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چکیده:
بررسی ساختاري یکی ازشیوه هاي واکاوي اثر ادبی 

شناس روسی، والدیمیر است که با تحقیقات ساختار
قدم به عرصه نهاد. هدف از تحلیل 1928پراپ، در 

ساختاري در هر موضوعی رسیدن به شناخت بهتري 
ها انسان و طبیعت و ارتباط این روساختاز سرشت

کُنهِ عقاید و مذهب و هنر و دانش مردمان است. با 
هاي بردن به این ارتباطات، الزم است تا مؤلّفهبراي پی

که نقش کلیدي _اصلی و محوري از عناصر غیر مهم 
بازشناخته شوند._حوادث ندارند برددر پیش

گیري تحلیلی و با  بهرهاین مقاله به شیوة توصیفی
ته شده، کوشیده است تا اي نگاشامکانات کتابخانه

- ي ریختشعرهاي روایی نیما را بر اساس نظریّه

هاي نشان دهد که منظومهو شناسی پراپ تحلیل کند 
ي گانهیکوهاي سیکارينیما تا چه حد با خویش

ها پیشنهادي پراپ منطبق است و ساختار کّلی آن
چگونه است. دستاورد پژوهش ناظر براین است که 

- کاريها با خویشهاي آغازین منظومهکاريخویش

هاي پریان منطبق است؛ اّما هاي موجود در قصّه
کارکردهاي میانی و پایانی، به دلیل واقعی بودن 

ها متفاوت است. ها از نظر مصداق با آنداستان
هاي نیما، شعر روایی، نقد منظومه:هاکلیدواژه

شناسانۀ پراپی، ساختار، خویش کاري.ریخت
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Abstracts
Structural study is one of the literary
work investigation methods, that has
created by Russian morphologist,
Veladimir Propp’s researchings in
1928.
This Research making on effort to
Analysis Nima’s  narrative verse
base on Propp  Morphology  theory
and reveal that  how much Nima’s
Poems  are coinciding to 31-type
suggested out put of Propp and  how
the general  structure is.
that the output in the begining  of
Nima’s Poem now, are coinciding
with output of fairies story , but
middling  and ending output because
of being genuine of the stories.
Although they are as the same as
output of considerating Propp.

However it is different from
meaning comment. Finally, these
stories with difference  in numbers
and content output placed in the
same structure and they can be
analysis with Propp suggested
model.

Keywords: Nima’s Poem, Narrative
Verse, Propp’s Morphology,
Structure, Function,

1.Assistant professor of Persian literature
and labguage at payam noor university
2.Associate professor of Persian literature
and labguage at Mazandaran university
3.M.A at payam noor university



1396بهار ،18پیاپی ،دوم ، شماره پنجم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«72

مقدمه
ي هاموضوع بررسی،بندي انواع قصّهطبقه

دهد. در این را تشکیل میپراپ شناسیریخت
اثر استوار است، شیوه که بر شناسایی ساخت 

ویک مؤّلفه در نظر گرفته شده که ساختمان سی
- میبرهاي مورد پژوهش را دري قصّهکّلی همه

گیرد.
- نیما به عنوان پدر شعر نو ایران، در آسیب

از شعر رفت راه برون،شناسی شعر فارسی
به میان مردم و ورود آن تنگناهاي محافل خاص 

ی انسانی در عصر تاباندن نیازهاي زندگو باز
رو دانست؛ ازاینن میآدر روایی شدن راجدید
ي در سرودن بسیاري از شعرهایش از شیوهوي 

روایت استفاده کرده و در نزدیک کردن شعر به 
ده نموپردازي در شعر تالش بسیار نثر و روایت

است.
چارچوب مفهومی

و ز ممیّهاییمالكي پایهبره بندي انواع قصّ طبقه
که ست اموضوعی،جامع و مانعاالمکان حّتی
. یکی از انداندیشیدهپیوسته به آن میقانمحقّ 

براساس اجزايها را هبندي که قصّهاي طبقهروش
- ریخت«ي کند، شیوهبندي میردهثابت و پایدار 

است. این شیوه عالوه بر این که از»شناسی پراپ
غییر پذیرد، از آسیب تتداخل موضوعات تأثیر نمی

دور است.ه ها نیز بشخصّیت

1 Morphology

هرآنچه مربوط به جنبه ي ساکن [ ایستاي ] دانش ماست، 2
همزمانی و آنچه که به تحّوالت بستگی دارد، درزمانی خواهد 

را »شناسیریخت«والدیمیر پراپ اصطالح «
- شناسی وام گرفت. این اصطالح در گیاهاز گیاه

ي شناسی به معناي بررسی اجزاي گیاه و مقایسه
- گونهيها با اجزاي گیاه دیگر به منظور مقایسهآن

- ریخت«ظور پراپ از منها و انواع گیاهان است.

ها توصیف حکایتيیا همان مورفولوژ1»شناسی
ها و ي آندهندهبـراساس واحدهاي تشکیل

دیگر و با کّل حکایت کمناسبات این واحدها با ی
).44: 1378(احمدي، » است

دریافت که میان » ژوزف بدیه«نخستین بار 
عناصر ثابت وعناصر متغّیر در قصّه روابطی وجود 

ن روابط را به صورت فرمول دارد. وي کوشید تا ای
بیان کند؛ امّا نتوانست به درستی عناصر ثابت را 

نیز اصلی » وسلوفسکی«از عناصر متغیّر جدا کند. 
ها را از کّلی ارائه داد مبنی بر این که باید موتیف

هم «ها جدا کرد. پراپ با تکیه بر روش مضمون
شناسی خود از که سوسور در تحلیل زبان2»زمانی
ها را براساس هره گرفت، کوشید تا قصّهآن ب

بندي کند. اجزاي ثابت آن طبقه
توان هاي پیشین میبنديبا نگاهی به رده

ها لحاظ شده هاي متفاوتی در آندریافت که مالك
است؛ برخی براساس اصل و منشأ، بعضی 

ي هاي حاضر و تعدادي بر پایهبراساس شخصّیت
راپ در روش اند. پبندي شدهموضوع طبقه

ها کاري شناسی خود با اصل و منشأ قّصهریخت
ندارد؛ وي در مطالعات بعدي خود در کتاب 

، اصل این »ریشه هاي تاریخی قصّه هاي پریان«

» درزمانی«و » نیھمزما«بھ ھمین نحو، ، ودب
اي از تحوّل آن را نشان زبان و مرحلهبه ترتیب نوعی از وضعّیت 

.)117: 1382،(سوسور» دهندمی
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هاي تشّرف و مرگ ُجست و ها را در آیینقصّه
هاي دینی را در ي قّصهشدههاي دگرگونصورت
د؛ اّما هاي فولکلوریک مورد بررسی قرار داداستان

پراپ اساس کار خود را بر بررسی ساختمان قصّه 
- قرار داد. او با بررسی صد و یک قصّه از مجموعه

دریافت که قصّه شامل اجزاي »3یفآفاناسی«ي 
- ثابت و اجزاي متغیّر است. اجزاي ثابت همان بن

توان خطِّ سیِر هایی هستند که میها و عملکردمایه
هاي مورد مطالعه دنبال ها را در تمامی قصّهآن

کاري) (خویش4»نقش ویژه«کرد. او این اجزا را 
ویژه را یک نقشونامید. پراپ در این بررسی سی

ي شناسایی کرد که با تغییرات اندکی در همه
هاي مورد مطالعه قابل مشاهده هستند.گونه

ه بندي انواع قصّوي کوشید براي طبقه
و هد؛ بنابراین ساختار قصّ ارائه دهفراگیر الگویی 

دره قرار داد. اوفرم عمودي اثر را مورد توجّ 
ه که داراي طرح هاي روایی زیرساخت صد قصّ

به یک طرح بنیادین دست یافت. ،متفاوتی بودند
بود ناو بین طرح اّولیّه و طرح روایی تفاوتی قائل «

دانست؛هاي روایی را تابع طرح اّولّیه میو طرح
ن شناسی او دقیقًا از تفاوت میاي ریختامّا الگو

» همین طرح اّولیّه و طرح بنیادین برخاسته است
).49: 1387(برتنس، 

ترین عنصر روایی آغاز و وي تحلیل را از کوچک
- و نه شخصّیت،ها را بر اساس عملکردمایهنقش

هایی را که بندي کرد و قصّههاي داستان دسته
، متعّلق به یک داراي عملکردهاي همسان بودند

و نشان داد که جزئیّات بسیار نوع (تیپ) دانست.

- یف براي اّولین بار در مقیاسی وسیع قّصه هاي عامیانهآفاناسی٣

ي روسی را جمع آوري کرد. کتاب وي هنوز هم یکی از 

واحد تقلیل کاريخویشتوان به یک ها را میقصّه
هاي گوناگون کاریخویشداد. پراپ از این نظرگاه 

تعریف هویک نقش ویژهاي پریان را در سیقصّه
: هشت).1386کرد (پراپ، 

- میويپیرامّا این کارکردها همگی از چهار اصل 

کنند:
هایی کاريخویشناصر ثابت و پایدار قّصه، ع-1«

- خویشدهند. این ها انجام میاست که شخصّیت

که به کدام شخصیّت تعّلقها مستقل از اینکاري
هاي  بنیادي گیرند، سازهدارند و چگونه شکل می

باشند.یک قصّه می
ر قصّه محدود است.ي کارکردها دشماره-2«
کردها همواره گزینی و توالی کارجاي-3«

یکسان است.
تار از یک نوع ها از جهت ساخي قصّههمه-4

» ي نهایی را کشف کردتوان آن گونههستند و می
ها داراي توالی اجزاي قصّه). «56-53(همان: 

ها از طریق یک ساختارتاریخی هستند و معانی آن
) 58: 1387یش، (خد» آیددرزمانی به دست  مـی

ي همنشینی در و همین توالی موجب ایجاد رابطه«
). 176: 1382(سوسور، » شودي کالم میزنجیره
- تواند آشکاري ساختاري و عمودي میمطالعه

هاي ها باشد و صورتسیر دگرگونیي خطّ کننده
ها را بنمایاند.اشتقاقی  قصّه

- کاريخویشویک سپس پراپ به بیان سی

دادهایی شرح هر یک را با ذکر نمونهوختپردا
کرداي در یک واژه تعریف ها را با ذکر نشانهو آن

(خراسانی، آیدهاي عامیانه به شمار میهاي اساسی قّصهمجموعه
1387 :118.(

4 Function
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- ها بنیاد ریختکاريخویشي این که زنجیره

- هاي پریان را به طور کّلی عرضه شناسی قصّه

کاري را هاي گوناگون هر خویششت وصورتدا
هاکاريخویشاینبا ذکر شماره مشخص کرد.

:عبارتند از
، نقض γ، نهیβ، غیبتαي آغازین قصّهصحنه«

، ζکاري، فریبζ، خبردهیε، خبرگیريδنهی
، Bگرينیاز، میانجی،A، شرارتθدستی هم

، نخستین کارکرد ↑، عزیمتCي آغازینمقابله
، تدارك یا دریافت E، واکنش قهرمانDبخشنده

، G، انتقال مکانی میان دو سرزمینFجادوءِ شی
، Jگذاشتن یا نشانه گذاشتن، داغ Hکشمکش

- ، مصیبت یا کمبود آغاز قصّه التیام میIپیروزي

تعقیب ودنبال ، ↓بازگشت و رهایی، kیابد
- ، ادّعاهاي بیOرسیدن به ناشناختگی،prکردن

، q، شناختنN، حّل مسالهM، کار دشوارLپایه
و عروسی u، مجازات T، تغییرشکلExرسوایی

W159-135: 1386پراپ، (» هستند(.
- ه دو دستهاز نظر پراپ عناصرحاضر در قصّ

ها ر؛ شخصیتثابت و عناصر متغیّاند: عناصر
هاي توانند کنشعناصر ثابتی هستند که میهمان

ه بسته به حوادث قصّمتفاوتی داشته باشند و
امّا هفت «کنند. هاي گوناگونی ایفا کاريخویش

که هفت شخصیّت در آن ظهور » ي کنشحوزه«
(شرور)، بخشنده خبیثبروز دارند عبارتند از:و 
خانم (شخص آورنده، یاریگر، شاهزادهفراهمیا

کننده، قهرمان و جستجو) و پدرش، اعزاممورد
هر ). «99: 1383(اسکولز، » قهرمان دروغی

کاريخویشي کنش چندین شخصیّتی در حوزه
ي تشّخص او هستند و دهد که مایهرا انجام می

تواند بین چند شخص ي کنش میزهگاه یک حو
ي میان ثابت و متغّیر مشترك باشد و این امر رابطه

).135: 1371(پراپ، » کندرا تعیین می
- پراپ قّصه را ترکیبی از عوامل ثابت می

ساخت ،طرح را عامل متغیّر. ترکیبوستدان
محتواي آن. صورت ،صوري قصّه است و طرح
تواند ند. یک طرح میو محتوا از یک سرشت هست

ها و ژانرهاي بسیاري باشد و به داراي صورت
نامه و ... دربیاید. با صورت داستان کوتاه، نمایش

بررسی و تجزیه و تحلیل شالوده و ترکیب قصّه 
ها و سیر تحّول هاي زیرین داستانتوان به الیهمی

ي داستان هاي اّولیّه در میان تاریخ و رابطهصورت
این شیوه را هاي فرهنگی رسید.دیدهبا دیگر پ

کار توان در بررسی انواع متون روایی بهمی
شناسی پراپ معیاري گرفت. درحقیقت ریخت

آید شمار میها بهقصّهبندي تیپِ تازه براي طبقه
- شناسانه میگرفتن عناصر زیبایینظرکه بدون در

را مشاهده کرد.نظامتوان جهت کّل 
، که هاي رواییهاي منظومهبراساس ویژگی

ي روایتی داستانی دربردارندهبلند ومعموًال 
هاي نیما به حضور ؛ در انتخاب منظومهندسته

ها توّجه شدهها و شکل داستانی آنکاريخویش
که در نداهایی براي تحلیل انتخاب شدهو منظومه

- کاريخویشویژه ها و بهها، شخصیّتها کنشآن

اند.کان بروز و ظهور داشتهتري امهاي بیش
هاتجزیه و تحلیل منظومه

اي منظومه» افسانه«اگرچه »: افسانه«ي منظومه
هاي کاريخویشدلنشین است؛ تعداد کمی از 

شود؛ زیرا این میهاي پریان در آن دیده قصّه
وگو منظومه در قالب نمایش نوشته شده و گفت
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این. دلی است میان دو شخصیّت خیالیو درد
- وگوها حول محور شرارت روزگار و بیگفت

: 1386(نک یوشیج، چرخد.وفایی اهالی زمانه می
شناسی پراپ در این از دیدگاه ریخت)47-78
شود:هاي زیر دیده میکاريخویشمنظومه 

ه سرد : شبی تاریک است. درّ aي آغازینصحنه
وخلوت است.

: عشقی دروغین عاشق را فریفتهη. فریبکاري1
رنگی، دل از دست داده است.او در پیِ است و

اي در دام : عاشق در هوس دانهA. شرارت2
عشق اسیر شده است.

گیرد به تصمیم می» افسانه: «Сي آغازین. مقابله3
ي خود رفتهبا این فریب برخیزد. او از دلِ مقابله

گوید و به پیامی دارد؛ از خیالی پریشان داستان می
نشیند.ي عاشق میادهدل سنصیحتِ 

جویی عاشق به دل» افسانه: «Е. واکنش قهرمان4
وگویی طوالنی او را برنشیند و در گفتخسته می

آورد.میمهرسر
: عاشق و افسانه همزبان و همآهنگ W. عروسی5

از رنگ و ریا به دورشوند و بههمدل میو 
سپارند.مییکدیگر دل 

منظومه را به این ترتیب شناسی این الگوي ریخت
می توان نوشت:

)η،A،С،Е،W (

ساختار منظومه
. . . . . . . .تعادل اوّلیّه

دن 
خور

هم 
بر

دل
تعا

افسانه به عشقی ظاهري فریفته شده که 
حاصل آن افسردگی و آشفتگی است.

دل
تعا

ي 
ره 

دوبا
ي 

رار
گردان می شود و افسانه از این عشق رويبرق

ي ها براي همهها و ناگفتهي گفتههمهاز 
- دهد. او با عاشق همعاشقان خام پیام می

- شود و به یکدیگر دلصدا میزبان و یک

سپارند.  می
ي این منظومه بیان حال همه»: محبس«ي منظومه

مردمان فرودستی است که به جبر روزگار و در 
اند و رمی دست آلودهدستان به جُزیر فشار قوي

در این شعر نیما که بر .محکوم به مرگ هستند
» به یادگار فقراي محبوس«اش عبارت پیشانی

» زندان«یعنی ؛کند، عنصر مکانجلب توجّه می
داستان است و کردار و گفتار يمنفورترین صحنه

ترین بار بر ذهن و جان مأموران و قاضی، سنگین
، براي فقیرانترین جرمو موجّه؛یک محکوم

)112-100(نک همان :. استناندزدي
هاي زیر در این کاريخویششناسی از نظر ریخت

منظومه حضور دارند:
ي تنگ و تاریکی : در ته دخمهaي آغازین صحنه

چون قفس، جمعی غریب بیچاره، با موهاي هم
.اندهاي پاره نشسته ژولیده و جامه

کند.م از انبار ارباب دزدي میرَ : کAَ. شرارت 1
: کرم (قهرمان قربانی) به زندان Bگري میانجی. 2

شود.برده می
خواهد که : کرم از خدا میCي آغازین . مقابله3

کاران داوري ن او و این فسونمیااش کند و یاري
کند.
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: کرم از خود و فرزندانش در H. کشمکش 4
کند.مقابل قاضی و همیارانش دفاع می

کوم ي منفی) کرم مح: (گونهI. پیروزي 5
شود.واموالش مصادره می

شناسی این منظومه را به این ترتیب الگوي ریخت
توان نوشت:                                                                    می
،)C ،H ،I ،B ،A ،a  (

خوردن تعادل را در این منظومه فقط بخش برهم
خود دارد؛ زیرا با شرارت آغاز شده و داراي

کند هایی است که فاجعه را بیان میکاريخویش
ي اموال قهرمان ختم و به محکومیّت و مصادره

شود.                                             می
زند، پس در این منظومه از کرم شرارت سرمی

شرور اوست. اگر چه عوامل اصلی شرارت 
ي اند؛ چون زندانی محکوم شده، رشتهبیرونی

استان به سرنوشت او وابسته است، قهرمان، د
شود، بنابراین شخصّیت قربانی نیز محسوب می

کرم شخصیّتی پویاست و در طول داستان تحّول 
یابد. می

ي نیما این منظومه: »ي سربازخانواده«ي منظومه
ي قفقاز پردرد را در بیان حال سربازهاي گرسنه

به در زمان امپراطوري نیکالي دوم و خطاب
سروده و در آن به بیان اوضاع » ناکتا«خواهرش 

اي که سرپرستش به جنگ رفته، بار خانوادهغم
- پرداخته است. بخش اصلی داستان را گفت

وگوهاي درونی مادر با اوهام و خیاالت و هیوالي 
دهد. بخش دیگر بیان ظلمی مرگ تشکیل می

- است که از جانب حاکمان بر مردم تنگدست  می

- تحلیل ریخت) 146-119ک همان: (نرود. .

شناسی این منظومه به این صورت است:

: همسر به جنگ رفته و خانواده تنها β. غیبت 1
است.

: فقر، گرسنگی و تنهایی بر a. کمبود، نیاز 2
زندگی زن سایه انداخته است.

: زن هیوالي مرگ را به خانه θدستی م. ه3
کند.دعوت می

برد.با خود می: هیوال ساره را A. شرارت 4
ي منفی) مادر در فراق فرزند گونه: (I. پیروزي 5

تواند طفل شود و نمیدچار بهت و افسردگی می
نوزادش را شیر دهد. ساره از گرسنگی مرده است؛  
پدر از جنگ باز نگشته است؛  طفل نوزاد از 

کند.تابی میگرسنگی بی
الگوي ریخت شناسی این منظومه را به این 

توان نوشت:صورت می

)I ،A ، θ ، a ، β(
این منظومه داراي وضعیّت بر هم خوردن تعادل 

- ي وقوع جنگ آغاز میاّولیّه است؛ زیرا با صحنه

شود. همسر حضور ندارد؛ زن و فرزندانش 
ها به تعادل هستند. زندگی آنگرسنه، فقیر و تنها 

گردد؛ یکی از رسد؛ زیرا مرد بازنمیمجدّد نمی
میرد؛ زن و فرزند دیگر در چنگال فرزندان می

مانند.گرسنگی و مرگ اسیر می
رشادت و »:شهید گمنام«ي منظومه-3-4

پاکبازي، همواره از صفات ایرانیان آزاده بوده 
و غیور. یرراه مردان دل،است و شهادت براي وطن

بیان همین مضمون که ي شهید گمنام منظومه
در قالب مثنوي سروده شده و براي رهایی ،است

از قالب سنّتی، بعد از هر دو بیت، مصرعی با 
-175(نک همان: ي آزاد آورده شده است. قافیه
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ي روایت سّوم شخص همراه شاعر از شیوه)179
رده وگوهاي درونی (مونولوگ) استفاده کبا گفت

ي شناسی این منظومه به گونهاست. تحلیل ریخت
زیر است:

: او جوانی نورسته، جسور، aي آغازین صحنه
پرغرور و سرزنده بود.

کردند.: همه قهرمان را از مبارزه منع میγ. نهی 1
:قهرمان به سخنان اطرافیان  δ. نقض نهی 2

داد.اهمّّیت نمی
گرفته بود.: استبداد همه جا را فرا A. شرارت 3
: ضعفا در خطر و میهن به رشادت او a. نیاز 4

نیازمند بود.
گرفت : قهرمان تصمیم Cي آغازین . مقابله5

از دشمن، توپ را به دست بیاورد.زودتر 
قهرمان به سراغ توپ رفت.: ↑. عزیمت 6
اسد بودند،: دشمنان کمین کردهH. کشمکش 7

قرار گرفت.رفت؛ امّا هدف گلوله بر سر توپ 
ي سپرد؛ امّا خاطره: قهرمان جان Ι.. پیروزي 8

ماند.اش جاودانه قهرمانی
شناسی این منظومه  به این ترتیب الگوي ریخت

Ιاست:     ( ،H ،↑، C ، a ،A، δ، γ(
این منظومه فقط بخش بر هم خوردن تعادل را 

- ي بیداد آغاز میداراست؛ زیرا با وضعّیت سلطه

شود.  
الش یک مبارز در راه رهایی سرزمین، بیان ت

موضوع اصلی منظومه است که با شهادت قهرمان 
که آرامش و آنرسد؛ بیبه پایان می

آسایش به سرزمین او برگردد.
سرباز فوالدین، »:سرباز فوالدین«ي منظومه

که هر است چشمی رآبو پُ آمیز داستان رشادت

رد. نیما این غم جگرسوز بار شنیدنش غمی تازه دا
آن، مضمون را در روایتی وصفی سروده است که 

در برابر » احمد پوالدین«ایستادگی سرهنگ شرحِ
-180(نک همان:هاي  رضاخان است. زورگویی

وگو به صورت دیالوگ و گفتدر آن از)201
سّوم آن ي دید زاویهو مونولوگ استفاده شده 

در این هاي زیر کاريخویششخص است. 
شوند:منظومه دیده می

: ظلم رضا خان همه جا را پر a. کمبود و نیاز 1
کرده بود.

- : سرهنگ علیه شاه اعتراض میH. کشمکش 2

کرد.
: سرهنگ دستگیر شد و به زندان A. شرارت 3

افتاد.
ي خود استوار ایستاده : او بر عقیدهH. کشمکش 4

انش بود؛ حّتی در زمان تیرباران اجازه نداد چشم
را ببندند.

شد.: سرهنگ به خاطر آرمانش کشته Ι. پیروزي 5
» سرباز فوالدین«ي شناسی منظومهالگوي ریخت

توان ارائه داد:را به این صورت می
)Ι ، H ، A ، H ، a(

ي سرباز فوالدین داراي بخش بر هم منظومه
ي اسارت خوردن تعادل است؛ زیرا با صحنه

هاي میانی داستان سرهنگ آغاز شده است. بخش
بیان اوضاع حبس و افکار قهرمان است و با شرح 

رسد؛ در حالی چگونگی شهادت او به پایان می
که ظلم و بیداد همچنان ادامه دارد.

شود. در این منظومه با کمبود و نیاز آغاز می
جا را فرا گرفته فضایی که ظلم رضاخان همه

ن فریاد دیدگااست؛ قهرمان در پی احقاق حقّ رنج
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ي مرگ با حاکم آورد و تا لحظهاعتراض برمی
شود فرمان ستیزد؛ تا جایی که حاکم مجبور میمی

اعدام او را خود صادر کند. اگرچه تعداد کمی از 
ها در این منظومه جاي دارند؛ تکرار کاريخویش
، به دلیل اعتقاد راسخ »کشمکش«کارِي خویش

با شهادت قهرمان بر ایمان خویش است. داستان 
به خطّ پایان -که صورت منفی پیروزي است -

رسد. می
هایی این شعر که مایه»:ي سقریمقلعه«ي منظومه

اي تمثیلی و به صورت سفرنامهدارد، عرفانی 
- نمادین سروده شده است. این منظومه بیان کننده

وجوي تالش آدمی در جستي داستان دیرینِ 
وجود و بازگشت به اصل خویش است؛ حقیقتِ 

موضوع .ي آن استاصلی که این دنیا سایه
اي است که جوانی جویندهبیان احوال ،حکایت

ي بسیار اندوخته و آن را به پیري رسانده و تجربه
(نک همان: را براي آیندگان باقی گذاشته است 

251-324.(
-1شود: داستان از زبان سه راوي حکایت می

سخن در ه پدرش با پیري خوشپسري ک
پیر سخن -2ند.کگذرگاهی کوهستانی زندگی می

(سالک) که داستان اصلی از زبان پیرپدرِ -3.ور
شود.او حکایت می

شود.ي اّول شخص روایت میمنظومه از زاویه
اي است گونهبخش اّول داستان مقدّمه و تعلیق

براي ورود به داستان اصلی که حرکت اساسی 
شود و نوعی سفرنامه است ه در آن مشاهده میقصّ

.شودختم میگیري اخالقینتیجهکه به 
: پیري غریب در گذرگاهی aي آغازین صحنه

کرد. او با آشناي خود و کوهستانی زندگی می

ي عّلت اقامتش در روستا، فرزندش درباره
کند. حکایتی عجیب از روزگار بازگو می

ظومه عبارتند از:کارکردهاي موجود در این من
قلعه را به قصد یافتن آب و ،پیر: پدرِ β. غیبت 1

کند.نانی ترك می
: قهرمان در دام هوي و هوس A. شرارت 2

شود.گرفتار می
آورد، او : ندایی او را به خود میRs. رهایی 3

رهاند.شود و خود را میهوشیار می
: در بیابان D. نخستین خویشکاري بخشنده 4

آید و راهی به او اش میانی به یاريمردي نور
دهد.نشان می

رسد. : مرد به دشتی خرّم میЕ. واکنش قهرمان 5
یابد و اسیر پردازد و دلبري نوشین میبه عیش می

شود.او می
کند، : دلبر زیبا از او دوري میRs. رهایی 6

ماند.شود و مرد تنها میبوستان ناپدید می
- ي راه میا از ادامه: صداهایی او رA. شرارت 7

ترساند.
- : ندایی دیگر او را دلگرمی میRs. رهایی 8

د.کني راه امیدوار میبخشد و به ادامه
ي راه به کوهی : قهرمان در ادامهA. شرارت 9

ترسد و بیند، میرسد. دشتی وحشتناك میمی
کند.خود را پنهان می

گریزد.جا می: قهرمان از آنRs. رهایی 10
: پیري سپید مو ظاهر Dخویشکاري بخشنده . 11
دهد.شود و او را پند میمی
- : قهرمان خوب چشم میЕ. واکنش قهرمان 12

بیند بر مرکبی عجیب و وحشتناك سوار اندازد، می
ترسد.است؛ می
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بندد و : قهرمان چشم خود را میRs. رهایی 13
گیرد به سرزمین خود برگردد.تصمیم می

: قهرمان به بیابانی بسیار وسیع G. انتقال مکانی 14
رسد.می
: قهرمان در بیابان گم و سرگردان H. کشمکش 15

خواهد.رود و از خدا یاري میاست. به هر سو می
: راه بازگشت به Kیابد . بدبختی التیام می16

شود.رویش گشاده می
: اوبه سرزمین خود O. رسیدن به ناشناختگی 17
شناسد و را نمیرسد در حالی که کسی اومی

چیز برایش آشنا نیست.هیچ
رسد.ي خود میپیر به محّله:  ↓. بازگشت 18
: قهرمان سفرش را با موفّقیّت به Ι. پیروزي 19

شود.رساند و بر مشکالت راه پیروزمیپایان می
شناسی این منظومه را به این ترتیب الگوي ریخت

توان نوشت:می
)Ι ، ↓ ، O ، K ، H ، G ، Rs ، Е ، D ، Rs

 ،A ، Rs ، A ، Rs ، Е ، D ، Rs ، A ، β(

ساختار منظومه
دوران پیش از سفر پدر.تعادل اّولّیه

بر هم 
خوردن 

تعادل

پدر راهی سفر می شود و در 
هاي ها و مصیبتراه با سختی

شود.بسیار مواجه می
برقراري 

مجدّد تعادل
پدر بعد از پشت سر نهادن 

سالمت به وطن مصایب به 
ي خود گردد و سفرنامهبازمی

- را براي فرزندش میراث می

نهد.

ي سقریم از اشعار سنّتی نیما است که در آن قلعه
ي نقل در نقل استفاده شده است. این از شیوه
هاي نیما، ي طوالنی نسبت به دیگر منظومهمنظومه

هاي کارکردهاي بیش تري دارد؛ یکی از ویژگی
ها کارياست که در آن برخی خویشمنظومه این

- اي است که در قّصهشوند. این ویژگیتکرار می

شود؛ هاي مورد بررسی پراپ دیده نمی
بخشندگان مردانی روحانی هستند که هدایت 

گذارند؛ او در ازاي معنوي در اختیار قهرمان می
ها هیچ عامل جادویی دریافت موفّقّیت در  آزمون

ي بعدي راه یافتن به مرحلهکند؛ پاداش او، نمی
است. 

»ي سریویلیخانه«ي منظومه-3-7
ي خانه«ي ي منظومهمهنیما خود در مقدّ

هاي آزاد، آرام و این شعر«گوید:می» سریویلی
گذاري و به حال طبیعی شمرده و با رعایت نقطه

شوند، همان طور که یک قطعه نثر را خوانده می
).361: 1386(نیما، » خوانندمی

داستان، نیما بخشی از زندگی -در این شعر 
را به تصویر کشیده است. این » سریویلی شاعر«

اي برش که به داستان کوتاه شبیه است، با صحنه
شود و در ادامه تقابل یایی آغاز میؤآرام و ر

زند و آرامش اّولیّه را برهم میبار،تعناصر شرار
گیرد. نیما ینبردي میان قهرمان با ضدّقهرمان درم

این جدال رادر قالب گفتگوهاي طوالنی ارائه 
که -سوّم شخص دید يزاویهماجرا کرده است 

اش در طول شب و در وضعّیت قسمت عمده
روایت -ي سریویلی اتّفاق افتاده طوفانی در خانه

انگیز و د. فضاسازي مناسب، آغاز دلشومی
جا از واژگاني بهتوصیفات زیبا و استفاده
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، به این داستان جذّابیّت و کشش خاّصی مناسب
بخشیده است.

ي سردسیر شمال : ساکنان دّرهaي آغازین صحنه
کردند. فریبی نبود، آفتاب در آرامش زندگی می

همهمه ها خاموش و بیشد؛ شبآهسته پهن می
بود، و سریویلی شاد و خرّم با زندگی روستایی 

گذراند.خود روزگار می
کوشد تا با فریب به : شیطان میη. فریب کاري 1

درون خانه راه یابد.
- کالم می: سریویلی با شیطان همθ. همدستی 2

شود.
- : سریویلی در مقابل وسوسهCي آغازین.مقابله3

کند.ر مقاومت میهاي مزوّ 
یابد. : شیطان به درون خانه راه میA. شرارت 4

ها در گستردن آنهایش و او با کندن موها و ناخن
آالید. صبح روز بعد ي سریویلی را میدهلیز، خانه

ها تبدیل به مار و حیوانات گزنده موها وناخن
ي سریویلی و تمام خانه،شوند و این موذیانمی

گیرند.ده را فرامی
»اوز « : سریویلی آرزوي در کنار رود a. نیاز 5

در پیوستن، را رویان قصّهنشستن و با پريفارغ
خواهد از این فشار برهد.دل دارد و می

شناسی این منظومه را به این الگوي ریخت
توان ارائه کرد.صورت می

)a ، A ،C ،θ ، η(

ساختار منظومه 
-سریویلی شاد و آرام در خانهتعادل اّولّیه 

-ي روستایی خود زندگی می

کند.
بر هم 

خوردن
تعادل

ي او شیطان با تزویر به خانه
یابد.راه می

برقراري 
مجدّد تعادل

سریویلی به همراه همسر و 
گردد.سگش به خانه بازمی

، نمادي از انسان  »سریویلی«قهرمان داستان، 
متجدّد و مدرِن پس از انقالب مشروطه است. او 

- هاي پریان مغلوب میبر خالف قهرمان داستان

اش به دسِت شرور، امن و رؤیاییيشود و خانه
ي شود؛ قهرمان خانهها آلوده میفتح  و به شرارت
گریزد.کند و از صحنه میخود را ترك می

- در گفتگوي طوالنی شرور با قهرمان خویش

ي هاي چندي موجود است از جمله مقابلهکاري
آغازین (اقدام به گفتگو)، خبرگیري، خبردهی، 

وشش براي فریب کاري وکشمکش؛ کفریب
- قهرمان طوالنی ترین بخش منظومه را دربرمی

کوشد از طریق ستایش مفاخر و گیرد؛ شرور می
نیاکان راهی در دل شاعر باز کند و او را به گشودن 

در ترغیب نماید.
سریویلی در جدال طوالنی با شرور درایت و 

گر و گیرد؛ یاريي خود را به کار میاندیشه
د شاعرند، آگاهی و دانایی، بخشنده، هر دو خو

رسانند؛ از شاعر را در ردّ اّدعاهاي شرور یاري می
آن جا که کشمکش در داستان سریویلی، یک 
کشمکش درونی است، قهرمان براي به دست 
آوردن رهایی یا التیامِ مصیبت یا رفع نیاز و کمبود 
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(بازگشت به زندگی آرام) که همانا عنصري 
مل جادویِی قهرمان، کوشد. عادرونی است، می

همانا ایمان و صالبت درونی وي است.
هاي پراپ عزیمت، آغاز سفري است در بررسی

که در طی آن حوادث و رویدادهاي مختلف، 
کشد و گاهی عزیمت انتظار قهرمان داستان را می

ي کند و صبغهاي پیدا میقهرمان شکل تشدیدیافته
).85: 1386گیرد (پراپ، فرار به خود می

توالی کارکردها چنان که مورد نظر پراپ است، 
داستان جاري نیست. آرامش اّولیّه –در این شعر

نماید و دیگر توکاهاي قشنگ نمیبه قهرمان روي 
خوانند و او همواره ي او نمیدر حیاط خانه

ماند.    غمگین می
طور که از نیما پایان داستان را باز گذاشته؛ امّا آن

آید، ي منظومه برمیشاعر در مّقدمههاي یادداشت
کاريگردد (خویشقهرمان دوباره به صحنه برمی

- اي سخت میبازگشت). او در کشمکش و مبارزه

اش و تمام روستا را از وجود مارها کوشد خانه
- ي سریویلی از وجود پدیدهپاك کند. نهایتًا خانه

شود هاي پلید و اهریمنی (مزّور)، پاك می
پیروزي). مرغان، صبح با منقارهاي کاري(خویش

ي او را دوباره ها گل می آورند و خانهخود از کوه
سازند؛ سریویلی با زنش و به همراه سگش به می

).362: 1386ي خود باز می گردد (نیما، خانه
تر کارکردهاي آغازین و میانی را این منظومه بیش

ي پایانی هاکاريدر خود جاي داده؛ ولی خویش
گوي پراپ همخوانی چندانی با داستان ندارد. ال

این منظومه با تابلویی غم آلود، : »پریان«يمنظومه
- پريو پی درشود. غروبی تیره، امواج پیآغاز می

همه تصاویر ،پیکرکان غمگین و پژمرده

- اي ناخوش خبر میاندوهناکی هستند که از واقعه

یا گویی دهند. مزّور مقاصد خود را در قالب تک
ي نقل سّوم کند. شاعر از شیوهمونولوگ بیان می

شخص استفاده کرده است. مکان ماجرا، ساحل 
(نک یوشیج، دریا و زمان، هنگام غروب است.

1386 :405-412(
: غروبی تیره است و امواج بر aي آغازین صحنه

لغزند، ساحل افسرده خود را بر روي هم می
؛ پریان، رهگذر تند روان دریا پهن کرده است

اند؛ شیطان هم از آب غمگین بر ساحل نشسته
بیرون آمده است.

کوشد پریان را بفریبد.: شیطان میη. فریبکاري 1
: او از مقاصد دنیایی خود با پریان A. شرارت 2

گوید.سخن می
خوانند.: پریان آواز میH. کشمکش 3
خورد و ناامید : شیطان شکست میΙ. پیروزي 4

کند.میصحنه را ترك 
شناسی این منظومه به این ترتیب الگوي ریخت

Ιشود:   (نوشته می ، H ، A ، η(

ساختار منظومه 
اند. پریان بر ساحل نشستهتعادل اّولّیه 

بر هم خوردن 
تعادل

ها را کند آنشیطان تالش می
ها به طمع بیندازد و به آن

نزدیک شود.
برقراري مجّدد 

تعادل
شود و پریان شیطان دور می

دهند.به آواز خود ادامه می

داستان تقابل دو نیروي خیر و –مضمون این شعر
خواهد با چون همیشه میشر است. شیطان هم
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اي پري پاك و زیبا را بفریبد و در سلک اغوا، عدّه
کاري را خواهد سیاهی و سیهخود درآورد؛ او می

- نمیدر دنیا بگستراند؛ اّما چون پریان فریبش را

کند. منظومه جا را ترك میخورند به ناچار آن
داراي مضمونی ساده است و کارکردهاي کمی در 

شود؛ ضدّقهرمان شیطان است و پریان آن دیده می
قهرمانان هستند. کنش ضّدقهرمان چنان که 
خصلت اوست، ایجاد شر؛ و واکنش قهرمانان 

هاي پایداري و عدم تزلزل در برابر وسوسه
اوست.
نیما مقدّمات این داستان را »: مانلی«ي منظومه

فراهم کرده بود و از آن سال 1324پیش از سال 
هایی در آن کرد تا داستان خوب کاريتبه بعد دس

). نیما 520:1386و الیق از آب در بیاید (یوشیج، 
ي صادق هدایت، این داستان را در جواب ترجمه

. این نوشته است» اوراشیما«از داستان ژاپنی 
به کوشش 1336منظومه نخستین بار در سال 

ابوالقاسم جنّتی عطایی در تهران به چاپ رسیده 
که نیما گونه) همان16: 1385یوشیج، (.است

ي این داستان در ادبیّات خودش هم گفته، شالوده
اي که حمیدیان چون مقایسهشود ، هممیه دنیا دید

. اّما نیما ده استکر» پیر مرد و دریا«با داستان 
ي هایی سروده که زادهداستان خود را با تفاوت

فکر خود او است؛ شاعر انبوه آالم ورنج هاي 
مردمان روزگار خود را در ذهن و زندگی مرد 

ده است و براي رهایی از شیتصویر کبه ماهیگیر 
است که به دستیاري اي اندیشیده چارهاین آالم، 

اي زمینیهو هدایت موجودي عاري از آلودگی
)570-520(نک همان :.شودمؤثّر واقع می

: دریا آرام است؛ مانلی آن شب aوضعیّت اّولّیه 
هاي دیگر به امید صید، قایق خود مانند شب،هم

راند.را آرام می
: ماهیگیر در پی کسب روزي A. کمبود و نیاز 1

اش است.و التیام فقر خود و خانواده
کند میي خود را ترك : ماهیگیر خانهβ. غیبت 2

رود.و به دریا می
: پري دریایی از D.نخستین خویشکاري بخشنده3

ي پوش و وسیلهخواهد غذا و تنمانلی می
شکارش را به وي ببخشد.

: مانلی هر چه دارد به پري E.واکنش قهرمان4
بخشد.می
: پري به مانلی امید F.دریافت عامل جادویی5

شد.بخزندگی و نوید بهروزي می
پذیر و ماهیگیر پس از مالقاتی دل: ↓. بازگشت 6

گردد.آلود با پري، به خانه باز میدر عین حال وهم
به این » مانلی« ي شناسی منظومهالگوي ریخت
صورت است: 

)↓،F ،E ، D ، β ، A(
ساختار منظومه

دریا آرام است. مانلی مانند تعادل اّولّیه
شب هاي دیگر به امید صید به 

رود. دریا می
بر هم 

خوردن 
تعادل

وجود فقر و گرسنگی، برهنگی 
و ضعف جسمی ماهیگیر.

برقراري 
مجدّد تعادل

رویارویی با پري موجب 
ي تنگ رهایی او از دایره

شود.زندگی ماّدي می
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هاي آغازین، کاريي مانلی از خویشمنظومه
ي هاکاريوضعیّت اّولّیه و غیبت، و از خویش
داستان –پایانی بازگشت را دارا است. این شعر

هاي اصلی آن رغم این که یکی از شخصیّتعلی
مطابقت هاکاريپیکري است؛ از نظر خویشپري

- هاي پریان ندارد؛ یکی از اساسیچندانی با قصّه

هاي پریان شرارت است که محورهاي قّصهترین 
داستان حول از بین رفتن این شرارت و بازگشت 

شود چرخد؛ چنان که دیده میبه وضعیّت اّولیّه می
این منظومه کارکرد شرارت را ندارد. دو شخصیّت 

) قهرمان: مانلی (مرد 1در داستان حضور دارند:  
رسان: پري دریایی. شرور، ) یاري2ماهیگیر)  

بار دچار روزگار است که مرد را به فقري نکبت
کرده است.

ي تالش مرد ماهیگیر براي منظومه، بیان کننده
رهایی از فقري است که دامنگیر وي شده. او در 

کند؛ لیکن پردازي میاین تکاپو با خود خیال
ي داستان، درگیري و نزاعی در میان نیست؛ عرصه

ست ي یک کوشش است؛ کوشش براي دصحنه
یافتن به وجودي متعالی و رهایی از پستی و 

حقارت مادّي.
گر او است؛ او به دور از روي و ریا، پري یاري

گوید. ها میدر خلوت و تنهایی، با مانلی سخن
تر اي متعالیمانلی در شُُرف توّلدي دوباره در الیه

اي روحی از قید پستی از وجود است. او در مبارزه
شود. هستی پري به او یفقر و حقارت رها م

ي تواند با همهدهد که هم میشناختی تازه می
ها سخن بگوید و هم سخنان آنان را بشنود، پدیده

آشنایی با پري دریایی، مرد ماهیگیر را از زمین 
رساند.اي از زندگی میکند و به درك تازهجدا می

شود؛ این منظومه با وضعّیت کمبود و نیاز آغاز می
با فقري شدید دست به گریبان است تا قهرمان 

ها را به کاِر صید در آنجا که مجبور است، شب
دریا بپردازد. رویارویی با پري او را از اسارت فقر 

ي چون منظومهرهاند. این منظومه نیز هممادي می
پایانی باز دارد؛ چه در پایان » خانه ي سریویلی«

ضعّیت هر دو منظومه قهرمانان در دل دارند به و
متعالی برگردند؛ شاعر سریویلی دردل دارد به 

- جنگ خود با مطرود ادامه دهد و مانلی نیز می

خواهد به دریاي گران برگردد.
بر اساس اظهار »:پِی دارو چوپان«ي منظومه

پی دارو شده «، ي این منظومهشاعر در مقدّمه
اي است که بر زبان بومیان مثل گونه» اکنون چوپان
ي داستانی این مثل و نیما ریشهاستدیزنی جاري 

را در قالب شعري روایی سروده است؛ 
- ها در خالل گفتگوهاي شخصیّتتصویرآفرینی

گیرد؛ هاي داستان یعنی چوپان و شوکا صورت می
عالوه بر آن راوي سّوم شخص هم حضور دارد. 

در و جنگل آلود در وقایع اصلی در غروبی مه
افتد؛ عالوه بر آن اي از غبار و ابهام اتّفاق میهاله

یاي دور در ذهن شوکا موجد ؤوجود یک ر
ي داستان است که بر زیبایی و جّذابیّت حادثه

)592-571(نک همان: افزاید. موضوع می
داري بی وضعیّت اّولیّه: الیکا جوانی رعنا، و کمان

یگران هم کند و به دنظیر است. او شکار می
بخشد.سهمی می

خواهد شکار کند.: الیکا میa. کمبود و نیاز 1
رود.: الیکا به شکار میβ. غیبت 2
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جستجوي به: الیکا در جنگلε. خبر گیري 3
چون بیند و او را همآید و شوکایی میشکار برمی

یابد.ي خیالی نازك میسایه
گیرد و آن : الیکا کمان بر کف میA. شرارت 4
گشاید.ه تیر از چلّه میگا
: در این جا در قصّه رویدادي T. تغییر شکل 5

وجود دارد که در کارکردهاي پایانی قرار داشته 
است و آن تغییر شکل پري است. پري که خود 
،را به صورت شوکایی درآورده بود، با اصابت تیر

هاي دهد و به شکل زنی با گیسوصورت میتغییرِ 
در برابر -زخمی شده است در حالی که-افشان 

شود.چوپان ظاهر می
: زن از چوپان D. نخستین خویشکاري بخشنده 6

خواهد او را به آبادي برساند ودرمان کند.می
پري : الیکا به ابراز محّبتЕ. واکنش قهرمان 7

- میي او معّرفیدهد و خود را دلباختهپاسخ می

کند.
گیرد و به یالیکا زن را به دوش م: ↓. بازگشت 8

برد.آبادي می
رسد.: قهرمان به خانه میG. انتقال مکانی 9

: الیکا زخم پري را K. مصیبت التیام می یابد 10
بندد.می
: شوکا باید درمان شود، M. انجام کار دشوار 11

از این رو نیاز به دارو دارد.چوپان به دنبال دارو 
رود.می

توان به شناسی این منظومه را میالگوي ریخت
این صورت ارائه کرد :

)M

 ،K ، G ، ↓ ، Е ، D ، T ، A ، ε ، β ، a(

ساختار منظومه 
الیکا کمان دار ماهري است و تعادل اّولّیه

- همگان از شکارش نصیب می

یابند.
بر هم 

خوردن 
تعادل

کند. چوپان شوکایی شکار می
شکار زنی است که تغییر شکل 

یافته است.
برقراري 

مجدّد تعادل
برد؛ او زن را به خانه می

بندد و خود به زخمش را می
رود.دنبال یافتن دارو می

این منظومه با کمبود و نیاز الیکا به شکار آغاز 
افتد که شود؛ امّا در آن شرارت هم اتّفاق میمی

چه در این همان تیر خوردن شوکا است. آن
هاي منظومه متفاوت است، ساختار شخصّیت

داستان سه شخصیّت –داستان است. در این شعر
شوند: قهرمان، ضّد قهرمان و شاهزاده دیده می

خانم. قهرمان و ضّد قهرمان هر دو خوِد الیکا 
است که در شخصیّتی پویا، در دو چهره ظاهر 

شود و شوکا، شاهزاده خانم است که کاري می
نهد و از او تقاضاي ي قهرمان میوار به عهدهدش

گون  داستان موضوع کند. پایان افسانهازدواج می
دیگري است که ذهن خواننده را به خود مشغول 

بخشد.کند و به داستان ابهام هنري میمی
منظومه با تصویري از »: پاکار شب«ي منظومه

اي که از سر شاخه، شب و گذر آرام رود و پرنده
. شود، آغاز میم خود را آویخته و خوابیده استدُ

نیما در این منظومه  با استفاده از فنونی چون 
گري پرداخته توصیف و نمایش و نقل به روایت

پا در است. موضوع منظومه، بیان رنج مرد شب
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ها و فرساي تابستان و هجوم پشّهگرماي طاقت
اویادآوري گرسنگی فرزندان و فقدان همسر

زار است که با ي برنجپا نگهبان شبانهشباست.
طبل و دمیدن در شاخ و ایجاد سروصدا برکوبیدن

حیوانات وحشی را از مزرعه دور می کند. نیما، 
اي از زندگی دهقانان فقیري را به نمایش گوشه

داران به کارهاي درآورده است که در مزارع زمین
).618-611(نک. همان:اندپرداختهمشقّت بار می

تابد؛ : ماه میAآغازین (تعادل اّولّیه) يصحنه
گذرد؛ قرقاول بر سر شاخه خوابیده رود آرام می

است.
پا مرده است.: زن شبβ. غیبت1
: نبود همسر، فقر و گرسنگی و a. کمبود، نیاز 2

ها و نیازهاي  دغدغه،تنها ماندن کودکان در کلبه
پا است.مرد شب

پا با وجود عناصر شب:Сي آغازین . مقابله3
دهد.مزاحم به کار ادامه می

: شب پا با کوفتن طبل و Е. واکنش قهرمان4
دمیدن در شاخ سنگینی و وحشت شب را تسکین 

توان . الگوي ریخت شناسی داستان را میدهدمی
به این صورت نوشت:                 

)Е ،C ،a ،β(
ساختار منظومه

- شب بود، رود آرام میتعادل اّولّیه

گذشت و....
بر هم خوردن 

تعادل
- میرد، کودکان تنها میزن می

شود شوند، مرد غمگین می
و...

برقراري مجّدد 
تعادل

- پا در جدال با کشمکششب

هاي درونی به زندگی 
دهد.بار خود ادامه میفالکت

ي روایی براي طرح نیما در این منظومه ازگونه
مسایل اجتماعی ومشکالت روز مردم استفاده 

هاي طبقات محروم را به ها و نگرانیکرده و رنج
زدن چنین تصویر کشیده است. شاعر با رقم

- پا، پایان داستان را باز میسرنوشتی براي شب

پیوستن ماجرا به پیروزي طرحی گذارد و براي 
اندیشد. این منظومه بخش شرارت را ندارد؛ نمی

شود، و منظومه با وقوع مصیبت و بدبختی آغازمی
داراي وضعّیت کمبود و نیاز است. دراین جدال، 

اي درونی ي او مبارزهقهرمان تنهاست؛ زیرا مبارزه
ي است. با توّجه به این که قهرمان فردي از طبقه

دهقان و زحمتکش جامعه است و داستان؛ 
گر زندگی پر از رنج اوست؛ تأثیر ادبیّات روایت

کارگري در این منظومه آشکار است.
نیما براي نخستین بار «»: پادشاه فتح«ي منظومه

پادشاهی تِ ئگشایش و پیروزي را در شکل و هی
با هیبت به تصویر کشیده است. نیما در برابر 

شخصّیت ،خواری چون جهاناندیشهیوالي مرگ
) او را antagonistگونیست،-(آنتامقابل

چونان پادشاهی مقتدر که دیر یا زود به جاي 
زمام امور را در کف خواهد گرفت، ،خوارجهان

تجّسم بخشیده است. چنین تصویري، هم بیان 
ناگزیر بودن این دگرگونی است و هم يکننده

آمده و جانبهگویاي شأن و شوکت آرمان مردمِ
نیز قّوت امید و توان باالي دگرگون سازي در 

هاي تصاویر مربوط به او هم، همگی مایهآنان، بن
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: 1381(حمیدیان، » گویاي بزرگی و شگرفی است
243.(

سرشار از امید به آینده » پادشاه فتح«ي منظومه
زند. است و نوید رهایی و شادي در آن موج می

ي ه سرشار از استعارهداستان ک–در این شعر
- بخشی است، شاعر امیدوارانه به زندگی میجان

ي ها را در نظر ندارد. تکیهنگرد و تنها بیان رنج
بر حاکمّیت فتح و زوال دوران سیاه آن نیما در 

آواي طنّاز «و » نشان روز بارانی«استبداد است. 
ي آزادي و ي سپیدهمبشّر طلیعه» خروس همسایه
رستگاري است.

: حاکمیّت شب تیره.a. کمبود و نیاز 1
: پادشاه فتح در تخت خود لمیده و β. غیبت 2

کند.همه چیز را از دور نظاره می
: حاکم شب از راه گوش، خواب η. فریبکاري 3

دهد.را به چشمان و به خون قربانی تحویل می
- خندد، خنده: پادشاه فتح میСي آغازین . مقابله4

- ، او امید به زندگی را میاش انفجار امید است

پراکند
: پادشاه فتح از درون پرده، Е. واکنش قهرمان 5.

بیند؛ او با کمک نیروي بیداري، همه چیز را می
کند؛ بهار زا بیدار میمردم را از خواب فالکت

- شکوفاند؛ گشایش و رهایی ایجاد میخنده را می

گرداند.امید شکوفایی را به ارغوان باز میو کند 
: پادشاه فتح پنهانی، حاکم شب را H. کشمکش 6

گیرد؛ شادي را در وجود خود حفظ زیر نظر می
کند و براي مبارزه با دشمن همچنان خود را می

منتظر اودارد و براي رویارویی با قوي نگه می
ماند.فرصت می

ي پادشاه فتح را به شناسی منظومهالگوي ریخت
توان نوشت:این صورت می

)H ، Е ، C ، η ، β ، a(

ساختارمنظومه 
به هم خوردن 

تعادل اّولّیه 
حاکمّیت شب

برقراري 
تعادل

حاکم شدن پادشاه فتح، 
شکسته شدن زنجیرهاي 

- محرومان، گرم شدن اجاق

هاي سرد، آغاز رستگاري 
پایان زمان اسارت، جهان،

آمدن بهار دلگشا.

اش آن قدر مسلّم قهرمان آن قدر قوي و پیروزي
است که شاعر او را پیش از رسیدن به پیروزي 
نهایی، پادشاه دانسته است. قهرمان از آغاز تا پایان 

پردازد؛ مبارزه تا رودرروي شرور به مبارزه می
به پایان داستان ادامه دارد. غیبت پادشاه فتح

صورت ترك میدان نیست؛ او با در اختیار داشتن 
ي قدرت، سایه به سایه شرور را تعقیب می اریکه
کند.

نماد همدلی و » مرغ آمین«»:مرغ آمین«ي منظومه
کشیده است؛ مردمی که با هم وحدت مردم رنج

- دردهاي مشترکی دارند و این رنج مشترك یاري

مرغ «در مسیر آنان قرار داده است. را يگر واحد
دلش داغ دردهاي و دردآشناي مردم است » آمین

آنان را دارد. او آرزومند رسیدن به روزهاي طالیی 
سعادت و کامیابی است؛ از عمق وجودش براي 
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فرو ریختن بساط ظلم و برپایی بناي عالی 
کند؛ او زبان مردم اندیشمندي و راستی دعا می

هاي خستگان یدي است که به دلي اماست، پرنده
ي واالي رهایی را بخشد و اندیشهشور رهایی می

: 1386(یوشیج، برد. ي عرش باال میتا آستانه
741-749.(
،»نیما«ي ساخت محاوره  در شعر ترین نمونهمهم

ي وگو (دیالوگ) است که در قطعهساخت گفت
ترین صورتی ظهور یافته به درخشان» مرغ آمین«

گونگی خاّصی مرغ آمین، به دلیل روایت«.است
که دارد، اندکی به ساختار داستانی نزدیک شده 

ي دید داناي کل روایت است. مرغ آمین، از زاویه
).371:1380(علی پور، » شودمی
: سراسر سرزمین را بیداد فرا گرفته A. شرارت 1

است.
خواهد مردم را : مرغ آمین میB. میانجیگري 2

گران متّحد کند.علیه ستم
گشاید.او به سوي مردم بال می: ↑. عزیمت 3
- : مرغ آمین درد مردم را میCي آغازین . مقابله4

دهد، احوال دردمندان فهمد و سر خود را تکان می
شود و به سرگذشت آنان گوش فرا را جویا می

دهد.می
: مرغ آمین با مردم دردکشیده Е. واکنش قهرمان 5

- در جواب دعاهاشان آمین میشود و همآوا می

کند.هاشان را آرزو میگوید و پایان رنج
شناسی این منظومه را به این ترتیب الگوي ریخت

توان ارائه کرد:می

)Е ، C ، ↑ ، B ، A(

خوردن تعادل برهماین منظومه فقط داراي بخش
است؛ زیرا با آوارگی مرغ آمین آغاز شده و سراسر 

بار مردم و آرزوي آنان منظومه بیان وضعیّت رقّت
براي رهایی و دعاکردن و اجابت خواستن است 

رسد. و با انتظار پیروزي و رهایی به پایان می
کارکردهاي اندکی در این منظومه نمود یافته 

باز است؛ زیرا شاعر مردم است. پایان این منظومه
را در انتظار آزادي رها کرده و قهرمان، خود به 

آسمان رفته است.

گیري: نتیجه
بر اساس ي نیماگانههاي سیزدهتحلیل منظومهاز 

مشّخص ي پراپویک گانهي سیهاکاريخویش
ایندرکاريخویشوچهارد که بیستگردی

ترین بسامدها را یش. بداردها وجودمنظومه
ي هاي شرارت، مبارزه و مقابلهکاريخویش
.اندبه خود اختصاص دادهآغازین 

کننده ي وضعیّت ي آغازین معموٌال بیانصحنه
اّولیّه یا همان تعادل اّولیّه است که در آن شمایی 

شود؛ نیما نیز سعی کرده از فضاي قصّه ارائه می
استفاده کند.ها از همین شیوه در ورود به منظومه

شرارت و کمبود و نیاز یکی از محورهاي اساسی 
ي پراپ است که گانهویکي سیهاکاريخویش

هاي هاي گوناگونی است. در منظومهداراي شکل
هاي متعّددي است. نیما نیز شرارت داراي گونه

هایی است که از سوي ها معموالً ناگواريشرارت
تحمیل شده و دنیاي شرور به زندگی قهرمان 

قهرمان در مقابله با این گونه مشکالت ضعیف و 
کند؛ ناتوان است و آن را به امید آینده تحّمل می

تواند آن را ازمیان بردارد. امّا نمی
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ي آغازین، واکنش قهرمان و کشمکش، مقابله
یی هستند که در نبرد و رویارویی هاکاريخویش

یا شرارت قهرمان با ضدّقهرمان براي رفع کمبود 
- ها میکاريیابند. این خویشفرصت بروز می

هاي تصمیم گرفتن براي مقابله، توانند به شکل
گذر از یک آزمون، انجام خدمتی، آزاد کردن یک 
اسیر، وفاي به عهد، دور کردن خطر، سرکوبی 
دشمن، جنگ تن به تن و  یا رقابت اتّفاق بیفتند؛ 

- ن در منظومهکه نبرد قهرمان با ضدّ قهرمادر حالی

هاي تحّمل کردن رنج هاي نیما عمومًا به شکل
وارده، صبر کردن بر مصیبت، فریادهاي درونی و 

- تجّلی می» مقاومت و امید به آینده«در یک کالم 

یابد.
وضعیّت پایانی شامل کارکردهاي بازگشت، 

پیروزي و عروسی است.
ها را با بازگشت . بازگشت: نیما بعضی از منظومه1

ان پایان داده؛ اّما ترسیِم پایان قطعی ماجرا را قهرم
- . پیروزي: این خویش2به خواننده سپرده است. 

داراي دو صورت پیروزي و عدم پیروزي کاري
- است. داستان محبس به محکومّیت کََرم ختم می

شود که صورتی از پیروزي است (صورت منفی). 
یان ي سرباز نیز با ناخوشی  به پاي خانوادهمنظومه

به همدلی » افسانه«ي . عروسی: منظومه3رسد. می
شود که و همزبانی عاشق و افسانه ختم می

- عروسی به حساب میکاريصورتی از خویش

آید. 
پا، ي کار شبشایان ذکر است که در منظومه

ماند و در پا با زندگی، نیمه تمام میي شبمبارزه
نتظار ظهور ي پادشاه فتح، نیما مردم را در امنظومه

دارد و بهروزي را به آینده پادشاِه پیروزي نگه می

ها با بنديگونه پایانکه اینسپارد؛ درحالیمی
ي پراپی چندان سازگاري گانهوضعیّت پایانی سه

ندارد. 
- هاي نیما، چهارشخصیّت از شخصّیتدر منظومه

ي پراپ حضور دارند: الف) هاي شش گانه
اصلی یعنی قهرمان، قهرمان: شخصیّت محوري و

اغلب یک فرد معمولی از میان قشرهاي پایین یا 
حّداکثر، متوّسط جامعه و معموًال متعّلق به گروه 
کشاورزان است. ب) شرور: شخصّیت دیگر 

هاي مورد بررسی ضّدقهرمان است که در منظومه
یا شیطان است و یا حاکمی ستمگر. ج) 

هاي دیگر: دو شخصیّت دیگر در شخصّیت
ي قلعه«گر در شود؛ یاريها دیده مینظومهم

» پیِ دارو چوپان«و شاهزاده در » مانلی«و » سقریم
هاي اندکی دارند.کاريکه خویش

هاي هاي نیما در مقایسه با قصّهداستان–شعر
ساده و ياز ساختار،پریان، که پراپ بررسی کرده

ابتدایی برخوردارند و ساختمان چنان پیچیده و 
- کاريخویشاي ندارند؛ بنابراین، تعداد پیشرفته

ها اندك است.آنهاي موجود در 
ها ناظر بر این است که دستاورِد بررسی منظومه

ها مصداق ظاهري و بیرونی کارياغلب خویش
ي درونی و معنوي دارند. ندارند؛ بلکه جنبه

هاي لفظی  و ها عمدتٌا به شکل جدالدرگیري
هاي درونی است.کشمکش

هاي مورد هاي نیما با قصّهشکال نبرد در منظومهاَ
بررسی پراپ متفاوت است. شاید علّت آن، این 

هاي خود به دنبال باشد که نیما با سرودن منظومه
بیان یک اندیشه یا تغییر آن در جامعه است.



89و دیگرانمهدي خادمی کوالییشناسی پراپ / هاي منظوم نیما در ترازوي ریختداستان

عامل جادویی همواره امید، شوق حرکت و نوید 
معادل» نوید بخشی«به آینده است ؛ بنابراین 

فرض شده Fدریافت شِئ جادو ِ کاريخویش
است.

ها به مرگ قهرمان و هاي نیما شرارتدر داستان
او کاريحذف او از صحنه می انجامد و خویش

یابد. گاهی مرگ قهرمان، مقّدس بوده که پایان می
آید؛ زیرا قهرمان خود نوعی پیروزي به حساب می

اش نزدیک ساخته است.را به هدف متعالی
شوند گاه پیروز نمیهاي نیما هیچقهرمانان منظومه

گردد. عامل و داستان، عموماً به تعادل اّولّیه برنمی
گر قهرمان معموالً عوامل و جادویی و یاري

- عناصر درونی او هستند، در حالی که در ریخت

- کارياند. خویشگران بیرونیشناسی پراپ یاري

ر چند اي خارج از الگوي پراپ دهاي تازه
شده که شایان توجّه است؛ ي نیما دیده منظومه

- تکرار خویش» ي سقریمقلعه«ي مثالً در منظومه

ي تازهکاريِ خویش» پریان«و در شعر کاري
شود که در موارد مورد بررسی دیده می» تهدید«

پراپ دیده نشده است.
در ،شناسی پراپریختکاريخویشترین بیش
در ،ترین آنو کم» ي سقریمقلعه«داستان –شعر

بازتاب یافته است.» پاکار شب«
تر و هاي آغازین و میانی بیشکاريخویش
هاي پایانی بسیار کم است.کاريخویش

هایی را هاي خود نمونهپراپ براي بررسی
د، لذا داشتنکه با الگوهاي وي تطابق بود برگزیده 
اّما هماهنگ دست یافته است؛ وهمسو یبه نتایج

و گزینشی غیرجاکه موارد مورد بررسی ما از آن

- نمینتایج به دست آمدهتنها از یک شاعر بوده،

ي هاکاريتواند آن موزونیّت و یکدستی خویش
الگوي پراپی را آینگی کند.
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