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Abstract 
Whereas the narration and description are the central elements of the poetics of Nima’s new 

poetry; during his poetic time, he composed several narrative collections of poems. The purpose 

of the present article is to investigate the techniques of narrative time in the Servielli House 

system, based on the theory of time narration by Gerard Genette. The results of the study show 

that procrastination (expansion of narration), retrospection, and foresight are among the most 

important tricks of the time that Nima has dealt with in narration. Since, according to Nima's 

theory, the purpose of poetry is to describe and narrate and embody the poetic subjects, so his 

trick in his narrative poems is to expand the narration, which has been done in this system with 

objective and very beautiful descriptions. The function of delay in this poem is to describe the 

place and time of the story, to characterize and to objectify the abstract matters. Nima has also 

used the retrospective and futuristic tricks of the narration to express the poet's hopes and 

doubts, and his hesitations and delays, which are beautifully expressed in the form of the 

Serivili controversy between the Nojo poet and the devil, which is a symbol of temptation. His 

deceptive and seductive inner selves are depicted. In general, Nima's time tricks in this poem 

are consistent with both the theme and content of the story and Nima's descriptive style. His 

most important time technique in this system is delaying or expanding the narration, which is 

not a frequency component in the descriptive style. Keywords (English): Narration, Element of 

Time, Gerard Genette, Nima Yoshij, Descriptive Style, Serivili House Collection. 

Keywords: Narration, Element of Time, Gerard Genette, Nima Yoshij, Descriptive Style, 

Servielli House Collection. 
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 مقالة پژوهشی

 دانشگاه رازی، داستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .91-9صص ، 9311 پاییز، 3دورة نهم، شمارة 

 اساس نظریةبر سریویلی ة خانةهای زمانی و سبک توصیفی نیما در منظومبازی

 زمان در روایت ژرار ژنت

 9شمسی پارسا

 سمنان، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنان ،فارسی ادبیّاتزبان و گروه استادیار 

 66/1/6511 پذیرش:  3/6/65511دریافت: 

 چکیده

هاای روایای   منظوماه  ،وی در طول زماان شااعری یاوی     نیما یوشیج است؛ بوطیقای شعر نو روایت و توصیف از عناصر محوری ازآنجاکه

زماان در روایات ارار انات     سریویلی، براساس نظریاة  ةیان ةبررسی شگردهای زمان روایی در منظومپی  رو . هدف نوشتار سروددی متعدّ

ترین شگردهای زمانی است که نیماا باه   از مهم ،نگریآیندهو  نگریگسترش روایت(، گذشتهدرنگ )که دهد نشان می پژوه است. نتایج 

 بناابراین  ؛بخشایدن باه موعاوعات شاعری اسات     متوصیف و روایت و تجسّا  ،نظریه نیما، هدف از شعر براساسازآنجاکه آن پردایته است. 

اش گسترش روایت است که در این منظومه با توصیفات عینای و بسایار زی اا صاورت گرفتاه اسات. کاارکرد        شگرد وی در شعرهای روایی

همچناین نیماا از شاگرد     ؛بخشایدن باه اماور انتیاعای اسات     پاردازی و عینیات  شخصایّت درنگ در این شعر، توصیف مکان و زمان داساتان،  

در زی اایی  که باه  های وی بهره گرفته استهای سریویلی شاعر و تردید و دودلینومیدییان امید و برای بنگری روایت نگری و آینده گذشته

ی کل ا  طاور باه . شاده اسات  ، ترسایم  هاای فری ناده و اااواگر درونای اوسات     که نمادی از وسوسه نبا شیطا شاعر نوجو ،قالب جدال سریویلی

تارین شاگرد زماانی    یوانی دارد. مهام هم مایه و محتوای داستان و هم با س ک توصیفی نیماشگردهای زمانی نیما در این منظومه هم با درون

 دارای بسامد در س ک توصیفی نیماست. یاهمؤل فدرنگ یا گسترش روایت است که وی در این منظومه نیی 

 سریویلی. ، نیما یوشیج، س ک توصیفی، منظومة یانةروایت، عنصر زمان، ارار انت ها:کلیدواژه
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 پیشگفتار. 1

 . تعریف موضوع1-1

معاصر ایران است.  ادبیّاتپردازان شاعران و نظریه تأثیرگذارترینشعر نو فارسی، از  گذارانیبننیما یوشیج، 

زدن را همچون نثر توصیف کناد. وی بارهم  تمام وقایع  ید توصیفی و روایی باشد و بتواندنیما شعر با ازنظر

براین بناا ؛ (430: 1368)نیماا یوشایج،    کناد راستای همین هدف عنوان میدر شعر را نیا در هامصرعتساوی 

کاردن تواوری   رایای جنیماا بارای ا   رونیا ا از توصیف و روایت دو محور عمدة نظریه شاعری نیماا هساتند؛   

ساریویلی و...   رباز، مانلی، سرباز پاوددین، واناة  س همچون وانوادةهایی روایی سرودن منظومهبه  ،ووی 

 رواز ایان  ؛های روایی با داستان و عناصار آن نیاا آشانا باوده اسات     بر سرودن منظومهافاون . وی پرداوت

 یهااافاانپااردازی و ساارودن شااعر نااو را آگاااهی او از ت نیمااا در نظریااهقیّاایکاای از ددیااف موف  تااوان ماای

روایت، زمان روایای و مناسااات زماانی     مهمّ هایهمؤل فیکی از  ازآنجاکه. ستپردازی و روایت دان داستان

گار  ابیت بیشتر داستان شده و همچنین نشاان های زمانی نویسنده در روایت باعث جذ است طوری که بازی

هاای  تارین مجموعاه  گاین  رویدادها ازسوی نویسنده است، به تحلیف آن در یکای از برجساته   چگونگی

 .شودپرداوته می (1)وانة سریویلیروایی نیما یعنی منظومه 

بسایاری از   توجّاه ارتااط میان زمان داستان و زمان ماتن. مفهاوم زماان     یعنی مطالعة درواقعتحلیف زمان  

 منظاور باه اسات کاه    1ارار انات  ،میان آناان ترین چهره درکرده است. مهمشناسان را به وود جلب روایت

 پردازد.زمان می متن در یک روایت، به تحلیف مقولة میان زمان داستان و زمان ییافتن ارتااطات گوناگون

 و هدف اهمّیت. ضرورت، 1-2

پای  رو  شاعران معاصار اسات، نوشاتار     تأثیرگذارتریننیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی، یکی از  ازآنجاکه

قیت وی در سارودن و مانادگاری شاعر ناو را در آثاار ایشاان نشاان        آن است تا یکی از ددیف موف  درصدد

پاژوه   بناابراین هادف    ،آیناد شمار مای ایت و توصیف از ارکان محوری نظریة وی بهرو ازآنجاکهدهد. 

لی ساریوی  زماان روایای و کاارکرد آن در منظوماة    یعنی  ،و شگردهای روایت هاهمؤل فن یکی از تایی حاعر

 آید.شمار میبرجستة روایی نیما به است که از آثار

 های پژوهشپرسش .1-3

اثر نیماا یوشایج    وانة سریویلیداستانی  ر روایت، زمان در منظومةزمان د نوشتار پی  رو براساس نظریةدر 

تا دریابیم وی از چه نوع شگردهای زمانی در این روایات اساتفاده کارده و چاه ارتاااط       بررسی شده است

                                                                                                                                                              
1. Gérard Genette 
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اینکاه   گار ید وجاود دارد   کاررفتاه باه مستقیم و معناداری بین این روایت و شاگردهای زماانی کاه در آن    

 این منظومه چیست  های زمانی درکارکرد بازی

 پژوهش ة. پیشین1-4

شناسای  روایات  ازجملاه مختلف نقد ادبی  یکردهایروهای بسیاری با شعر نیما تاکنون نقد و بررسی دربارة

کارده و باه بیاان     توجّاه نیما  مدارانةبه ساوت اشعار روایت (،1382) ولیلیبرای مثال  صورت گرفته است؛

 ةمؤل فا  ،(1397)آباادی و داور  های داستانی پرداوته اسات. عاری یوساف   اهداف گوناگون وی از روایت

اناد کاه اشاعار روایای نیماا از      و باه ایان نتیجاه رسایده     را در اشعار روایی نیما بررسای کارده  سازی کانونی

کناد. محسانی و   است و تا پایان روایات تیییار نمای    یکی هاآنسازی ثابت برووردار است و راوی  کانونی

 «1کلاود لاوی اساتراوس   »ساس دیادگاه  ارا با رویکرد ساوتارگرایی بر سریویلی منظومة ،(1392) رانهمکا

 .نشده استبندی انت از مقولة زمان بررسی ا این منظومه تاکنون براساس تقسیمامّ؛ اندهبررسی کرد

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

ساریویلی و   زماان روایات و کاارکرد آن را در منظوماة     ،تحلیلای  –توصیفی  یکردیروبا پی  رو نوشتار 

کارده  تایاین و تحلیاف   را دهی به زمان روایت و پیچیدگی یا سادگی آن نیما در شکفشگردهای بررسی و 

 .شودمیتایین زمان در روایت ارار انت  حال نظریة .است

 . روابط زمان در روایت1-5-1

ند که گاویی در تاوالی زماانی دقیا  و     شوادراک می یاگونهبهرویدادها و حوادث در سطح داستان  بیشتر

 توان با شگردی هنری، توالی زمان داساتان در سطح روایت می کهیدرحالافتند، می ات فاقی وط در ترتیای 

ا چگوناه  امّا ؛ معنای ارتااط زمانی میان داساتان و ماتن گفتماان روایای اسات     را تیییر داد. زمان در روایت به

 در ماتن ممکان اسات    اامّ ؛زمان داستان با زمان متن روایی متفاوت است  در داستان نظم زمانی وجود دارد

آن است. در هر روایت داستانی دو نوع زماان وجاود    ةکنندفیتعرجا شود، زیرا راوی هاین نظم زمانی جاب

ین و یعنی نظم واقعای حاوادث و رویادادها و دیگاری نظام دروغا       ؛2  به داستان است، زمانی که متعل دارد

 بامشاکی، شاود ) روایات راوی یاا نویسانده مرباوط مای      که باه چگاونگی   3ساوتگی آن یعنی زمان روایت

 .شودنامیده می(. مورد دوم در این نوشتار، زمان متن روایی 356: 1391

تمهیاداتی، روابا     یریکاارگ باه باا   ، زنجیرة رویدادها و حوادثی است که راویداستان گوید:انت می 

                                                                                                                                                              
1. Lévi-Strauss 

2. story time 

3. text time 
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 کناد بندی آن را تنظایم مای  تمهیدات، زمان ت در اجرای اینتوالی زمان داستان را دگرگون ساوته و با دق 

توانناد در ساه حاوزه    ی نویسندگان برای روایت داستان مای کل  طوربه(. 25: 1371انت، به نقف از اووت، )

 (. 35: 1997 . بسامد رویدادها )انت،3. تداوم 2. نظم روایت 1تیییر ایجاد کنند: 

 . نظم در روایت1-5-1-1

شاود.  یهاا در ماتن بحاث ما    از ارتااط میان توالی رویدادها در داستان و ترتیب بازگویی آن 1نظم در مقولة

هاا  اساس تقویم زماانی آن ، یعنی برافتدمی ات فاقرویدادها را در نظمی که  یک راوی ممکن است که ارائة

ه، هرگوناه  الصا و طوربها راوی دیگر ممکن است رویدادها را وارج از نظم تعریف کند. انتخای کند، امّ

ای از متن کاه  هر پاره» ،نام دارد. به دیگر سخن 2پریشیرویدادهای داستانی، زمان تیییری در چین  و ارائة

 «.باشاد پریشای مای  ، زماان ای زودتر یا دیرتر از موقعیت طایعی یا منطقی توالی رودادها نقاف شاود  در نقطه

آن  نظمی زمانی است و دو ناوع عمادة  بی داستان،( انحراف از نظم زمانی دقی  در یک 56: 1383تودن، )

 گویی:نگری و پی اند از بازپسعاارت
 گویی(پیشنگر ). روایت آینده1-5-1-1-1

نظمای زماانی اسات کاه باا      یک بی»نگری آینده درواقع در این روایت زمان طرح، جلوتر از داستان است.

 یک یا چند رویداد کاه پاس از لحظاة    آینده دارد؛ فراووانی یسوبهحال، حرکتی به جلو و  به لحظة توجّه

ایجااد   منظوربهاساس زمان تقویمی، ای که بیان توالی رویدادها برظهعاارتی لحات فاق وواهد افتاد یا بهحال 

 (79: 2003 )پرینس، «.شودف مینگری متوق فضا برای آینده
 نگری(بازپسنگر ). روایت گذشته1-5-1-1-2

کناد کاه   ی را تعریاف مای  نگری یعنی راوی رویاداد گذشته زمان گذشته است. صورتبهاین نوع روایت 

نگاری عااارت اسات از    باازپس  ،افتاده است. به دیگر سخن ات فاقحال نقف، پی  از نقطة کنونی داستان در

 .«شاود گفتاه مای   ای از متن روایی که پس از رویدادهای بعد از وودروایت یک رویداد داستانی در نقطه»

 (.16: 1989، 3کنان-)ریمون

 4بسامد. 1-5-1-3

بسامد یا تکرار، ارتااط میان تعداد دفعات روداد در داساتان و دفعاات بازنماایی آن را در روایات بررسای      

. 3و منفارد  . بساامد  2 . بساامد باازگو؛  1از:  اناد عاارتعمده در این مقوله وجود دارد که  کند. سه شیوةمی

                                                                                                                                                              
1. order 

2. anachrony 

3. Rimmon - Kenan 

4. frequency 
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 . مکر ربسامد 
 1. بسامد بازگو1-5-1-3-1

افتاده است. بسامد بازگو عکس بساامد   ات فاق بار nگفتن آنچه  بارکیکنان یعنی -ریمون ازنظرنقف بازگو 

ناوع روایات   ایان  مقدادیساده باشد.  تواند حال ساده یا گذشتةاست. زمان دستوری این نوع نقف می  مکر ر

کاردن و   نوع بسامد عاارت از والصهاین (. نق  و کارکرد173: 1378 مقدادی،) نامدرا نقف اوتصاری می

 است. اهمّیتحذف رویدادهایی داستانی فرعی و بی
 2بسامد منفرد .1-5-1-3-2

کناد.  یااد مای   باار کیا ترین شکف روایت است که نویسنده از یاک واقعاه در گذشاته،    نقف منفرد، متداول

ناوع کمیاای اسات و    د، است کاه ایان  افتمی ات فاق بار nآنچه  بار nکردن تکرار صورتبهحالت دیگر آن 

 .(405: 1391 بامشکی،) ستینمعمول 
 3 مکرّربسامد . 1-5-1-3-3

 کناد افتااده اسات، چنادین باار تکارار مای       ات فاق بارکیدر این شکف از روایت، نویسنده، رویدادی را که 

کاه   یریتاأث سااب   تواناد ی می ،افتاده ات فاق بارکیای که فق  تکرار حادثه ت(. عل 273: 1378 )مقدادی،

یاک از ایان   هر(. ایناک  45: 1371 اواوت، )نویسانده باشاد    مندهدف دیتأکیا برای  حادثه بر فرد گذارده

 :شودشرح داده میها در این منظومه مقوله

 پردازش تحلیلی موضوع .2
زماان یاا صاحنه،    هام  روایات(، ارائاة   گسترشدرنگ )سریویلی،  به بررسی عنصر زمان در منظومة توجّهبا 

اند کاه باا سااک    ترین شگردهای روایی نیما در این منظومهمهم ، مکر رنگری و بسامد نگری، گذشتهآینده

 .شودمیبررسی  گفتهپی  این عناصر در منظومة نجایاتوصیفی نیما در هماهنگی کامف هستند. در 

 نظم .2-1

ین شایطان و  زیرا متن در قالب گفتگوی ب؛ ی استدر این داستان همان روایت وط  یگرتیرواغالب  شیوة

کند، زیرا مخاطب اط العاات  با وود همراه می گامبهگامگری، مخاطب را روایت سریویلی است. این شیوة

تقاباف  شده میان شایطان و ساریویلی، از اصاف مااجرا و     دارد و با پیگیری مکالمات برقرارچندانی از ماجرا ن

نگار نیاا   نگار و گذشاته  از روایت آیناده یادشده  منظومةنیما در  حالنیا باشود. دو باوار میهای آناندیشه

 شود.داده می شرح نجایااست که در  بهره برده
                                                                                                                                                              
1. iterative 
2. singulative 
3. repeating 
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 نگری. آینده2-1-1

نومیدی نسات باه آیناده و گااه     ای بیان شک و دودلی و همچنیننیما در این داستان از این شگرد زمانی بر

بناابراین کاارکرد   ؛ های داستانی بهره برده اسات شخصیّتبرای بیان آرزوهای ووی  در قالب گفتگو بین 

 گر در این منظومه بدین شرح است:نروایت آینده

 نومیدی نسبت به آینده نگر و بیان. روایت آینده2-1-1-1

گرفتن طرحی نو بارای شاعر فارسای    آزارهایی که درپی پی ری نیما و اذیت و های زندگی شاعنابسامانی

در اشاعار  تاوان  میچیا بدبین کرده بود. اثر این بدبینی را او را نسات به همهزیادی  تا حدّ ،ف شده بودمتحمّ

 ها:مانند این نمونه؛ وی مشاهده کرد

شادن آوار ز کاار    زندگانی سریویلی سایه وواهاد   »گفتند:/ هایی که میراست وواهد آمد آن سخن» 

اسانند   ةهاای بوتا  های دورشان جای است،/ و به شاب از شاعله  جادوگرهایی که در آن کوه«/ جویانی حیله

 (248: 1375نیما یوشیج، ) «.ندیجوگویند/ گرچه غیر از بیهده چیای نمیسرمستند،/ بیهده حرفی نمی

کاه قصاد فریاب و اغاوای او را     قهرمان است، وطای به شایطان   - راوی داستان که همان من نجایادر  

جااادوگران  ة شااوم وااود را کااه ازراهتیااره و تااار وواهااد شااد و آینااد  اشیزناادگگویااد کااه ماای ،دارد

 کند.باور می شده ینیب  یپ

زمانی که ز پس دیوار، آن مطرود/ دید بر راه جوای سریویلی بود،/ سریویلی باز با واود زیار لاب    آن» 

رفاتن./ تاا   در های دور رفتن/ از مکانی که ددی شد آشنا با آن بهزی کوهمن پس از این بایدم »گفت:/  می

های ناپیادا،/ دل شاکافم واکادان    واند اندر زمستان در شکوبهچنان ماران که از کار نهیب باد و سرما/ می

کارادی   انگیاا غام  / زیر سایة-جای و مکانم ای درییا!دور از  -رهایی یافتن./ بعد از این باید/ را از پی راه 

ام را همرده، من/ یااد آرم قصّا  دردسرآور نشینم/ تا غرابی وواندم غمگین و زشت از پی / در غروبی رنگ

 (249 )همان:« وام  و دلری .

قهرماان، ر  داده اسات و    - گاویی درونای راوی یاا هماان مان     نگری در قالب تکنیا آینده نجایادر  

گویاد و از  زندگی وود ساخن مای   ةهای آیندنقشه و طرح های درونی ووی  ازقهرمان داستان با واگویه

 وورد.انگیا وود حسرت میغم بینی آیندةپی 

 درواقاع سوی راوی است. قهرمان از –من  ةبینی فضای تیره و تار آیندنگری پی گاهی کارکرد آینده 

مااهم شاعر و شااعری ناوین      و شک و تردیدهای وود را از آیندة هادلیدو ،نیما در قالب این شگرد زمانی

 :برای مثال وود نشان داده است؛
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شاای باس    فاا پیداسات/ مان  های این غروی غمگاای من،/ در میان نوبهار وندههای شاان دلتیرگی» 

 (.266 همان:) «غمناک دیدن./ پس چراغ من به روی گور من افرووت وواهد. تلخ وواهم از بد این تیرة

 های آیندهو بیان طرحنگر . روایت آینده2-1-1-2

هاا و  های داساتانی بیاان شاده و محتاوای آن بیاان تقاباف      شخصیّتاین روایت در قالب گفتگوی  ازآنجاکه

هاای   هاای درونای اوسات، تضااد و تقاباف اندیشاه      تضادهای سریویلی شاعر با شیطان که نمادی از وسوسه

 شود. ساریویلی گااه آینادة   دیده میی گویی درونقالب گفتگو و مکالمه و گاه در قالب تک در شخصیّت

ساریویلی واود    درواقاع افکندن طرحای ناو بارای آیناده اسات.       بیند و گاه در اندیشةوود را تیره و تار می

شعر نو است که در ایان منظوماه باه بیاان      و شک و تردیدهای وی نسات به آیندةها نمادی از نیما و اندیشه

 :برای مثال روشنی نشان دهد؛بهآن پرداوته و با استفاده از شگردهای زمانی روایت توانسته آن را 

 یایا رؤهای دور/ بین مرگ و زندگانی در دل سانگین  وواهم شدن در گود تاریک نهان بیشهمن فرو» 

دسات آورد  های روشن از معنی دیگار را باه  نقطهبانگ،/ شای تیره، / که وفه گشته ست در آن مردمان را 

 (254همان: ) .«وواهم

ة پردازد و دم از تیییار راه و روش و شایو  شاعری وود می وععیت حرفة بینیسریویلی به پی  نجایادر  

 درراهنیما در قالاب ساریویلی شااعر، از تضااد و تردیاد و درونیاات واود         درواقعزند. می شاعری ووی 

 راند.جدید شاعری سخن می رسیدن و کشف شیوة

نام بانگی بس عجب وواهد درافکندن/ شاعر را رتاات بسای    نام تو در این جهان/ از ره این جنگف گم» 

 (263همان: ) .«استیدنهای این زندگانی شاعرانه با نواتر زندگانیوادست./ 

سریویلی شاعر وود نیماسات کاه    درواقعآمیا نیما در این سروده مشهود است. لحن حماسی و مفاوره 

هاای درونای   ها و تردید درونی ووی  را در قالب گفتگویی دوطرفه با شایطان کاه هماان وسوساه    اندیشه

ایمان و باور قلای نیما باه   نگری در این سروده بیاننمای  درآورده است. کارکرد آیندهبه وود وی است،

 :شعر فارسی درافکنده استپس از هاار سال در که  ان شاعری وود و طرح نویی استدروش آیندة

های  دگرساان واکادان   من به نیرویی که دارم دردناک این واکدان درهم بکوبیده،/ وز غاار کوفته» 

 .«تار آن/ زندگانی دگرسان فاای زعفرانی چهرةهای غمهها و درّفراز کوه پس بجناانم/ بر دهم بنیان/را می

 (266همان، )

واکدان وواهم،/ روشانان آسامانی را فارود     یسوبهمن مانند آنان از نظاره روشنان آسمانی/ ویره می»

 (267: همان) «...آرم
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بیان و شرح طرحی نو افکنادن در  نگری به نیا نیما، با لحن حماسی و با استفاده از شگرد آینده نجایادر  

 کند.ای روشن برای زندگی ترسیم میپردازد و آیندهزندگی می

ی نیما در این منظومه گاه باا اساتفاده از ایان شاگرد آماال و آرزوهاای واود و گااه طارح و          کل  طوربه 

موهاوم و تاریاک    ی نیا از سر ناامیدی و ترس، آینادة د. گاهکنمیبیان در زندگی را وود  های آیندة نقشه

بیاان  در ایان منظوماه    نگاری کاارکرد آیناده   درواقاع کند. تاریک نوع بشر را ترسیم می ی آیندةوود و حت 

گویی وعاعیت باد زنادگی    شاعر، مفاوره و همچنین بیان ناامیدی و ترس با پی  های آیندةها و نقشهطرح

هاای  ع و متضاد با محتوای داستان که بیان شک و تردیادها و دودلای  کارکردهای متنوّ نیا در آینده است.

 است. ووانسو و همقهرمان داستان و انقالی درونی وی است، هم

 نگری. گذشته2-1-2
نگاری در ایان   نگر کمتر است. کارکرد گذشاته نوع روایت از روایت آیندهسریویلی بسامد این در منظومة

 نجاا یامانناد اسات. در   تلخ و کابوس یاهایرؤمنظومه بیان واطرات ووش و شیرین گذشته و همچنین بیان 

 است. سو همداستان  مایةکه با محتوا و درون شوددیده مینیا باز تقابف و تضاد کارکرد این نوع روایت 

 های گذشتهنگر و بیان کابوس. روایت گذشته2-1-2-1

   مانند این نمونه:؛ های شاانه استبیان کابوس ،سریویلی نوع روایت در منظومةیکی از کارکردهای این

مرا دید/ که ز ووای آشفته جستم/ دست چون بر من بیازید/ آه برزد گفات باا واود:/ او     شبکیمادرم »

با مردمی دیگر شود آور/ دیگرم از او نخواهد گشت اجاق تیره روشن./ پی  چشام او   نفسهمشریک و 

 (250: 1375نیما یوشیج، )« شام سیه، این روزگاران! چنانآننماید روی گلشن/ و چو گلخن می

او را  شاای از واوای پریاده و ماادرش آینادة      آورد کاه یااد مای  سریویلی زمان گذشاته را باه   نجایادر  

نگاری نیاا   آیناده  یناوع باه نگرناده  در درون این روایت پس نکهیا توجّهجالب  بینی کرده است. نکتة پی 

 این روایت شده است. دوچنداننهفته است و این امر باعث زیاایی 
 های روزگار گذشتهنگر و بیان خوشی. روایت گذشته2-1-2-2

 نگر یادآوری واطران ووی و شیرین روزهای رفته است:از دیگر کارکردهای روایت گذشته

گردد/ و شده سات او بار سار پاف     بار نوک کوه قرمارنگ میر یک صاح وندان را/ که نخستینبه نظ» 

روزان،/ در مقاام   چناان آنوم/ آن زمانی که به زیر چشم او آرام رود تیره در کار گذشتن هست/ وااطره  

 (272)همان: « دید./ افسوس!تر مییادکردن بود آسان/ گرنه وود را در عذای مشکالت تازه

 تنها بیان واطرات گذشتةت گرفته و راوی صور وسیلةیادآوری روزان ووش گذشته به در این سروده 

 قهرمان داستان است.
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 تداوم .2-2

 1درنگارائه با . 2-2-1

 درواقاع شود. زمان، والصه و حذفی مشاهده میهای همدر شعر نیما وقفه و درنگ در روایت بی  از ارائه

طاور کاه   شگرد زمانی نیما اغلب وقفه و درنگ است که با توصیفات بسیار زیاا ایجاد کارده اسات. هماان   

کاردن ایان   محوری نظریة شعری نیماست. وی برای عملای  هایهمؤل فگفته شد وصف و روایت از  تر یپ

سرباز، مانلی و سرباز  های دیگری مانند وانوادةو منظومه وانة سریویلی همچونهای روایی منظومه ،نظریه

ووانی شاگردهای  سویی و همگرای نیما و همبنابراین در این منظومه ذهنیت وصف؛ را سرود ...فوددین و

کاردن  دهنادة ایان اسات کاه نیماا در عملای      گرا مشهود است. این امر نشانزمانی نیما با این ذهنیت وصف

   بوده است.های داستانی موف در منظومه ویژهبهتووری وصفی ووی  

سریویلی کارکردهای گوناگونی همچاون توصایف مکاان و زماان داساتان،       درنگ در منظومة ارائه با 

 :شوندداده میشرح  نجایابخشیدن به امور انتااعی یافته است که در مپردازی و تجسّشخصیّت

 . ارائه با درنگ و توصیف مکان و زمان داستان2-2-1-1

سریویلی گاه توصیف مکان و فضای داستانی است. توصیف مکان و زمان کاه از   کارکرد وقفه در منظومة

مانناد  ؛ عینی توصیف شاده اسات   طوربهداستان است در شعر نیما گاه شاعرانه و گاه  ةعناصر مهم و برجست

 ها:این نمونه

گرفته در ماه  شاان نمپراکند و آویا وود را آفتای/ می، آهسته،/ رنگ دلدهیچیپهمبهاز پس دروتان »

نیماا  ) «کردناد. پخا  مای   هاا چمان همهماه، روی  / وام  و بای شان را،/ از فراز کوهساران، تیرگیدایم،

 (244: 1375یوشیج، 

درنگ یا گسترش روایات   فن گرفته از در این سروده نیما برای ارائة وصفی عینی از شای مرطوی و نم 

 بهره برده است.  

ز  کاه هاای بادرفتاه بار دیاوار و باام او،/ گلاناانی       بود پر از سرو کوهی و ز عشقه صحن دلااز سرای » 

زماان کاه ابرهاای پررطوبات بار      بهار آورده بودند./ و آن انینواووش/ های دورادور،/ تخم آنان را جنگف

 «بودناد. واواه  برآیاد کاار، بنراکناده     زار سرای او،/ تا باه دل سوی آن جایگه رو کرده بودند/ در چمن

 (244همان: )

کناد  عینی توصایف مای   یاگونهبهپردازد و آن را می وانة سریویلیدر این سروده نیما به صحن سرای  

                                                                                                                                                              
1. pause 
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بناابراین  ؛ م ساازد ای از یک فیلم مجسّا تواند این مکان را دربرابر چشم وود همچون صحنهکه وواننده می

 ، وصف فضای داستان است.نجایاکارکرد درنگ در 

مانند ایان  ؛ سریویلی، توصیف زمان داستان است ائه با درنگ، در منظومةکارکردهای اریکی دیگر از  

 نمونه:

ها/ کاه  که جانورهای زمینی را/ دررسیده ناووشیافاا/ مثف اینمهابت حیرتشب  تیرگی را بود در آن»

برواسات غوغاهاا./ آسامان شاد     ،/ ز ابرهاا  ساان ناه پاسای رفتاه    شاای ایان   از ..../ اناد اانیا گرکنون از هم 

 (.246 :همان) گونه به ناگاهان/ و زمین سنگین و پرطوفان.وشمگین

د و این شرح و توصیف باعاث مکاث در   کنمیتوصیف  رادر این سروده نیما شای تیره و تار و توفانی  

 روایت شده است.  

 پردازیشخصیّت. ارائه با درنگ و 2-2-1-2

هاای  پردازی در داستان است. نیما از این شگرد زمانی در روایتشخصیّتگاه نیا هدف از ارائه با درنگ، 

پاردازی گااه باا گااارش     شخصایّت  ی دراماتیک و پویاایی آفریاده اسات.   هاوود بهره برده است و صحنه

گیارد. در  صاورت مای   شخصایّت هاای  گفتگوها و کن  ةارائ راهمستقیم از غیر طوربهمستقیم راوی و گاه 

 :مانند؛ توان مشاهده کرداین منظومه هردو نوع را می

حاصاف ناه برجاا    بخ  و بای های ناتوانیسریویلی در وثاق وود/ پی  آتشدان نشسته،/ آنی از اندیشه»

هاای ساوزان را/ وز ره   چیاد شااوه  داد./ روی هم میتابی در این فکرت،/ اوتیار از دست میبود./ او ز بی

پروطار را واوی    دید./ آن ماور مهماان جوی را می/ نق  آن مطرود حیلههاآنواست ز که برمی دودی

 (.272: همان) .«پایید می

کناار آتشادان و چگاونگی احاوال     ماتیک به توصیف تصاویر ساریویلی در  ای دراشیوهنیما به نجایادر  

قابلیات نمایشای داشاته و همچاون     های وی پرداوته اسات. ایان صاحنه    درونی و ظاهری و همچنین کن 

 اهیدراماات  نجاا یابناابراین کاارکرد ارائاه باا درناگ در      ؛ تاوان آن را نماای  داد  سکانسی از یک فایلم مای  

 نمایشی( کردن روایت است.)

 . ارائه با درنگ و توصیف امور انتزاعی2-2-1-3

نیمااا همچنااین در توصاایف امااور انتااعاای از ارائااه بااا درنااگ بهااره باارده اساات. کااارکرد ایاان نااوع ارائااه، 

از  یریا گشاعرانه از اماور انتااعای باا بهاره    بخشیدن به امور ذهنی و تجریدی است. نیما با توصیفات  عینیت

نیاا   نجاا یاراین در بنااب ؛ کاردن اماور انتااعای دارد   ، ساعی در عینای  هاایی همچاون تشاایه و تشاخی     آرایه
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 مانند این نمونه:؛ بودن ذهنیت توصیفی نیما با نوع شگرد روایتی که انتخای کرده مشهود استسو هم

های بسی هموار و ناهموار/ از بر سنگی به سانگی تاا شاود    غلتد،/ بر زمینگوی غلتانی است. می زندگانی»

 (258)همان: « یک روز پاره!

امری انتااعی است به گوی غلتانی مانند شده که از سنگی باه روی سانگی   در این سروده زندگانی که  

نیما با شگرد درنگ در روایت توانسته تصویری عینی و پویا از زنادگی و ناپایاداری    درواقعلیاد. دیگر می

 آن و نشیب و فراز عمر ارائه دهد.

به محی  ماادی و   توجّهتوان با آن می ةلیوسبههای پروردن روایت است و توصیف، یکی از راه درواقع 

ایان شاگرد زماانی     ی نیماا از کل ا  طاور باه انجاام داد.   یواوب باه را  ها، این عمف، گسترش روایات شخصیّت

   بخشیدن به امور انتااعی بهره برده است.مهای شعری و تجسّشخصیّتتوصیف مکان، زمان،  درراستای

 زمانهم صحنه یا ارائة .2-2-2

ه وود اوتصاا  داده اسات. اگرچاه    سریویلی ب رنگ، بادترین بسامد را در منظومةد صحنه پس از ارائه با

ا گااهی نیاا روایات شاامف     شود، امّا های نیما توصیفی است و این باعث درنگ در روایت میروایت یشترب

 افتد.می ات فاقزمان هم ، ارائةهای داستانی است که در این مواقعشخصیّتگفتگوی 

سااوتاری مکالماه نیاا اساتفاده کارده اسات. او باا ایجااد          اشعار روایای واود از شایوة   در سرودن نیما  

ی و حسّا  طایعای، ایجااد زمیناة    کاامالا هاای زناده و گویاا و    توصایف  هاا، ارائاة  شخصایّت باین   وگاو  گفت

کند تا این احساس به ووانناده  و اشخا  روایت، فضایی داستانی را ول  می ءبرقرارکردن رواب  بین اشیا

 :بینددهد که گویی فضاها را می دست

سار ماوی درازت چاری/ بار تان      هبهی کارد / سار  سریویلی: با لاان هشته، وز وونابه آغشته، چه واوا » 

یااد روی و واوی تاو    زمانی که به/ آن...شان را بتابیدهبافان/ ریسمانریسمان کهچنانآنپرچرک ووابیده/ 

از تان تاو، باوی در زیار مشاامم/       همچو بوی جسم مردهآیم،/ دردناک آوای مخلوق است در گوشم/ می

تاویر برروی تو هستم/ چشام   نقشة یک وندة یادوی تو هستم/ یا بههای دوزوی ویاد کینهزمانی که بهآن

 (268: 1375نیما یوشیج، ) «بندم ناینم تا جهان را.می

را توصایف  هاای ظااهری و ولا  و واوی او     سریویلی با مخاطاب قاراردادن شایطان ویژگای     نجایادر  

کند و شاگردهای  های وود را با وصف همراه میگر است، روایتنیما شاعری توصیف ازآنجاکه کند. می

 است:ووان هم با ذهنیت وصفی او ،بردکار میکه به یایزمان

اناد و جاوانمردان،/ ایان    نوازان بناام شاعر قومی که با بارند در پیکار،/ و همه مهمانای سریویلی! یگانه» 
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واکدان با محنت و هولی برابر شد./ واناه را بگشاای در/    یهرکجاآور شد./ جهان در زیر طوفان وحشت

 (246 همان:) .«یمهمانهای دورت اکنون وسته دررسید از راه

گاو  ودر قالاب گفات  را های درونی ساریویلی شااعر   وصوصیات و ویژگینیا شیطان نخست  نجایادر  

 زمان است.هم بنابراین ارائة؛ دهدو سنس شرحی از فضای شب طوفانی می کندمیبیان 

گوهاایی اسات کاه باین ساریویلی شااعر و شایطان روی        وشکف گفتبهی قالب این منظومه کل  طوربه 

هاا و روایات   شخصایّت شود و مخاطاب بهتار باا    نمایی بیشتر داستان میدهد. این ویژگی موجب عینیّت می

 رسد.میان راوی، متن و مخاطب به کمترین میاان می عاارت دیگر، فاصلةبه؛ کندبرقرار میارتااط 

 خالصه . ارائة2-2-3

زیاارا قصااد وی از ؛ نااوع ارائااه بهااره باارده اسااتزمااان و بادرنااگ، کمتاار از ایاانهاام نسااات بااه ارائااة نیمااا

ا در روایت بروی از امّ؛ نه تلخی درنگ همراه وواهد بود بنابراین ارائه، با ؛ پردازی توصیف است روایت

 مانند:؛ ارائه بوده است گونهنیاه و تکراری ناگایر از امور روزمر 

، آن یگاناه شااعر باومی هام،/ کارده واو باا زنادگی روساتایی در وثااق واود،/ زنادگی             «سریویلی»» 

 (244: 1375نیما یوشیج، ) «م.کرد،/ شاد و ور  می

؛ نقاف کارده اسات    بناد  کیا تنها در  یادشده زندگی سریویلی را تا زمان حادثة زمانتمدّنیما  نجایادر  

دغدغاه و واالی از   بی اکنون زندگی سریویلی است نه گذشتة ، بیان حادثةزیرا آنچه برای راوی مهم است

 وی.   حادثة

در تکاپوی غروی آفتای روزهای دلگشاده گاه/ بود ناظر ساوی گااوان، وقتای از چراگااه/ باا سار و       » 

شنید از دور با صدها صادای مارد و زن مخلاوط باناگ     کردند./ می/ سوی ده برگشت میشانییطالشا  

رد کاا درون وارمن آتا ،/ بگاذ     یچناان آندیدشان در زیار گارد راه پیادا،/    هاشان را/ همچنین می زنگ

 (.245 همان:) «رنگ و دلک .تصویرها کم

ا شااعر آن را  افتااده اسات، امّا    ات فااق گاوان در غروی روزها، بارها و بارها  ةکردن سریویلی به گل نگاه 

بناابراین یکای از   ؛ ای معمول و همیشگی را نقف کارده اسات  شاعر پدیده نجایاوالصه بیان کرده است. در 

 ی در داستان ندارند.اهمّیته و همیشگی است که چندان بیان مسائف روزمر  کارکردهای ارائة والصة

 حذفی . ارائة2-2-4

 ووانی ندارد.زیرا با ساک توصیفی وی هم؛ در روایت وود بهره برده است ندرتبهنوع ارائه نیما از این

 . بسامد2-3

اسات کاه باا ذهنیات توصایفی نیماا نیاا          مکار ر ، بساامد  کاررفتاه باه سریولی بیشترین نوع بسامد  ةدر منظوم
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 ووان است. هم

  مکرّر. بسامد 2-3-1

بیشاتر اسات کاه نیماا      دیتأکتکرار مفهوم یا رویدادی وا  برای نوع از  مکر رسریویلی، بسامد  در منظومة

 ةمایا واوان باا مفهاوم و درون   راساتا و هام  راست. گاهی نیا د تکرارشوندهدرصدد نمادسازی با آن رویداد 

برابر شیطان های سریویلی شاعر درتضاد و تقابف اندیشه ،مضمون این روایت ازآنجاکهاصلی روایت است. 

ها و رویدادهای متضاد را باه تکارار در ایان    توان تقابف کن تقابف دو نیروی ویر و شر هست، می عنوانبه

 شرح است:  در این روایت بدین  مکر رمنظومه مشاهده کرد. کارکرد بسامد 

 و نمادپردازی  مکرّر. بسامد 2-3-1-1

مقابف روشنایی صاح و چراغ و آت  در ایان  افاای شب دررویدادهایی مانند شب طوفانی و تیرگی مهابت

. تکرار شب نق  نمادین دارد. حیرت و سرگشتگی و تردیاد ساریویلی و تضااد و    داردمنظومه بار نمادین 

 :طوفانی بازنمایی شده استجهانی وی با فضای تیره و تار شای جهانی و آنهای اینتقابف اندیشه

/ کاه  هایناووشکه جانورهای زمینی را/ دررسیده افاا/ مثف اینمهابت حیرت شبرا بود در آن  تیرگی» 

اناد از  شتابانند/ یا گسستهرا می روشنانکرده/  سیه هایکاود یهاآسمان./ وز جدار انداانیگرکنون از هم 

 (246: 1375نیما یوشیج، ) «پنهان.و  ظاهر سر بسر پیوندهای تن گیتی/

 است که تقابفسو همدر این سروده، رویدادهای متضاد تیرگی شب و روشنان صاح با محتوای روایت  

 نیروی نیکی و بدی است.

باه   یووببه مایة آن رادر دل شب، درون ما با قراردادن زمان وقوع داستاننی نکهیادیگر  توجّهقابف  نکتة 

شاود و  دچار ابهام و تاریکی ذهان و اندیشاه مای    ،زیرا انسان هنگام شک و تردید؛ وواننده القا کرده است

 دهنادة بنابراین ول  این داستان در فضای تیره و تاار شاب، نشاان   ؛ کندچیا در نظرش تاریک جلوه میهمه

 پردازی است:ت نظر نیما در روایتدق 

 (247)همان:  .«گونه طوفانیشای این نماید مهر با من. درآور/ میزیانوای بر من! جنس مطرودی » 

: )هماان  .«زاگونه طوفانشای اینتو/ روی آوردم/ در  یسوبهبود/ که  رواز اینگفت آن مطرود:/ هم » 

252.) 

 بر واقعیت دیتأکو   مکرّر. بسامد 2-3-1-2

بارای   و القای آن را به ذهن مخاطب دارد؛بر واقعیتی است که شاعر قصد بیان  دیتأکبرای   مکر رگاه بسامد 

بار در این منظومه تکرار شده است. نیماا باا ایان تکارار قصاد دارد ایان       سه «یگانه شاعر بومی»عاارت مثال 
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 وود اوست: درواقعمطلب را به ذهن وواننده القا کند که سریویلی شاعر 

 (244همان: ) .«وودهم،/ کرده وو با زندگی روستایی در وثاق  بومیشاعر یگانهسریویلی، آن » 

 (246)همان: « ... که با بارند در پیکار، شاعر قومییگانهای سریویلی! » 

 (263)همان: « این روزگارانی... یگانه شاعر شوریدةتو » 

 . بسامد بازگو2-3-2

-ناه ها و امور گینوع بسامد، بیان روزمر کارکرد اینراستاست. والصه هم ی بسامد بازگو با ارائةکل  طوربه

 های واطرات زمان سنری شده است:مهم و همچنین بیان تداعی چندان

 گی. بسامد بازگو و بیان روزمر2-3-2-1ّ

های نهانشان جمله آمد باز،/ کوچ کرده ز آشیانهای زردرنگ وود میدر گه پاییا، چون پاییا با غمناک»

ز/ به سرای ولوت او روی آورده/ اندر واالل گلاناان زردماناده، چنادروزی بودشاان      آواتوکاهای ووش

 (244: همان) «اتراق.

 آن را بازگو کرده است: بارکیا شاعر تنها امّ ؛افتاده ات فاقفرارسیدن پاییا در زندگی سریویلی بارها  

 (261: همان) «وفته. اندرانیشوار کاندر میان بیشه آن جماعت مردمان را یکسره بینند با یک چشم،/ بی»

ا راوی امّا  ؛دهاد سوی جماعت دائام روی مای  گر این است که این کن  ازنشان «یکسره» دیق نجایادر  

 آن را توصیف کرده است. بارکیتنها 

 . بسامد بازگو و یادآوری خاطرات خوب گذشته2-3-2-2

ناارس،/ کاه فروافتااده     های تلخ میوةدانهافاای چنان روزان/ بگذردش از پی  واطر، همچو تو قطار لذ »

 (270همان: ) «واک. یسوبهباشد از بر شاوه 

  وایت شده است:ر بارکیا تنها امّ ،یادآوری روزهای ووش گذشته بارها برای سریویلی تداعی شده 

روزان،/ در مقاام   چناان آنزمانی که به زیر چشم او آرام رود تیره در کار گذشتن هسات/ وااطره   آن» 

 (272: همان) .«آسانیادکردن بود 

 نیا کارکرد بسامد بازگو تداعی واطرات زمان گذشته است. نجایادر  

 . بسامد منفرد2-3-3

 برای مثال: بسامد را مشاهده کرد؛ نوعتوان اینندرت میهسریویلی ب ةدر منظوم

جویی،/ مانده در ره حیلهن افتاد و آمد این/ که شای سنگین/ آمدش بر پشت در،/ لیک پی  آمد چنی» 

 (245: 1375نیما یوشیج، ) «تر بنیاد و رویی.های واکی زشتجایی از پلیدیهناب
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را باازگو   آن باار کیا افتاده و وی فقا    ات فاق بارکی وانة سریویلیآمدن شیطان بر پشت در  نجایادر  

 بنابراین نوع بسامد، منفرد است.؛ کرده است

 گیری. نتیجه3

سریویلی دارای داستانی بدیع، نوآورانه، پرحادثه، پرکش  و جذای است و وواننده یاا شانونده را   ة منظوم

 ةتاوان آن را روی صاحن  و مای  داردد. این منظومه باافتی نمایشای و دراماتیاک    کنتا پایان با وود همراه می

منظوماه   نیا ا های بلند و افکاری عمی ، انسانی و دلنسند است.منظومه دارای اندیشهورد. آاجرا درنمای  به

کشاد و او را باه   چال  میکه ذهن مخاطب و باورهای  را بهاست سرشار از گفتگوهای شنیدنی و جالب 

 هماه آنکاه   شدن به نثر و حالت طایعی کالم، داشتن مدل وصفی و روایای ژگی نادیک. ویبردیفرومفکر 

هاای  هاا و مایات  تارین ارزش بودن انتظام طایعی و قابلیات دکلماسایون، از مهام   نیما بود و دارا دیتأکمورد 

 .سریویلی است ةمنظوم

ی درناگ )گساترش روایات(،    کل ا  طوربهنیما در این منظومه از انواع شگردهای زمانی بهره برده است.  

ساریویلی اسات. از    شگردهای زمانی نیما در منظومةرین تنگری از مهمنگری و آینده، گذشته مکر ربسامد 

شاعری باا    ةگسترش روایت( برعهده دارد. درنگ در این منظوما درنگ )بین انواع ارائه، بادترین بسامد را 

که رساندن روایت باه ساطح شاعر    شاعر  هدف باتوصیفات بسیار عینی و زیاا صورت گرفته است. این امر 

 اش براسااس هاای داساتانی  در منظوماه  ازآنجاکاه گر است و شاعری توصیفزیرا نیما  ؛سو استهم است،

توان نوع ارائه را بیشتر میاین را توصیف کرد،ها، مکان و زمان و حادثه شخصیّتباید  ،نویسیاصف داستان

پاردازی و  شخصایّت بنابراین کاارکرد عاماف درناگ در روایات، توصایف فضاای داساتان،        ؛ مشاهده کرد

راساتای  های زماانی نیماا در ایان منظوماه در    به امور انتااعی در داستان است. درواقع شگرد بخشیدن متجسّ

 ذهنیت وصفی او قرار دارد.  

نماادپردازی کارده    ، مکار ر توان مشاهده کرد. گاهی نیا شااعر باا اساتفاده از بساامد     را می  مکر ربسامد  

سریویلی نیما، اغلاب باار    در منظومة  مکر راست. کارکرد بسامد سو همبا درنگ  با ارائة  مکر راست. بسامد 

 اسات. در منظوماة   سو باا محتاوای روایات   راستا و همچنین درها و رویدادها و همنمادین بخشیدن به کن 

و غاروی آفتاای بارهاا تکارار شاده       دمصااح هایی همچون شب طوفانی، آفتای و روشنایی پدیده یادشده

ساریویلی و شایطان( اسات،    شار ) محتوای منظومه، تقاباف و تضااد باین دو نیاروی ویار و       ازآنجاکهاست. 

 این امر است. کنندةمتضاد همچون روشنی صاح و تیرگی شب تداعیهای بنابراین تکرار پدیده

بخشایدن باه داساتان اسات.     ابیتنگری در این منظومه گااه تاداعی معناایی و گااه جاذ      کارکرد گذشته 
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هاای ناوین زنادگی    بیان آمال و آرزوهای راوی، بیاان طارح و نقشاه    همچونا کارکردهایی نگری نیآینده

موهوم و تیاره و تاار وی    شک و تردید و دودلی نسات به آیندةشاعری وی و گاه بیان غم و اندوه ناشی از 

ع تناوّ ی کارکرد شگردهای زمانی روایت در شعر نیماا م کل  طوربهسو است. است که با محتوای روایت هم

 است.سو همو با ساوتار و محتوای روایت 

 هانوشت. پی4
ساالگی و در دوران شاکوفایی و    45، یعنای در   1319نیماا ساریویلی را در    :«وانة ساریویلی »ای از روایت منظومه والصه (1)

ف شااعرانه و هنار   آفرینناده، تخیّا   منظومه زحمات بسایار کشاید و از هماة قریحاة      . برای سرودن اینسرود پختگی شعر ووی 

و آساا باا تنادرها    گاذرد، در شاای کاه توفاان و بااران سایف      در شاای توفاانی مای    داستان در آن بهره جست. اشیپردازداستان

ویلی شاعر، باا زنا  و ساگ     سری» داستان سریویلی را وود نیما چنین بیان کرده است: کند. والصةهای  بیداد میآذرو 

دن از ییالق باه  کرکردند. تنها ووشی سریویلی به این بود که توکاها در موقع کوچی میزندگ جنگلی ةییالقی ناحی در دهکدة

شایطان باه پشات     ،ا در یک شب توفانی وحشاتناک وواندند، امّباصفای او چند صااحی اتراق کرده، می قشالق در صحن وانة

 وواهد.  او آمده امان می ةدر وان

گیرد. باادوره شایطان راه   ها جر و بحث درمیوود راه بدهد و بین آن در وانةک کثیف را سریویلی مایف نیست آن محر  

آن  ةواساط باه کناد دیگار   سازد. سریویلی ویال مای ووابد، موی و ناون وود را کنده و بستر میاو می ةیابد و در دهلیا وانمی

شایطان تاادیف باه مااران و      و نااون ی دلگشاتر درآماد، ولای ماو    هرروز، صاح از عکسبه مطرود، روی صاح را نخواهد دید.

بیند و بارای  ماران و گاندگان می پر ازه را طور تمام دِپردازد. او همینها میشود و سریویلی به جاروی کردن آنگاندگان می

هاا دیواناه شاده اسات و جاادوگران را بارای شافای او        کنند پسر آنوقت کسان سریویلی ویال میاین در کوشد.نجات ده می

ذکار اسات   ه دزم باه  الات  ؛(243: 1375نیما یوشیج، ) .«استآورند. باقی داستان جنگ بین سریویلی و اتااع شیطان و شیطان  یم

مااجرا حکایات کارده،     والصاة  عناوان باه دهد، کمی با این داستان که نیماا  سریویلی ر  می که ماجرایی که دروالل منظومة

تیییراتای در آن ایجااد    جیتدربهاین والصه مربوط به طرح نخستین داستان است که در طول آفرین  اثر  بساچهتفاوت دارد و 

 شده است.
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