .6 ياري دهنده؛ .5گيرندة پيام؛  .4

فرستنده؛ كسي، چيزي يا حسي است كه 
. دهدموضوع شناسايي را به قهرمان انتقال مي

متن روايت است و ) قهرمانضد(شناسنده، قهرمان 
. شودموضوع هدفي است كه براي او تعريف مي

قهرمان است كه موضوع و مقصودي  گيرنده عموماً
كند و به دنبال آن را كه هدف اوست، دريافت مي

دهنده، نيرويي است كه به قهرمان اريي. رودمي
كند به هدف خود برسد و در نهايت كمك مي

مخالف، نيرويي است كه در راه رسيدن قهرمان به 
شخصيت «به بيان ديگر . كندهدف، مانع ايجاد مي

اصلي در پي دستيابي به هدف خاصي است؛ با 
شود، يك قدرت راسخ رو ميبهمقاومت حريف رو

اين . داردموريت گسيل ميأا به ماو ر) فرستنده(
» .هم دارد) گيرنده(گر روال يك دريافت

دهنده و مخالف ياري) 152: 1384 مكاريك،(
نبايد انسان باشد؛ بلكه يك تفكر، احساس،  لزوماً

-تواند به عنوان ياريتوانايي يا عدم توانايي مي

دهنده و مخالف در روايت حضور يابد و به 
رسيدن او به هدف مانع قهرمان كمك و يا در 

يك احساس يا  فرستنده نيز عموماً. ايجاد كند

ويژگي ذاتي است كه به صورت فطري در همة 
-ها وجود دارد و سرچشمة بسياري از تالشانسان

بر بنا. ها براي رسيدن به اهداف گوناگون است
عقيدة گريماس، گاه هر شش عنصر در يك روايت 

ي از آنها حضور شود و گاه نيز شماردريافت مي
هايي كه او عناصر روايت را براساس نسبت. دارند

هر يك از آنها به موضوعي خاص دارند در سه 
: ها عبارتند ازاين نسبت. دستة كلي قرار داده است

ها ارتباط شخصيت. 2 ؛نسبت خواست و اشتياق. 1
   )163: 1380احمدي،. (نسبت پيكار. 3 ؛با يكديگر
شد، گريماس عنصر طور كه اشاره همان

هاي روايت را براساس روابط، مناسبات و تقابل
گذاري كرده اي كه با يكديگر دارند، پايهدوگانه
اين روابط متقابل بر سه نوع رابطة متناقض، . است

در رابطة متناقض . متضاد و مخالف مشتمل است
ها و گاه مفاهيم ناقض وجود هر كدام از شخصيت

اي است كه در آن ، رابطهرابطة متضاد. يكديگرند
وجود يك شخص يا يك مفهوم با عدم ديگري 

توانند با يكديگر سازگار همراه است و آن دو نمي
در رابطة مخالف نيز هر يك از اشخاصي كه . باشند

اند، براي ايجاد مانع در تقابل با يكديگر قرار گرفته
كنند در راه رسيدن ديگري به هدف تالش مي

بر عقيدة گريماس در بنا). 65: 1371اخوت، (
ها از نوع تناقض ها، تقابلها و روايتبيشتر داستان

-و تضاد، همچون مرگ و زندگي، دانايي و بي

  . خوردخردي و امثال اينها به چشم مي
بر اين اساس متون روايي بدون داشتن چنين 

هايي هيچ لذت و هيجاني براي خوانندگان تقابل
اشت و هر اندازه تعداد خود به همراه نخواهند د

اين روابط متقابل در متون روايي بيشتر باشد، 
يابد؛ چرا كه گرايي آنها افزايش ميميزان واقع

ها در متون روايي، تقليدي از وجود اين تقابل
توان گفت كه اين اين، ميبربنا. جهان واقعيت است

) داستان و متون روايي(امكان براي اين متون 
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هاي گوناگون زندگي را با شيوهوجود دارد كه 
. يكديگر مقايسه و آنها را در هم ادغام كنند

دهندة روايات را در هاي تشكيلرفتگريماس پي
  :سه دستة كلي جاي داده است كه عبارتند از

اي است كه داللت زنجيرة اجرايي؛ زنجيره .1
  .كندموريتي ميأبر عمل يا انجام م

اي ن زنجيره وظيفهدادي؛ در ايميثاق يا قرار .2
وضعيت (بر عهدة متن روايي گذاشته شده است 

  ).كندداستان را به سوي هدف راهنمايي مي
است  ايهزنجيرة انفصالي يا انتقالي؛ زنجير .3

كند و كه داللت بر تغيير وضعيت و يا حالتي مي
از مثبت (هاي مختلف است دربرگيرندة تغيير شكل

همچنين ) 66 :همان(. )به منفي و يا برعكس
هاي متون روايي، سه گريماس براي نقش ويژه

  : نقش قائل است
پيماني؛ نقش متعهد پيمان و ديگري نقش  .1

  منعقدكنندة پيمان در يك نقش ويژه؛
آزمون؛ نقش آزمون شونده و ديگري نقش ) 2
  گر در يك نقش ويژه؛آزمون
داوري؛ نقش مورد داوري و ديگري كه ) 3

  )همان(. گيردده مينقش داوري را بر عه
رفت از رفت و هر پيهر داستان از چند پي

. تشكيل شده است) يا زنجيره(چندين پايه 
هاي گريماس هر روايت را متشكل از گزاره

رفتي را در داند كه مجموع آنها پيمختلفي مي
آورد و او آنها را در سه دستة داستان به وجود مي

  :دهدكلي جاي مي
شرايط و موقعيتي را شرح گزارة وصفي؛  .1

 دهد؛گزارة وجهي؛ حالتي را نشان مي .2 دهد؛مي
. گزارة متعدي؛ بر انجام كاري داللت دارد .3
   )147: 1383 اسكولز،(
  

  خانلري» عقاب«تحليل ساختاري شعر روايي 
گرا؛ ه و تشريح نظريات اين دو ساختارئبعد از ارا

آنها با يعني برمون و گريماس، به انطباق نظريات 
» خانة سريويلي«و » عقاب«هاي روايي شعر

  .شودپرداخته مي
  

  »عقاب«خالصة شعر روايي 
عقاب از اينكه جواني را از دست داده ناراحت 

ست و آن عمر كوتاه روبهاي رولهئاست و با مس
پس در پي اين انديشه در . است) پيري و مرگ(

آيد كه واكنش ديگر آسمان به حركت درمي
در برابر عقاب بلند . نات را به دنبال داردحيوا

زشت و بد «رود؛ زاغكي پرواز، از زاغ سخن مي
. كه در دامن دشت آشيان دارد» اندام و پلشت

) مرگ(عقاب مغرور كه در پي چارة عمر كوتاه 
بيند، از آسمان است، وقتي زاغ را بر سر شاخه مي

 آيد و ناگزير برايبه شتاب به سوي زمين فرود مي
. آوردحل مشكل خويش به جانب زاغ روي مي

. واكنش زاغ در مقابل عقاب، مناسب منش اوست
كند؛ اما در دل به چيز گزاري مياو اظهار خدمت

عقاب بر اثر . انديشدمي) دو رنگي و نفاق(ديگري 
به . گويدپيري، با افسردگي خاطر سخن مي

صورت ساده و طبيعي، آنچه را كه از پدر خويش 
آورد و ب عمر دراز زاغ شنيده است ياد ميدر با

زاغ از عقاب . شودراز عمر دراز را از زاغ جويا مي
پس او . خواهد پيمان كند كه سخن او را بپذيردمي

زاغ از . كندزاري در پس باغ دعوت ميرا به گند
خورد تا عقاب نيز از او پند گيرد و از ها ميآن گند

راهي قرار گرفته عقاب بر سر دو . مردار بخورد
بيند، نفرت و بيزاري است و آنچه اطراف خود مي

است و اثري از آن همه شوكت و جاه و مقام كه 
در يك سو عمر دراز و . بينددر آسمان داشت، نمي

خوردن مردار، و از سوي ديگر همان عمر كوتاه 
. طبيعي و پرواز بر افالك و آزادي و آزادگي است

كند و اين عمل ز ميعقاب به سوي آسمان پروا
عقاب در پهنة . كندزده ميعقاب، زاغ را شگفت
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  .  شودآسمان و سرنوشت رها و محو مي
براساس » عقاب«تحليل ساختاري شعر روايي  

  نظرية برمون 
رفت اين روايت بر طبق الگوي برمون از يك پي

  :تشكيل شده است
  :رفت اولپي
عقاب از اينكه جواني را از دست داده  .1 پاية

ست و آن عمر روبهاي رولهئناراحت است و با مس
  . است) پيري و مرگ(كوتاه 

اي براي رهايي براي پيدا كردن چاره .2 پاية
با به پرواز . آيداز مرگ، در آسمان به پرواز درمي

- زده ميدر آمدن عقاب، همة حيوانات وحشت

  .كندنميشوند، اما عقاب شكار 
در دشت زاغكي زشت و بداندام  .3 پاية

خواهد تا راز عمر عقاب از زاغ مي. آشيان داشت
اي در زاغ، عقاب را به خانه. درازش را به او بگويد

كند و شروع به خوردن از آن پس باغ دعوت مي
كند تا عقاب نيز به پيروي از او، از گند و مردار مي

تاه و زندگي در عقاب عمر كو. ها بخوردآن گند
ترجيح ) مردارخوري(آسمان را به زندگي كالغ 

دهد و در پهنة آسمان و سرنوشت رها و محو مي
  . شودمي

رفت و اين اين شعر روايي، مشتمل بر يك پي
در ابتداي روايت . رفت متشكل از سه پايه استپي

وضعيتي متعادل برقرار است؛ اما اين وضعيت 
-را در خود مي »بالقوه«امكان يك دگرگوني 

عقاب براي عمر دراز و رهايي از مرگ، . پروراند
حادثة . اي پيدا كندبندد كه چارهبا خود عهد مي

علت اوليه و اصلي تمام «محرك؛ يعني همان 
زماني روي ) 19: 1383 كي،مك( »حوادث بعدي

- دهد و روايت را از سكون به حركت تغيير ميمي

كه عقاب ) لخارج كردن از وضعيت متعاد(دهد 
  :آيدبه پرواز در مي

صبحگاهي ز پي چارة كار ـ گشت بر باد «

  )91: 1387 خانلري،ناتل( ».سبك سير سوار
البته بايد اين نكته را متذكر شد كه هدف 
شخصيت اصلي روايت در وضعيت متعادل 

شود و همين عاملي براي حركت مشخص مي
شخصيت و به وجود آمدن حوادث است؛ يعني 

اصلي براي رسيدن به هدف است كه شخصيت 
  :شودآزمون مي

خواست تا چارة ناچار كند ـ دارويي جويد «
  )91: همان( ».و در كار كند

متعادلي با به پرواز در آمدن عقاب، وضعيت نا
توصيف پرواز عقاب واكنش . آيدبه وجود مي

ديگر موجودات را در پي دارد كه تصويري زنده و 
شتاب، گريز و اضطراب  پويا و سرشار از حركت،

  .است
گله كĤهنگ چرا داشت به دشت ـ ناگه از «

  وحشت پر ولوله گشت
زده دل نگران ـ شد پي برة نوزاد وان شبان بيم

  دوان
كبك در دامن خاري آويخت ـ مار پيچيد و 

  )همان( ».به سوراخ گريخت
عقاب با ديدن زاغ از آسمان به سوي زمين 

كند تا شايد راز عمر گو ميوآيد و با زاغ گفتمي
آنچه در . دراز كالغ و عمر كوتاه خود را دريابد

اين پايه مهم است اين است كه ما شاهد تغيير 
از راوي به شخصيت عقاب و ) ديدگاه(زاوية ديد 

: شودگو انجام ميوزاغ هستيم كه از طريق گفت
رسد كه زاغ گوي عقاب با زاغ به جايي ميوگفت

- از است و لذا عقاب را به خانهدر پي افشا كردن ر

كند و شروع اي كه در پس باغ است، دعوت مي
كند تا عقاب نيز مي) مردار(ها به خوردن از آن گند

عقاب از . ها بخورداز او پند بگيرد و از آن گند
داري هاي پس باغ خودزارخوردن مردار و گند

گردد؛ يعني عمر كند و دوباره به آسمان برميمي
زندگي زاغ و عمر (ه را به اين زندگي پست كوتا
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دهد و شعر روايي به موقعيت ترجيح مي) دراز
  : رسداي ميپايدار تازه

شهپر شاه هوا اوج گرفت ـ زاغ را ديده بر او «
  مانده شگفت

تر شد ـ راست با مهر سوي باال شد و باال
  فلك همسر شد

اي بود اي چند بر اين لوح كبود ـ نقطهلحظه
  )99ـ98: همان( ».هيچ نبود و سپس

- با پرواز عقاب به آسمان روايت به پايان مي

رسد، اما در نهايت عقاب موفق به كشف راهي 
حوادثي كه در . شودبراي دستيابي به عمر دراز نمي

دهند؛ در عين سادگي، بسيار اين روايت روي مي
گذار و آموزنده و سرشار از نكات اخالقي ثيرأت

رفت اين شعر روايي دو موقعيت در پي. هستند
متعادل وجود دارد كه هر يك، وضعيت متفاوتي از 

اگرچه دو حالت . كشداشخاص را به تصوير مي
متعادل آغاز و پايان روايت شبيه به يكديگرند، اما 
هيچگاه يكسان نيستند؛ چرا كه وضعيت اشخاص 
و روند كلي حاكم بر متن روايي، با پشت سر 

در ابتداي پاية . كندير ميگذاشتن حوادث تغي
آيد اما رفت شعر، عقاب به پرواز در مينخست پي

نشيند و گو ميوپردازد، با زاغ به گفتبه شكار نمي
ديدن خانة زاغ در (با پشت سر گذاشتن حوادث 

) كه پرواز عقاب است(وضعيت پايدار ) پس باغ
پس ديديم كه حوادث يكي پس از . شودپديدار مي

دهند و ي شخصيت عقاب روي ميديگري برا
اين . يابندبراساس زمان خطي داستان گسترش مي

از ) يا پيرنگي(شعر روايي، طرحي ساده و پاياني 
نوع بسته دارد؛ چراكه در پايان سرنوشت 

-شخصيت اصلي روايت ـ عقاب ـ مشخص مي

حوادث . تواند به هدفش دست يابدشود، ولي نمي
گوي وگفت(روني نيز در آن از نوع بيروني و د

  .هستند) عقاب با احساسش در مورد عمر كوتاه
  
براساس » عقاب«تحليل ساختاري شعر روايي  

    نظرية گريماس

ها در اين براساس ديدگاه گريماس، همة كنشگر

): قهرمان(شناسنده : شعر روايي وجود دارند
عقاب؛ در اين شعر روايي شناسنده، عقاب است 

خود؛ يعني پيدا كردن كه براي رسيدن به هدف 
-راهي براي نجات از مرگ و عمر كوتاه تالش مي

  .كند
احساس عقاب؛ نيرويي كه عقاب را  :فرستنده

. ستدهد، احساس اوبه سوي هدف سوق مي
آرزوي عقاب يافتن راه نجات است و اين 

  . گيردكنجكاوي از درون او سرچشمه مي
تدبير و هوشياري عقاب؛ نيرويي : ياريگر

-ه زاغ در رسيدن به هدف به او كمك مياست ك

كند تا بين زندگي سرافراز خود در آسمان و 
زندگي پست و زشت زاغ، پرواز را انتخاب كند و 

يافتن راهي براي عمر طوالني و : موضوع شناسايي
  .نجات از مرگ است

بيند عقاب؛ آنچه در گذر حوادث مي: گيرنده
و ) اغمرگ يا زندگي مانند ز(و بايد پند گيرد 

  .ميل دروني عقاب است: نيروي مخالف
اين شعر روايي دربردارندة دو نوع رابطة 
متقابل است كه يكي از آنها مرگ و زندگي را 

دهد و رابطه از نوع متناقض است؛ يعني نشان مي
با آمدن . كنندة ديگري استوجود يكي نقض

رسد و ديگر رابطة تقابل مرگ، زندگي به پايان مي
با زندگي زاغ است كه از نوع تضاد  زندگي عقاب

  .است؛ چرا كه اين دو با يكديگر ناسازگارند
عقاب همة عمر خود را در آسمان به سر برده 

ها، همة حيوانات را است و با پرواز بر وراي ابر
  :به فرمان خود در آورده است

زده در عمر در اوج هوا برده به سر ـ دم«
  نفس باد سحر

پر خويش ـ حيوان را همه  ابر را ديده به زير
  )97 :همان( ».فرمانبر خويش

كند و غذاي ها زندگي ميزاغ در كنار جوي
او مردار است و به همين دليل عمري دراز يافته 
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  : است
ديگر اين خاصيت مردار است ـ عمر مردار «

  ...خواران بسيار است
ناودان جايگهي سخت نكوست ـ به از آن 

اين ) 96ـ95: انهم( ».كنج حيات و لب جوست
توصيف، كوتاه و گويا و نيز نمودار زندگي 

  .آميز زاغ استحقارت
موضوع شناسايي در اين شعر روايي با توجه 

مثبت و اخالقي ) كه ذكر شدند(ها به نوع تقابل
  .است و در مقابل مرگ راه گريزي نيست

  :هاي رواييگزاره 
اي تيز پر است و گزارة وصفي؛ عقاب پرنده

توصيف شرايط زندگي (كند ن زندگي ميدر آسما
  ):عقاب
گشت غمناك دل و جان عقاب ـ چو از او «

  )90: همان( ».دور شد ايام شباب
آيد تا گزارة وجهي؛ عقاب به پرواز درمي

اي بينديشد براي عمر كوتاه و رهايي از مرگ چاره
  ):  داللت بر كنش عقاب(

صبحگاهي ز پي چارة كار ـ گشت بر باد «
  )91: همان( ».سير سوارسبك 

يابد و گزارة متعدي؛ عقاب راه نجاتي نمي
) دربرگيرندة حالت عقاب(شود تسليم مرگ مي

  ):63: 1371 اخوت،(
اي بود اي چند بر اين لوح كبود ـ نقطهلحظه«

  )99: 1387 خانلري،ناتل( ».و سپس هيچ نبود
  

  :هاي رواييزنجيره
والي كه ت(زنجيرة پيماني؛ در اين زنجيره 
، پيماني )ميثاق يا آزمون شخصيت عقاب است

شود كه براساس آن ميان عقاب با خودش بسته مي
  .عقاب راه فرار از عمر كوتاه و مرگ را پيدا كند

زنجيرة اجرايي؛ در اين زنجيره عقاب وظايف 
دهد؛ ليكن موريت خود را به درستي انجام ميأو م

كند، اي كه به زنده نگه داشتنش كمك به نتيجه
  .شودختم نمي

زنجيرة انفصالي؛ در اين زنجيره سير حركت 
در اين روايت . شعر روايي از منفي به مثبت است

دهد و آن اينكه آيا عقاب براي وضعيتي رخ مي
زنده ماندن بيشتر و رهايي از مرگ، راه نجاتي پيدا 

كند تا چاره را گو ميوكند؟ لذا با زاغ با گفتمي
شود خواري باعث ميزاغ به مردارپيشنهاد . دريابد

تا عقاب دوباره به جايگاه خود بازگردد و به 
اين، بربنا. زندگي پر افتخار در آسمان ادامه دهد

در اين . شودروايت براي عقاب به خوشي ختم مي
هاي متعهد پيمان، آزمون شعر روايي، عقاب نقش

شونده و مورد داوري، را بر عهده دارد و زاغ 
گر و داوري را منعقدكنندة پيمان، آزمون هاينقش

  .بر عهده دارد
پيمان؛ عقاب در پي راهي براي عمر دراز و 

بندد كه اين راه او پيمان مي. نجات از مرگ است
  .را بيايد

پيدا كردن راه، آزمون اوست كه با : آزمون
شود و چنانچه عقاب راه ميثاق او سنجيده مي

اش تواند به زندگيرهايي از مرگ را پيدا كند، مي
) در صورت وجود(ادامه به زندگي . ادامه دهد

  . داوري ديگران دربارة اوست
  

  نيما يوشيج» خانة سريويلي«تحليل ساختاري شعر 
  »خانة سريويلي«خالصة شعر روايي 

اي شاعر، با زن و سگش در دهكده 10سريويلي
-تنها دل. كنندييالقي ناحية جنگلي زندگي مي

ها در موقع اين است كه توكا خوشي سريويلي
كوچ كردن از ييالق به قشالق، در صحن خانة با 

اما . خواندندصفاي او چند صباحي اتراق كرده، مي
در يك شب طوفاني وحشتناك، شيطان به پشت 
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سريويلي مايل . خواهدآيد و امان ميدر خانة او مي
نيست آن محرك كثيف را در خانة خود راه بدهد 

سرانجام شيطان . گيردجرّ و بحث در ميو بين آنها 
خوابد و موي و يابد و در دهليز خانة او ميراه مي

. سازدناخن خود را كنده و از آن بستري مي
كند كه ديگر به واسطة آن سريويلي خيال مي

به عكس، صبح . مطرود، روي صبح را نخواهد ديد
آيد؛ ولي موي و ناخن گشاتر در مياز هر روز دل

شوند و تبديل به ماران و گزندگان مي شيطان
او همين . پردازدسريويلي به جاروب كردن آنها مي

بيند و طور تمام ده را پر از ماران و گزندگان مي
در اين وقت كسان . كوشدبراي نجات ده مي

كنند پسر آنها ديوانه شده است سريويلي خيال مي
آورند و سپس و جادوگران را براي شفاي او مي

. گ بين سريويلي و اتباع شيطان و شيطان استجن
. گذردها ميشود و سالخانة سريويلي خراب مي

ها گل آورده و مرغان صبح، با منقار خود از كوه
سريويلي دوباره با زن . سازندخانة او را دوباره مي

گردد، اما افسوس و سگش به خانة خود باز مي
-او نمي هاي قشنگ در صحن خانةديگر توكا

  .ماندخواندند و او براي هميشه غمگين مي
   

» خانة سريويلي«تحليل ساختاري شعر روايي 

  براساس نظرية برمون
رفت اين روايت بر طبق الگوي برمون، از يك پي

رفت وضعيت در ابتداي اين پي. تشكيل شده است
  .متعادل برقرار است

  :رفت اولپي
اش در جنگل سريويلي با خانواده .1 پاية

  .كنندزندگي مي
اما در يك شب طوفاني وحشتناك،  .2 پاية

-آيد و امان ميشيطان به پشت در خانة او مي

اين حادثة محرك است كه وضعيت پايدار . خواهد
  .زنداوليه را بر هم مي

بعد از اين حادثه، حوادث يكي پس از  .3 پاية
سريويلي  . دهندديگري براي سريويلي روي مي

به خانة او راه يابد؛ و بين آنها  مايل نيست شيطان
با راه يافتن شيطان به خانة . گيردجرّ و بحث درمي

-ناخن خود بستري مي و سريويلي، شيطان از مو

شوند و سازد كه تبديل به ماران و گزندگان مي
  .كوشدسريويلي براي نجات ده مي

هاي ليك ناخن/  پس برون شد از سراي من«
مارها گشتند / وهاي تن ادست و پاي و مو

  )247: 1375 يوشيج،(» .سراسر
كنند پسر آنها اما كسان سريويلي خيال مي

گران را براي شفاي او ديوانه شده است و جادو
  آورند؛  مي

دور ماند / گريزد او ز مردماز همان شب مي«
تا به دست خود بدارد / از جمع كسان گم

- رود سوي بيابانمي/ ترسرنوشت خود دگر سان

: همان(» .ي دور و خلوت اين جنگل غمناكها
237(  

ها خانة خراب شدة سريويلي بعد از سال
شود و توسط مرغان صبح دوباره ساخته مي

با بازگشت . گرددسريويلي به خانة خود باز مي
رسد و اش، روايت به اتمام ميسريويلي به خانه

شود و دوباره سرنوشت سريويلي مشخص مي
پس ديديم كه هر . شودبرقرار ميوضعيت متعادل 

ست تا اينكه روبههايي روها با واكنشيك از كنش
. شودكند و پيروز ميسريويلي بر شيطان غلبه مي

اي كه قابل ذكر است ـ و در بخش تحليل نكته
نيز توضيح داده شد ـ اين » عقاب«شعر روايي 

است كه دو حالت متعادل آغاز و پايان روايت 
اند؛ اما وضعيت شخصيت سريويلي مشبيه به ه

توان ترين تغيير را ميتغيير پيدا كرده است و مهم
ها در پايان روايت در رفتار سريويلي در نبود توكا

ماند؛ مشاهده كرد كه او براي هميشه غمگين مي
اش خوشيبر خالف تعادل اولية روايت كه تنها دل

  .ها در صحن خانة اوستخواندن توكا
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» خانة سريويلي«اختاري شعر روايي تحليل س

  براساس نظرية گريماس
هاي روايت براساس ديدگاه گريماس، تمام عنصر

  :در اين شعر روايي وجود دارند
ياريگر؛ . 2قهرمان؛ سريويلي؛ / شناسنده .1

تفكر سريويلي و كسانش كه براي نجات او 
موضوع . 3كنند؛ از ديوانگي تالش مي
سريويلي در مقابل شناسايي؛ تسليم نشدن 

فرستنده؛ احساس دروني . 4تفكر شيطان؛ 
مخالف؛ ) 6گيرنده؛ سريويلي؛ ) 5سريويلي؛ 

شيطان كه باعث بر هم زدن وضعيت متعادل 
  .شودزندگي سريويلي مي

اين شعر روايي دربردارندة يك رابطة متقابل 
از نوع مخالف است كه ميان سريويلي و شيطان 

مايل نيست تفكر شيطان  افتد و سريويلياتفاق مي
  .را بپذيرد

   

  هاي رواييگزاره
گزارة وصفي؛ سريويلي شاعري است كه با زن و 

اي ييالقي ناحية جنگلي زندگي سگش در دهكده
  ؛)توصيف شرايط زندگي سريويلي(كنند مي

/ سير كوهساران شمالهاي سردساكنين دره« 
./ شان بودآن زمان در حال آرامش زندگي

كرده خو با /  آن يگانه شاعر بومي هم،سريويلي، 
كرد، زندگي مي/ زندگي روستايي در وثاق خود،

  )247: همان(» .شاد و خرم
گزارة وجهي؛ در شبي طوفاني شيطان به 

داللت (خواهد آيد و امان ميپشت در خانة او مي
  ؛)بر كنش شخصيت سريويلي

- مي/ آورجنس مطرودي زيان! واي بر من«

-مي/ گونه طوفاني،در شبي اين. مننمايد مهر با 

  )247: همان(» .رسد زي من به مهماني
اش باز گزارة متعدي؛ سريويلي دوباره به خانه

هاي قشنگ در گردد؛ اما افسوس ديگر توكامي
تغيير در حالت (خوانند صحن خانة او نمي

  ؛)شخصيت سريويلي
پيش آتشدان / سريويلي در وثاق خود«
هاي ناتواني بخش و بي انديشهآني از / نشسته

  )257: همان(» .حاصل نه بر جا بود
  :هاي رواييزنجيره

زنجيرة پيماني؛ يا همان توالي ميثاق شخصيت      
پيمان سريويلي با خودش براي . سريويلي است

شيطان و سريويلي در اين توالي آزمون از رهايي 
شود كه در نهايت با نپذيرفتن تفكر شيطان مي

  .شودميپيروز 
زنجيرة اجرايي؛ سريويلي بعد از كشمكش 

اش بعد از آنكه خانة خراب شده(بسيار با شيطان 
اش باز به خانه) شودتوسط مرغان صبح ساخته مي

  .گرددمي
زنجيرة انفصالي؛ در اين زنجيره، سير حركت 

  . است) پيروزي سريويلي(روايت از منفي به مثبت 
هد پيمان، در اين روايت، سريويلي نقش متع

شونده و مورد داوري و درون سريويلي آزمون
گر و داوري را بر عهده منعقدكنندة پيمان، آزمون

  .دارد
پيمان؛ سريويلي مانع راه يافتن شيطان به 

شود، اما با راه يافتن شيطان، سريويلي اش ميخانه
. فكر نشودبندد تا با او هم عقيده و همپيمان مي

قيده نشدن با شيطان آزمون رأي و هم عآزمون؛ هم
شود و چنانچه با اوست كه با ميثاقش سنجيده مي

شيطان هم عقيده شود، آزمون داوري كسان او و 
  . شيطان دربارة اوست

  
تحليل ديدگاه و توصيف در شعر روايي 

  »خانة سريويلي«و » عقاب«

نكتة قابل توجه در مورد روايي بودن دو شعر 
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عالوه بر ساختار ، »خانة سريويلي«و » عقاب«
راوي سوم شخص و (روايي آنها، حضور راويان 

ها ابتدا توسط اين شعر. است) راوي اول شخص
شوند و روايت مي) داناي كل(راوي سوم شخص 

اين راوي بيرون از صحنة روايت قرار دارد و 
گذرد، به وقايع و حوادثي را كه بر اشخاص مي

و  69: 1388 يونسي،(گويد خواننده باز مي
رفت شعر ؛ براي مثال پي)391: 1385 ميرصادقي،

ها در هر دو رفتو وضعيت متعادل پي» عقاب«
اين راوي گاه مفسر است و به نقد احوال و . شعر

او ابتدا وضعيت و . پردازدرفتار شخصيت مي
هاي عقاب و سريويلي را براي موقعيت شخصيت

دهد و سپس ذهنيت آنان را خواننده گزارش مي
  . دهدبه آنچه وجود دارد، شرح مي نسبت
  :»عقاب«اي از شعر روايي نمونه

گشت غمناك دل و جان عقاب  ـ چو از او «
  دور شد ايام شباب

كش دور به انجام رسيد ـ آفتابش به لب ديد
  )91ـ 90: 1387 خانلري،ناتل( ».بام رسيد

  :»خانة سريويلي«نمونه از شعر روايي 
با نگاه مهربارش سريويلي در همه اين « 
-يك به يك در مقام جلوه مي/ ديدها ميجلوه

آن دالويزان / كاويد چشمانشخوب مي/ سنجيد
اما در ادامه به  )267: 1375يوشيج، (» .رنگين را
دهند تا هاي عقاب و سريويلي اجازه ميشخصيت

گو ذهنيت و افكار دروني خودشان وبا عنصر گفت
نسبت به زندگي و آنچه اتفاق افتاده است، براي را 

جاست كه ما درست همين. خواننده بازگو كنند
شاهد تغيير ديدگاه از راوي سوم شخص به 

هستيم و همين ) راوي اول شخص(شخصيت 
گو باعث كشش فرم شعري كه همان بستر وگفت

شود و حضور راوي سوم روايي داستان است، مي
  . كندو ميشخص را كم رنگ يا مح

عالوه بر ديدگاه، عنصر مهم ديگر توصيفي 
. گيرداست كه در خدمت متن روايي قرار مي

هاي پروردن بديهي است كه توصيف يكي از راه
توان با توجه به روايت است و به وسيلة آن مي

گسترش (ها اين عمل محيط مادي و شخصيت
: 1389 سميعي،(را به خوبي انجام داد ) روايت

هاي نيما در شعر، در واقع يكي از نوآوري؛ )110
استفاده از همين توصيفات به جاي صنايع بديعي 

هايش به است كه در شعر...) تشبيه، استعاره و (
قابل » خانة سريويلي«و » مانلي«خصوص در منظومه 

هاي مشاهده است و ديگر شاعران معاصر نيز در شعر
در شعر . دانروايي خود از اين تكنيك استفاده كرده

، شاعران با استفاده »خانة سريويلي«و » عقاب«روايي 
از توصيف ابعاد بيروني شخصيت، مانند اندام و 

آنچه در ذهن (حركات، زمينه را براي توصيف دروني 
البته كاربرد . سازندفراهم مي) گذردشخصيت مي

تر از توصيف آن توصيف شخصيت در شعر محدود
اين شيوة ترسيم، . استدر ساختار داستان امروزي 

مشاركت خواننده را در خوانش متن و دريافت فضاي 
همچنين شاعر با توصيف، . كندتر ميعيني، پر رنگ

هاي صوري ها و نمودتواند به بيان حالتبهتر مي
هاي شخصيت محوري روايت بپردازد و اين توصيف

گيرند و متنوع در ذهن خواننده در كنار هم قرار مي
  . شودصيت ترسيم ميسيماي شخ

  :»عقاب«در شعر روايي 
آشيان داشت در آن دامن دشت ـ زاغكي « 

  زشت و بد اندام و پلشت
ها از كف طفالن خورده ـ جان ز صد سنگ

  )92: 1387خانلري،ناتل( ».گونه بال در برده
شاعر عالوه بر توصيف ظاهري شخصيت زاغ، 

كشاند اش را به تصوير ميوضعيت و موقعيت زندگي
و اين خود عاملي است تا عقاب براي پيدا كردن چاره 

با آمدن عقاب و توصيفي كه در اين . به او پناه ببرد
نيز به ) گوي عقاب با زاغوگفت(شود ه ميئزمينه ارا
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شود و زاغ مجال ظهور و درون شخصيت توجه مي
اين همه گفت ولي با دل «: يابدبروز شخصيت مي

) 93: همان( ».ر آورد به پيشگوي دگوخويش ـ گفت
برد و و نيز وقتي زاغ، عقاب را به خانة پس باغ مي

تا عقاب از او (كند ها ميشروع به خوردن از آن گند
، عاملي است تا درون عقاب به نمايش )پند ياد گيرد
  .گذاشته شود

، توصيفي كه در خدمت »خانة سريويلي«در شعر 
ثير أا شاعر به تشود تگيرد باعث ميروايت قرار مي

شخصيت توجه ) طبيعت روستايي ـ جنگلي(محيط 
تواند بر اعتبار و مقبوليت بسيار داشته باشد و اين مي

پيوند شخصيت . بيفزايد» خانة سريويلي«شعر 
سريويلي با طبيعت اطرافش، روستايي و مردمي 

رساند دهد و به اثبات ميتر نشان ميبودنش را واضح
و شاعر ) بقة پايين جامعهانتخاب شخصيت از ط(

نشاند، از ها ميجزئياتي را كه به گرد اين شخصيت
توصيف مكان . زندگي و محيط خود بر گرفته است

شود تا اشخاص محوري باعث مي) در هر دو شعر(
شان قرار گيرند و اين باعث روايت در محيط مادي

  .شودپنداري در خواننده ميهمذات
از سرو كوهي و ز صحن دلباز سرايش بود پر «
اني كه ز نگلب/ هاي باال رفته بر ديوار و بام اوعشقه
نوايان بهار خوش/ تخم آنان را/ هاي دورادورجنگل

هاي پر رطوبت بر سوي و آن زمان كه ابر/ آورده بودند
تا به / زار سراي اودر چمن/ آن جايگه رو كرده بودند

كرده ز كوچ / دلخواهش بر آيد كار، بپراكنده بودند
به / آوازهاي خوشهاي نهانشان جمله توكاآشيان

اندر آنجا، در خالل / سراي خلوت او روي آورده
آشيان / ان فرود مانده، چند روزي بودشان اتراقنگلب
- ساز مي/ هانوايان در ميان عشقهساختند آن خوشمي

و از آنها سريويلي را به دل / هاي شيرين راكردند نغمه
گاه زير شكل شمشير و كماني كز / هابود لذتمي

و به روي تيرة سبز كهن / دالور پدرانش بد نشاني
 ».در آن خلوت گزيده كار شعرخواني/ ديواري آويزان

  )245ـ  244: 1375 يوشيج،(
  

  گيرينتيجه
با تجزيه و تحليل عناصري چون ساختار روايي، 

توان دست يافت ديدگاه و توصيف، به اين نتيجه مي
اند و روايي» خانة سريويلي«و » عقاب«دو شعر كه هر 

ها، از اين عناصر خانلري و نيما در سرودن اين شعر
طرح اين دو شعر روايي ساده و . اندداستاني بهره برده

ها رفت است و ساختار روايي اين شعرداراي يك پي
گراياني چون برمون و گريماس بر نظريات ساختار

در اين دو شعر، حركت از روند داستاني . منطبق است
. آرامش اوليه به اوج و سپس بازگشت به آرامش است

  :ها چنين وضعيتي داريماين در طرح اين دو شعربربنا
به هم خوردن تعادل و  ←)مقدمه(تعادل اوليه  

پايان؛ (تعادل مجدد  ←)ميانه(پايدار وضعيت نا
گيرد و محصول اي كه شكل ميوضعيت پايدار تازه

در صحنة آغازين اين دو شعر ). پيشين استحوادث 
، وضعيت متعادل اوليه حاكم است كه آبستن )مقدمه(

هاي گوناگون است و در اين قسمت روايت حادثه
از اينكه ) شناسنده(عقاب . شودشخصيت توصيف مي

اي براي رهايي پير شده ناراحت است و در فكر چاره
نيز ) هشناسند(سريويلي . از مرگ و عمر كوتاه است

با زنش و سگش در دهكدة ييالقي ناحية جنگلي 
ها تنها دلخوشي او اين است كه توكا. كندزندگي مي

اما . خواننداش ميدر موقع كوچ كردن در صحن خانه
اي، اين آرامش دستخوش تغيير ناگهان با بروز حادثه

. شودمتعادل بر روايت حاكم ميشود و وضعيت نامي
سش از زاغ كه عمر طوالني دارد، عقاب چاره را در پر

رود؛ آيد و به سراغ زاغ ميبيند، به پرواز در ميمي
دارد، موريت گسيل ميأنيرويي كه او را به اين م

به ) نيروي مخالف(شيطان . احساس دروني اوست
ي و أركند تا او را همآيد و سعي ميخانة سريويلي مي

ياري فكر و هم عقيده با خود كند؛ اما سريويلي با 
ذكر اين . پذيردانديشة خود، انديشة شيطان را نمي
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دهد و كنش و ها ميانة روايت را تشكيل ميحادثه
حركت و . شودها را شامل ميهاي شخصيتواكنش

اي يافتهها به وضعيت متعادل سامانروند داستاني شعر
ها در آن دهد و سرنوشت شخصيتتغيير شكل مي

زار، ا ديدن خانة زاغ و گندعقاب ب. شودمشخص مي
دهد و به عمر كوتاه را بر عمر طوالني ترجيح مي

سريويلي نيز بعد از نبرد با شيطان، . گرددآسمان باز مي
گردد؛ اما به دليل نبود با زن و سگش به خانه باز مي

ها البته شخصيت. ماندها، براي هميشه غمگين ميتوكا
اند؛ روحي تغيير يافتهدر وضعيت متعادل ثانويه، از نظر 

- اند و اين حادثهاي را پشت سر گذاشتهزيرا آنها حادثه

  .ها نتايج مطلوب و نامطلوبي براي آنها داشته است
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