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   فيضي دكنينل و دمنتحليل ساختاري داستان 

�
شهرزاد نيازي 

*   

  آباد عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي نجف

  اصغر باباصفري علي

  دانشيار زبـان و ادبيات فارسـي دانشگـاه اصفهـان

  

  چكيده

هند نيز در . رداي ديرينه دا ها تاريخچه هاي كهن ادبيات است و در ميان ملّت داستان از قالب

د داستاني آن ازجمله هاي متعد رازورمزي است كه شاهكارزمين، سرزمين پر ميان ملل مشرق

 دكني  قسمتي از اين اثر داستاني است كه فيضي» نل و دمن«.  دارد اهميترامايانا  ومهابهاراتا

كرد و  سانسكريت به فارسي ترجمه الشعراي دربار اكبرشاه، آن را از ملك، )ق954-1004(

  . سپس به نظم فارسي درآورد

 در طول سدة دهم تا دوازدهم ع هندي به زبان فارسيهاي متنو ز آنجا كه ترجمة داستانا

كه  -را نل و دمناين مقاله منظومة عاشقانة  نويسي فارسي تأثير بسياري داشته، داستان  برقمري

 ،طرح: دهندة داستان كيلبر اساس عناصر تش -از آثار داستاني قرن دهم قمري در هند است

نتيجة پژوهش اين است كه داستان مورد نظر . است ت، زاوية ديد و غيره بررسي كرده شخصي

ها  گونه داستان ، همة عناصر داستان امروز را دارد؛ اما از پيچيدگي اين به شكل ابتدايي و ساده

  .بهره است بي

، فيضي نل و دمنة عاشقانه،  عناصر داستان، تحليل ساختاري، منظوم:هاي كليدي واژه

    .دكني

                                                 
 niazi_60yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 89/ 10/ 5: تاريخ پذيرش    89/ 2/ 2: تاريخ دريافت
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  درآمد. 1

تاريخي ها  تثور باشد و چه منظوم، در ميان ملمنهاي   داستانبداستان، چه در قال

 از . استاست كه از نظر آثار داستاني بسيار غنيهايي  هند از سرزمين. بسيار كهن دارد

 نظير هند ة و عاشقانحماسي، غيرحماسيهاي   داستانةترجم زمين، ملل مشرقآثار ميان 

 بيشترين تأثير را بر ادب ، و غيره به فارسينامه نامه، سندباد  مهابهاراتا، طوطي،رامايانا

 تيموريان و ةدر دورويژه  ، بهتأثيرپذيري ادبيات فارسي از ادب هند. تفارسي داشته اس

 قمري  قرن دوازدهمة دهم و ميانةسدهاي   نخستين سالدر فاصلة يعني ،عهد اكبرشاه

 ةپادشاهان و فرمانروايان هند و دكن مايهاي   تشويق،د و در اين راه رسيبه اوج خود

 دوبارةدر اين دوره به شكل نقل نويسي  رواج داستان. اصلي اين پيشرفت بوده است

 فارسي و به نظم  از زبان سانسكريت بههنديهاي   داستانةقديم يا ترجمهاي  داستان

ن فارسي است و در دگان و سرايندگاني است كه زبانشاتوسط گوينها  درآوردن آن

 ت،كه خود بخشي از اساطير هند اسها  از ميان اين داستان .كردند قاره زندگي مي شبه

نامه، داستان  راماين و مهابهارت، نلدمن، طوطي:  اشاره كردتوان به اين آثار مي

و  سيي، هسنن و جواهرچنداولورك، منوهر و مدهومالت، كامروپ و كاملتا، سنگهاس بت

  ).52: 1377صديقي، ( غيره

 . ملي هند است ترين داستان بزرگ رامايانا و مهابهاراتاشده،  ذكرهاي  از ميان داستان

ه  در قرن پنجم و ششم قبل از ميالد سروده شده و به دستور اكبرشاه باين داستان

 وزير و - باركيعني ابوالفضل بن م ،ادبي آن دورههاي  تتن از شخصيچندوسيلة 

 و ؛ مورخ معروف ديگر عبدالقادر بداوني؛ و برادر او فيضي شاعر- مورخ دربار اكبرشاه

 به  سلطان تانيسري و مالشيريو نيزخان  عبداللطيف الحسيني معروف به نقيب ابن

ي  محلهاي س قصهمحتواي اين كتاب بر اسا). 274: 1351 اته،( فارسي ترجمه شده است

 بلكه ؛ حماسي نيستفقط اثري مهابهارات.  نوشته شده استي آريايهاي و سنت

ترين  از معروف. است  آوري شده عشقي، مذهبي و سياسي هم در آن جمعهاي  داستان

 است كه توسط فيضي دكني به زبان فارسي »نل و دمن« داستان ،هاي اين كتاب داستان

  .  استدرآمده و به نظم  شدهترجمه
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الدين  الشعراي دربار جالل ك، مل)ق1004 -954 (آبادي برابوالفيض فيضي فياضي اك

ن سرزمين ان بزرگ هند و از سرآمدان سخن پارسي در آبي از شاعران و ادشاه،اكبر

بود كه در اي  گوي پرآوازه لين شاعر فارسي او،خسرو دهلويامير بعد از او .است

اشت و در عين ر دح و رياضي تبغير از علوم رسمي، در طب. دنيا آمد  بهسرزمين هند

 به شاعري بيشتر تمايل نشان داد و در اين شيوه  او.ف هم بودحال اهل حكمت و تصو

  . )417: 1375 كوب، زرين( داشت ي نظامي و سنايي نظر خاصة به طريقويژه به

را تا يكصد و يك ها   است و شمار آن، هر دو، و به نظم و نثربسيارآثار فيضي 

حساب كه آن را از  در ليالوتي كتاب. 1: ا به اين شرح استه اند؛ برخي از آن نوشته

تفسير ديگري . 3 ؛الكلم مواردنقطه به نام   بيتفسير. 2 ؛سانسكريت به فارسي برگرداند

هزار 9فيضي در  كليات. 5؛ لطيفة غيبينشĤتي با عنوان م مجموعه .4 ؛االلهام سواطعبه نام 

 فيضي ديواناما آنچه از . بند  و تركيببيت شامل قصيده، غزل، قطعه، رباعي، مثنوي

. 2هاي اوست؛   غزل كه مجموعة  طباشيرالصبح. 1 : از اين قرار است استمعروف

در جواب  نامه پنج. 3قبيل مدح و اندرز و مانند آن؛  هاي گوناگون از در موضوع قصايد

را ا ه  آنرايشس) ق996(پادشاهي اكبر  سال وسومين گنج نظامي كه فيضي از سي پنج

 ،االسرار مخزندر برابر  مركز ادوار :به اين شرح است نامه پنجعناوين اين . آغاز كرد

 كشور هفت ،ليلي و مجنوندر برابر  نل و دمن ،خسرو و شيريندر برابر  سليمان و بلقيس

 از ميان ).850-849/ 5: 1364 صفا،( اسكندرنامه  در برابراكبرنامه، پيكر هفتدر برابر 

 در او .تمامي به نظم كشيده شد و بقيه ناتمام ماند به نل و دمن فقطي گنج فيض پنج

  :خود اشاره كرده استهاي  به ناتمام ماندن منظومه نل و دمنمثنوي 

 خرگاه  ن چار عروس هفتآز

 چنـدي اگرم امان دهد بخت
  

   Ĥوردمشان به نيمـة راه كـ 

  تختيك ببرم به پاية يك
  

  )95: 1382فيضي دكني، (

  .علت بيماري تنگي نفس بدرود حيات گفت  بهق1004، فيضي در سال امسرانج

 منظوم قسمتي از داستان ة ترجمنل و دمن داستان ، اشاره شدپيشتركه  طور همان

از نظر : داردهايي   تفاوتمهابهاراتا اما اين ترجمه با اصل داستان در .ستمهابهاراتا

 نسبت به اصل داستان آمده كه در متن از داستان فيضي با تغييراتيهايي   قسمت،محتوا
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داستان هاي  تكار بردن اسم شخصي هفيضي از بهمچنين .  اشاره شده استه آنمقاله ب

 است؛  دمن، برادر نل يا پري نام بردهفقط با عنوان پدر ها   و از آن كردهخودداري

 پدر براي مثال،.  است ها ذكر شده ت در اصل داستان نام هريك از شخصيدرحالي كه

كلجك: ، اسم هريك از پريان»ركهيشري دمن«، درويش، »راجه بهيم«دمن با نام 
١

 ،

دواپر
٢

 و راني
٣

، و يا پهكر
٤

  .  نام برادر نل آمده است

كهن از عناصر هاي   اگرچه داستانهاي داستاني و عناصر داستان نيز از نظر شگرد

تر   قوينل و دمنظومة مننويسي،  لحاظ فنّي و اصول داستان  به،داستاني خالي نيست

ة تخيل و ها، نويسنده با قو ت شخصيپردازي و پردازش  از نظر صحنهبراي مثال، .است

آثار ادبي زبان فارسي در هند تبديل ترين   را به يكي از برجستهت بيان اين داستانقو

  .كرده است

 اغلب، سبك اين است كه سبك شعر رايج در اين دوره را بل توجه ديگر قانكتة

  شعريهاي قالبترين   غزل و مثنوي رايج، در اين سبك.اند هندي يا اصفهاني ناميده

قالب غزل بيشتر به اند،   سبك هندي پژوهش كردهدربارةقاني كه محق. اند اين دوره

قالب ترين   مثنوي مناسبكهبا توجه به اين. اند  مثنوي توجه نكردهپرداخته و چندان به

سرايي نيز در اين دوره بسيار رايج است،   است و داستانبلندهاي  براي نظم داستان

ويژه دريافت   هپرداختن به اين موضوع در شناخت زواياي ديگري از سبك هندي و ب

  .كند  ميت خاصي پيداسرايي در اين سبك اهمي  داستانةنوع و شيو

 و  شده از لحاظ ساختاري بررسي، اثر فيضي دكنينل و دمندر اين پژوهش داستان 

 داستان ةابتدا خالص.  مورد تحليل قرار گرفته است ذكر شواهدي آن باعناصر داستاني

  . كنيم  ذكر ميرا براي فهم بهتر مطالب

  خالصة داستان. 2

 پادشاهي فرزانه، باشكوه و او. كشور هند، اقطاع اجين تختگاه شاهي به نام نل بود در

كمال و در  صاحب حسن و همچنين. منش بود و از بخت و اقبال بهره داشت دانش

، قضاي شدر ايام نوجواني و هنگام به تخت نشستن. نظير بود ها بي شناخت اسب

                                                 
1. Kaliyuga 
2. Dvapara 
3. Rani 
4. Puskara 
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 نل از هويت  اما.آورد  ميرسد و زمانه خارخار عشقي را در دل او پديد ميآسمان فرا

  : ور شده است  شعلهش آتش عشق چه كسي در قلبداند خبر است و نمي معشوق بي

 انگيخت مشعبد زمانه

 چشم خود غباريه دريافت ب

 آگه نه كه گرد دامن كيست؟
  

 خانه نقشي عجب از طلسم  

 در سينه نهفته خارخاري

 خار گلشن كيست؟  وين غنچه ز
  

  )115: 1382فيضي دكني، (

ه كردقرار   كيست و اندوه فراق چه كسي او را شيفته و بياش داند معشوقه  نمينل

 احضار نظراني را  صاحب،و درمان درد عشقانديشي  براي چارههمين سبب  به ؛است

 وزير نل طبيب را.  تا در طالع او بنگرند و در سوداي جنون او فسوني بدمندكند مي

دهد و   مي وجود عشقي را در سر او خبر، نبض بيمار طبيب پس از گرفتن.طلبد مي

  : داند  مي راه عالج درديگانهوصال معشوقه را 

  شوري است ز عشق در سر او

 آمادة عشق شد مزاجش 

  معشوقة نازنين طلب كن
  

 تيغي است نهان به گوهر او  

 بشتاب و بكوش در عالجش

  عنّـاب لبـش به كـــار تب كـن
  

  )119-118همان، (

 به ؛ اماخواهد راز دلش را آشكار كند او مي وزير از .شناسد نل معشوق را نمي

دهد كه خود را از غم عشق رها كند،   مي نل را پند و اندرز، بنابراين.رسد  ميبست بن

 عشق او را ةنل كه همچنان غص.  را بيابدو چندي صبر پيشه كند تا معشوقشاد بنشيند 

فع اندوهش را رگويي  كند تا با افسانه  ميده است، محرمان دربار را طلبكرتاب  بي

 »دكن«در خاك  را» دمن« يكي از محرمان خبر جادوصنمي به نام ،سرانجام. كنند

  : خواهان دامادي استدمن  كه گويد ، ميانگيزي او دهد و پس از شرح زيبايي و فتنه مي

 ري ز نژاد تاجداراند

 آن زهره طلب كند مهي را  و
  

 شايستة تاج بختياران   

 نشين شود شهي را  تا حجله
  

  )123 همان،(

 از ،اش تنگي و ناشكيبي  دلعلت و به عاشق دمن است يابد درمياز اينجاست كه نل 

گونه  گويي كه از دمن براي او گفته است، اين  محرم افسانه.پرسد  ميسرگذشت دمن

 جويي  از درويشي چارهشده است؛ پدر دمن صاحب فرزند نمي دهد كه  ميشرح
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 يابد كه دو ترنج مي درهم دهد و پدر   ميدرويش نيز دو ترنج و يك سيب به او. كند مي

 ،دو پسرشدنيا آمدن   بهپدر دمن بعد از. است ري دخت دو پسر و يك سيب نشاننشان

  . نامد  مي او را دمن،شود و بنابر نظر درويش  ميصاحب دختري

آشفتگي نل از عشق دمن، دمن نيز درد عشقي را در  قراري و زمان با بي هم

سرانجام، با گريه و زاري . داند عاشق كيست او نيز اصالً نمي. كند  ميوجودش احساس

 كه به گفتة - يابد و براي تسلّي دل زارش، نقش نل را ميشتة كار را در سررفراوان

 گيرد و با آن عشق  مي در دست-خودش از برهمني براي او به يادگار مانده است

كند شايد   مي و گمانشود ميبيند، حيران   ميبازي او را با تصوير دايه كه عشق. ورزد مي

ا خواب و خيالي است كه او را ده و يپري راه او را زده و او را دچار جنون كر

پدر و مادر . گذارد  ميماجرا را با مادر دمن در مياندايه . چنين گرفتار كرده است اين

 دختر را به صبر و پرهيز ،دمن كه از رسوايي دخترشان در عشق نل نگران هستند

  . خوانند ميفرا

به دامش بيند و   مي مرغي رازد كه  مي به ياد عشق دمن قدميروزي نل در باغ

 را به بال او اش نامه كند و فراق  مي شرح عشق خود را براي آن پرنده بازگو.اندازد مي

رسد و او نيز نامه را با شور فراوان   ميمرغ به دمن. كند  مي و راهي ديار دكنبندد مي

  . گويد  ميپاسخ

 ةپدر دمن چارتأثير بودن اندرزها و آشفتگي روزافزون اين دو دلداده،   بيبه دنبال

دارد و   ميپا، جشني براساس رسم پادشاهان هند  بر.بيند  ميكار را در ازدواج دختر

بر اساس اين رسم، دختر هر . رساند  ميصالي دامادخواهي دخترش را به سراسر كشور

و رسماً به عقد آن شخص اندازد   ميد، حمايل گل را به گردن اوبپسندشخصي را 

  . آيد ميدر

 نل نيز خود را براي كند، اين جشن دعوت مين همة پادشاهان را به چون پدر دم

انگيز كند و با هداياي فراوان و عشقي شور  ميسفر به دكن و حضور در جشن آماده

شود،   ميوقتي نل وارد مجلس. دشو ، مياش بيدر، سرزمين معشوقهراهي ديار 

  نيرنگ به شكل نل ظاهر خود را با- كه از حسن دمن بسيار شنيده بودند-نژادان پري

يكي آنكه سايه ندارند، دوم آنكه ( اما دمن كه از سه نشان پريان آگاه است .كنند مي
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شناسد   مي نل واقعي را)رسد بر زمين نميها  زنند و سوم آنكه قدم آن چشم بر هم نمي

  . رود  مي به حجلهشآويزد و به همراه او ميو حمايل گل را به گردن 

بازد   ميبازي و زندگي همراه با شادي، سپهر ناساز با حريف كج تي عشق از مدپس

 كه او -  كلجگ به ناميكي از ديوها. شود وتار مي تيرهو عيش و عشرت اين دو دلداده 

 به قصد انتقام، نل را دعاي بد -نيز عاشق دمن بوده اما از وصال او ناكام مانده است

دكن  زايل مي و عقلش را، به درونش نفوذكند مي
)1(

تر نل   در اين ميان برادر كوچك.

. كند  ميشمارد و با قمار كج، پادشاهي و گنج برادر را تصاحب  ميفرصت را غنيمت

   :شود  مي به همراه دمن آوارة بيابان،بازد  مي راشچيز كاري برادر همه نل كه با فريب

 مهر برادرش كه چون ديو بد

  نل را چو ز شهر كرد بيرون
  

  در ريــو آمــد پــدر زمانــه    

 گرد گشت و مجنون     تا باديه 
  

  )  173همان،  (

سوي   او را رها كند و بهخواهد  مي از دمن،روز بيچارگي و درماندگينل پس از چند 

 كه دمن به خواب هنگام همين دليل، شب به. پذيرد  دمن نمياما ؛خانة پدرش بازگردد

 كنار نل را در  وخيزد ميچون دمن از خواب بر. كند  مي او را در صحرا رهارود، مي

 اما ؛بلعد  ميدر اين هنگام ماري او را. افتد  ميكنان به راه بيند، ناالن و زاري خود نمي

؛ ولي خودش دهد شكافد و دمن را نجات مي ينة مار را ميرسد، س  ميرهنوردي از راه

ميرد بر اثر نيش مار مي
)2(

شير . رسد ي م به بيشة شيران ودهد  مي دمن به راه خود ادامه.

 نظر ت نحيفي و نزاري از حمله كردن به او صرف ولي از شد؛بيند  مي او رابزرگي

 مژدة وصال بيند كه  مي در عين نااميدي صف سفيدپوشاني را، از چند روزپس. كند مي

آيد و از حال   مي سپاه نزد اوفرماندة. بيند  ميدر ادامة راه سپاهي را. دهند  مييار را به او

كند و از آوارگي و بيچارگي خود   ميدمن نيز خود را معرفي. پرسد مي شتو سرگذش

  او را پناههم شاه .كند  مياو را به قصر پادشاه دعوتسپاه  ةفرماند. گويد  ميسخن

  . بخشد   مي به اوكند و كنيزي  ميدهد و در كنار دخترش از او مراقبت مي

بيند كه در  ، ماري ميكس است ي كه در بيابان همچنان آواره و بنلاز سوي ديگر، 

روزي برهمني را « :گويد   و ميآيد ميناگهان مار به سخن در. دپيچ  ميآتش به خود

اگر مرا .  از آن پس به اين روزگار گرفتار شدم. من دعاي بد كردنيش زدم و او در حقّ
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: گويد  ميبعد از آن مار. دهد  مي نل او را نجات».گيرم  مي زندگاني از سر،نجات دهي

 چون نل به زبان هندي از يك تا ده ».تو ده قدم بشمار بعد از آن مرا رها كن«

دش«: گويد مي ،درس ميد و به ده شمار مي
١

دگز مي با گفتن دش، مار نل را .»
)3(

 و 

: گويد ميسپس مار به نل . رود ميد و رنگش رو به سياهي وش مي مبدل شصورت

  چرا كه هركس تو را به آن صورت؛تحكمتي در اين نهفته است و حكم قضاس«

هك معرفي كن و به تختگاه بااز امروز خود را . شناخت  ميداد و  مي آزارت،ديد مي

 ». خود را بيابيةاز شاه آنجا قماربازي را خوب بياموز، باشد كه گمشد.  بشتابرت پرن

ر آتش  آن را د،درس مي وقتي به شهر خود تاد ده مياز پوستش را به او اي  سپس تكه

 معرفي» باهك« رود و در آنجا خود را  مينل به رت پرن. افكند و به شكل اول بازگردد

تي را در خدمت شاه رت پرن گويد و مد  ميها  از مهارت خود در شناخت اسب.كند مي

  . برد  ميسر به

 جوي او مأمورو شود و گروهي را به جست  ميپدر دمن از حال دخترش آگاه

 سديوموران،از ميان مأ. كند مي
٢

يابد و حقيقت حال را براي بانوي شاهي كه   مي دمن را

. رزادة او استبرد كه دمن خواه  مي پيبانو . دهد  ميها پناه آورده بود شرح دمن به آن

از . تاب نل است دمن در خانة خود نيز بي. گردد مي و مادرش بازسرانجام، دمن نزد پدر

 تمام تالش خود را براي يافتن كند  درخواست ميرمادر نيز از پد. خواهد  ميمادر ياري

 .فرستد  ميجوي نلو را به جست» پرناد«پدر دمن نيز برهمني به نام . كار گيرد نل به

كند   ميدمن پرناد را مأمور. دكن   ميشناسد و دمن را خبردار  ميپرناد در رت پرن نل را

 او را در دو روز ديگر تا نزد نل برگردد و به شاه رت پرن خبر جشن دامادخواهي

 دو روز طيتواند   مي نل با دانستن افسون اسبفقطداند   مياز آنجا كه دمن. برساند

شاه رت پرن نيز كه از فسون . دهد  ميخود را به بيدر برساند، خبر جشن را به همگان

 سرعت به بيدر هد با اسب او را بهخوا  مي از او،نل براي رسيدن به بيدر آگاه است

همراه شاه، سوار بر اسب افسون  نل نيز به. دمن از كفش بيرون رود مبادا تاند برسا

 شاه رت پرن كه از آثار عروسي و جشن نشاني .رسد  مي به تختگاهخواند و مي

                                                 
1. Dasa 
2. Sudeva 
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 دخترش براي شناختن همسر ة پدر دمن شاه را از حيل.ماند  مييابد، حيران نمي

 ن همچون گذشته به وصال يكديگر نل و دمبه اين ترتيب،. كند  مياش آگاه گمشده

  . رسند مي

و براي انتقام برادر ا .گردد مينداخته، به شكل اول بازنل پوست مار را در آتش ا

 دهد و باز صاحب تخت پادشاهي  ميكند و برادر را در قماري شكست  اجين ميقصد

پيمانة كند تا اينكه سرانجام   ميدر كنار معشوقه با خوبي و شادي زندگينل  .شود مي

كند و   مي دمن آتشي فراهم، بنابر رسم هندوان.سپارد  مي و جانشود  ميعمرش لبريز

   :شوند  مياندازد و هر دو خاكستر  ميدر آغوش نل خود را به آتش

 مستانه به هم دو سيمتن سوخت

 عشق آمد و چشمشان در آن بيم

 آتش كه زبانه خوش برآورد

 باد آمد و گرد در هوا شد

  شعله بال و پر داد  بادي كه به
   

سرو و گل و سوري و سمن سوخت    

 در بوته گداخت چون زر و سيم

 جان و تنشان ز غش برآورد

 درد تن و صاف جان جدا شد

 خاكستـرشـان بـه آب سـر داد
  

  )220، همان(

  )پيرنگ( طرح. 3

هر داستاني داراي سه مرحلة اساسي ، )بوطيقا(هنر شاعري اساس سخن ارسطو در  بر

وجود  اين بدان معناست كه داستان از سه واقعه كمتر به.  آغاز، ميان و پايان:است

و در ميانه » زن را ديدم: مرد گفت«: شود  ميگونه آغاز داستاني اينبراي مثال،  .آيد نمي

 طرح داستان بر اين سه واقعه. »با هم عروسي كرديم«و سرانجام » از او خوشم آمد«

 ،بنابراين.  استسوي پايان استان از آغاز بهش و حركت دگستر پيرنگ.  استاستوار

دهد  يان داستان رخ مي وقايعي كه از آغاز تا پاةيافت طرح داستان يعني مجموعة سازمان

حوادث با رابطة مجموعة اين . كند  ميطور عقالني تنظيم  ميان حوادث را بهو وابستگي

، ميرصادقي(مرتب شده است اي  شهعلّت و معلولي به هم پيوند خورده و با الگو و نق

1376 :63(.  
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هاي  ت آن با ايجاد شرايط و موقعييطرح داستان ثقل دروني قصه است و اجزا

ات  نظريآنپردازان داستان دربارة چگونگي آغاز  نظريه. گيرد  ميجديد در داستان شكل

 ت آغازت ثاب با يك وضعيي روايت كاملهر پراپ معتقد بود .اند  بازگو كردهمتفاوتي

 منجر ت نامتعادل به وضعي،خورد  ميهمهايي بر وسيلة نيرو ه اين آرامش ب، سپسشود مي

 ).يابد يا نمي(يابد  مي خود را بازةت نامتعادل دوباره تعادل اولي وضعيسرانجامشود و  مي

 داد و به اين نتيجه رسيد كه داستان الزاماًاو  ة از پراپ، تودروف تغييراتي در نظريپس

ت نامتعادل شروع تواند با توصيف وضعي  مي بلكه؛ت ثابت آغاز شود با وضعينبايد

 بلكه ؛خورده نيست هم  احياي تعادل به پايان داستان هم الزاماًاز سوي ديگر،. شود

، اخوت( پايان برسد  نامتعادل بهتند با وضعيتوا  مي) داستان امروزويژه هو ب( روايت

حلة  مر،»حالت نامتعادل« به عناصر داستانكتاب  جمال ميرصادقي در .)227-228: 1371

هاي  تپيرنگ اغلب بر واژگوني وضعيت و موقعي«گويد و معتقد است  واژگوني مي

ت ممكن است در خود چيزي كشف كند كه مثالً از شود؛ يعني شخصي  ميداستان بنا

در  هايي و واكنشها  آن خبر نداشته است و همين آگاهي و استشعار موجب بروز كنش

  .)72(» .شود  مياو

لين با ايجاد اوو  واژگوني در آغاز ةت نامتعادل يا مرحل، وضعينل و دمندر داستان 

 گاهت دشواري است كه  وضعيت و موقعي،افكني گره. آيد پديد ميگره در داستان 

ت اصلي  شخصي،كند  ميشود و خط اصلي پيرنگ را دگرگون  ميطور ناگهاني ظاهر به

 .)72 ،همان( آورد  ميوجود دهد و عامل كشمكش را به  ميديگر قرارهاي  رورا در برابر ني

 .مند بر اساس داستان مورد بحث، نل پادشاهي نوجوان است و از بخت و اقبال نيز بهره

 اما ؛شود  مي عاشق:گيرد  ميطور ناگهاني در وضعيت نامطلوب دشواري قرار بهاو 

گيرد و حوادث   مي داستان شكل،موقعيتاين اساس  كيست؟ بر اش داند معشوقه نمي

 ،نل در عشق معشوقة مجهولهاي  ها و زاري قراري بي. نمايد  ميبر پاية آن رخ

 حتي او را به ستيز و ؛پي دارد درگويان افسانهو ، وزير طبيبرا از جانب هايي  واكنش

 و خطاب قرار دادن دمن و بيان ،آميز با بخت و سرنوشت و عشق گوي شكوهو گفت

 او را ، نلطلبد  مي هنگامي كه وزير طبيب را، مثالرايب. كشاند  مياو  هجرانردد

  : راند  ميگونه از خود اين
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 اي طبيب نادان   نل گفت كه

  تب درون را اي آگاه نه

 شمي به دل مشوش انداز چ

  دل كه پــر ز خون استايـن شيشة

 گر خود به سرم فتاد كاري
  

رنجم مفزاي بامدادان    

  چه زني رگ جنون را؟ ناخن

 قاروره ببر در آتش انداز

 داري نظري، ببين كه چون است

 درد سر خود ببر تو، باري
                            

  )118: 1382فيضي دكني، (

به صبر و بردباري و همچنين حضور او فراخواندن نل و وزير به هاي  پند

سوي  ن را بهاست كه داستاهايي  نشها و ك فع مالل نل از تالشرگويان براي  افسانه

ساز   افسانهنمايشنيدن وصف دمن از زبان يكي از ند. كند  ميگشايي ابتدايي هدايت گره

 كه رود شمار مي ان به داستةگشايي اولي  دمن است، گرهاش و آگاهي نل از اينكه معشوقه

  : شود  ميها آغاز با اين توصيف

 خيز است در خاك دكن كه فتنه

 فـــريــبي صنـم مـيجادوصـنـ

 نام بري دمن گلچهره سمن
  

 ســــت ابيـز امـروز دكـان فـتـنه  

 نگذاشته در جهان شكيبي

  از موي فكنده بر چمن دام 
  

  )121 ،همان(

كند و آن، عاشق   مي را ايجاد، گره دومزمان با بيان كردن عشق نل راوي داستان هم

گذرد  چندي نمي.  كيستاش داند معشوقه نميمانند نل من است و اينكه او نيز شدن د

بازد و   ميعشق برد و با نقش دلدار  مي فراوان به راز دلش پيدمن با گريه و زاريكه 

  . شود  ميگونه گره دوم گشوده اين

 مو تافت  به ز بس كه چو رشته موا

 دريافت ز مهر كيست اين ســوز

  دل زاراز بهر تسلّيِ

 داشـت مقابلش نـهـانــي مي

 نگارم ن نقش بتي است دلكاي
  

 رشتة كار خويش دريافتسر  

 افروز انديشة كيست شعله

 داشت به دست نقش دلدار مي

 گفت به همدمـان جانـي مي

 كز برهمني است يادگارم
  

  )140-139 ،همان(

بازي دمن با تصوير،  داستان به شكل حيران ماندن دايه در عشقهاي   كنشدر ادامه،

 و شرح  هم  بهنگاري دو دلداده آن دو، نامههاي  دمن و نصيحتآگاه كردن مادر و پدر 
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  اين جشن،در. يابد غم عشقشان و سرانجام صالي دامادخواهي پدر دمن ادامه مي

عنوان  ه بها در مجلس به شكل نل  و ظاهر شدن آنحضور پريان و ديوها در كنار نل

 و داستان را برهم بزنندكوشند تعادل روايت را  هايي هستند كه مي خواستگاران، كنش

سرانجام داستان با تشخيص نل از پريان و وصال اين اما . دكنن بحران نزديك ةبه مرحل

ست كه  ااي بحران لحظه«نويسي   داستاندر فنّ. رسد  اوج ميةعاشق و معشوق به نقط

يا  اوج ةكنند و محل داستاني را به نقط  ميبار با هم تالقي هاي متقابل براي آخرين نيرو

هاي داستان  تدگي شخصيت يا شخصيكشانند و موجب دگرگوني زن  ميبزنگاه

: 1376ميرصادقي، ( ».آورند  ميوجود شوند و تغييري قطعي در خط اصلي داستان به مي

76(.   

 گره ديگري بر و كشد  نميطول  تعادل پس از وصال اين دو دلداده چندي بهحالت

. و استا زايل شدن عقل نل و جنون ،آيد و آن يد ميدپجويي يكي از ديوها  اثر انتقام

رساند، قمار   مي و داستان را به مرحلة بحراندهد رخ ميكشمكشي كه درپي اين واقعه 

  نل،گيديواندليل   بهكه يا گونه ه ب؛كج برادر و غلبة ناحق او بر تخت پادشاهي است

  : ندكن  مي بيابانةنهمراه دمن روا  و او را بهخوانند  ميحضورش را در شهر ناسازگار

 كردند به شهر و كو منادي 

 زين ملك برون رود شتابان

 ست اش به شهر بارا ديوانگي
  

 گرد نامرادي كاين باديه  

 تنها سپرد ره بيابان 

 ست  اديوانه به دشت سازگار
  

  )171: 1382فيضي دكني، (

ز چند روز  پس ا،دهد كه گرة اوليه آن  ميحوادثي در بيابان رخ  سلسه،از اين پس

هاي   نل و دمن با نيروةمقابل. شود   مي با ترك دمن و تنها گذاشتن او ايجاد،آوارگي

بزرگ و گزيده هاي   نل با اژدة دمن با مار و شير يا مقابل رويارويي ازجمله،مختلف

 گشايي نهايي گره. كند  ميرا در طول داستان ايجادهايي   كشمكش،شدن و سياه شدن او

 او به ة شكسته شدن طلسم و برگشتن رنگ چهر،ان، با شناخته شدن نل پايان داستدر

شود و داستان با مرگ نل و   مي اين دو دلداده حاصلدگربارةحالت نخست و وصال 

  .رسد  ميپايان دمن به
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 ةچهارگانبندي  روف در تقسيم اساس آنچه تود بر-از مجموع عناصر طرح داستان

هاي  هر چهار دسته از كنش نل ودمن داستان -  طرح گفته استةخود دربار

كه تعادل هايي  كنش. 1: ند ازا اين چهار دسته عبارت. ست طرح را داراوجودآورندة هب

كه تعادل هايي  كنش. 2 ؛)موفقهاي  كنش(كنند   ميخوردة روايت را دوباره برقرار برهم

ادل را كوشند تع  ميكههايي  كنش. 3 ؛)ناموفقهاي  كنش(زنند   ميروايت را بر هم

ند تعادل روايت را بر هم بزنند ا كه مايلهايي  كنش. 4؛ )اگر نتواند، ناموفق( برقرار كنند

 ةبا توجه به آنچه در خالص. )59: 1371، اخوت() شوند  مي ناموفق خوانده،و اگر نتوانند(

ها، اعم از انساني يا غيرانساني  تيك از شخصيتوان هر  ميداستان و نيز در طرح گفتيم،

رفتار وزير نل، پدر دمن، درويش، دايه، مادر نل، سديو .  در اين چهار دسته جاي دادرا

 كوشند تعادل را برقرار كنند كه يا  ميدانست كههايي  از كنشتوان  ميو پرناد را 

 دانست كههايي   كنشةزمردر توان   هم مي پريان رارفتار. توانند  نميتوانند و يا مي

  . هم بزنند برد تعادل روايت راكوشن مي

طور   عناصر را دربرداشته باشد و همانةبنابراين طرح خوب، طرحي است كه هم

 منطقي و ي و با نظامدرپي پيصورت  ه  حوادث بمجموعة ي، طرحهركه گفتيم در 

ها يا  تاگر رفتار شخصي«بنابراين . گيرند  ميعلّت و معلولي پشت سر هم قرار

 نويسنده بايد اشكال را از ،منطقي تغيير جهت دهندغيراي  گونه داستان بههاي  موقعيت

 ضعف طرح داستان ،نباشداي  طرح داستانش بداند و هر عملي كه پشتش دليل و انگيزه

داستان مورد بحث نيز با توجه به آنچه گفتيم از . )39: 1365، سليماني( ».كند  ميرا برمال

در آن نيست كه با اي   نكته كه هيچ حادثه ياه اين معنا ب؛ برخوردار استيطرح خوب

نقشي نداشته باشد مفهوم و هدف كلي داستان يارتباط باشد و در القا  بيت داستانكلي.  

  پردازي تصيت و شخشخصي. 4

پردازان   ايدئولوژيكي نظريه- با توجه به مباني ذهنيت را شخصيهاي  تعريفةهم

 يكي از اشخاص مقامفقط در ت  شخصي.1 :كرد  توان به دو دسته تقسيم  ميداستان

 كه تقريباً بيشتر -  اولةدر دست . پديدارشناختياي پديدهعنوان  ت به شخصي.2 ؛داستان

ت  شخصي- نگرند  ميتازان داستان از اين منظر به شخصيپرد ها و نظريه نويس داستان
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 با ؛گذارد  ميداستاني معموالً انساني است كه با خواست نويسنده پا به صحنة داستان

 خود را براي خواننده آشكارهاي  برد ويژگي  ميكار مختلفي كه نويسنده بهاي ه شگرد

 داستان ةدهد و سرانجام از صحن  ميمورد نظر نويسنده را انجامهاي   كنشكند؛ مي

 ت از ديد پديدارشناختيپردازاني كه به شخصي نظريه .)125: 1371اخوت، (رود   ميبيرون

 كه بايد نقش خود را به دانند   مي بلكه بازيگري؛بينند مينايستا اي   را مقوله آن،نگرند مي

ت، موجود پويايي است كه هستي او در در اينجا شخصي. ين شكل انجام دهدبهتر

   .)126 ،همان(شود  هاي داستاني پديدار مي كنش

ت را او شخصي. پرداز شخصيت است نظريهترين  در تاريخ نقد ادبي، ارسطو قديمي

:  شده استدانست و معتقد بود تراژدي از شش جزء تشكيل  ميجزئي از تراژدي

: 1357، كوب زرين( افسانة مضمون، سيرت، گفتار، انديشه، منظر نمايش و آواز و تقليد

  ميالدي از قرن هفدهم،ي و دقيقصورت جد   بهتشخصيدر باب  اما بحث .)122

 .ي به اوج خود رسيدشناخت روانهاي  رمانويژه  هشروع شد و بعدها با پاگرفتن رمان ب

: 1371، اخوت( شد  ميسازي توجه نگاري و تيپ تولي در قرون وسطي نيز به شخصي

ت شخصيآرام  آراممدارانه   با توجه به رواج افكار انسان ميالدي، در قرن هجدهم.)128

  ويافت و نويسندگاني نظير فلوبر، جرج اليوتاي  ها جايگاه ويژه در داستان

  . پردازي توجه خاصي كردند يتشخصداستايفسكي به 

پردازي در  شخصيتتوان اصول  نمي در داستان مورد بحث ،همين اساس بر

 ها گونه داستان اينهاي   اما با توجه به ويژگي. يافترا به بعد هاي قرن هجده رمان

هاي   شيوه،پردازي شخصيت در مبحث نكتة مهم: دكراشاره هايي   توان به نكته مي

 براي پردازان دو شيوة اصلي نظريه. تان است در داسآنعرفي سازي و م شخصيت

، شخصيتيم در معرفي مستق.  غيرمستقيم ومستقيم :اند  كردهمعرفيسازي  شخصيت

 است و چگونه او شخصيتگويد كه  مي روشني  به با شرح يا تجزيه و تحليلنويسنده

 در .كند  مي معرفي راشخصيتطور مستقيم از زبان كس ديگري در داستان  بهاينكه يا 

 افكار، راه؛ يعني از شود   ميمعرفيهم شخصيت با عمل داستاني  غيرمستقيم روش

   .)48: 1365، سليماني(شود  يانده مشناس ، شخصيتگوها يا اعمال خود و گفت
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. سازي به دو شكل مستقيم و غيرمستقيم انجام گرفته است شخصيت در اين داستان،

 شخصيتلين  معرفي اوطور مستقيم به به) داناي كل( ان راويدر آغاز از زبناظم داستان 

  : كند  ميپردازد و او را چنين توصيف ، يعني نل ميداستان

در كشور هند بود شاهي  

 جهان سپاهش  شاهي و جهان

 وز تاجوران به نام نل بود

 شكوهي  شهي فلك فرزانه
  

كالهي   چون هندوي چشم كج  

 اقطاع اجين تختگاهش 

 ه به مردمي مثل بودچون ديد

 منشي خردپژوهي دانش
  

  )110: 1382فيضي دكني، (

شكوه و جالل، ، با  پادشاهي است داراي بخت و اقبال، دادگر، عاقلباري، نل

همتا و مجلس پادشاهي او   بينظير، در حسن و زيبايي شناسي بي بلندمرتبه، در اسب

طوالني در اي  پرداز پس از مقدمه هقص. گويان عشق پردازي افسانه ترنّم و نغمه سرشار از

لين گره، وزير نل  اورخداد بعد از .كند  ايجاد ميدر داستانرا لين بحران وصف نل، او

 - كند  ميمعرفي » و عقد حلّةديباچ«و » عمل دستور راستين « او را با عناوين كه-را

 ياريگر مدر مقاوزير نل . كند  ميگري و رفع مالل عشق نل به صحنه وارد براي چاره

ياريگر دوم براي در مقام شناس نيز  شود و پس از آن طبيب يا قاروره  ميمطرح

هايي است كه پراپ در   ياريگر از عنوان.كند  ميتشخيص درد نل حضور پيدا

او بازيگران قصه را به هفت نوع . دهد بندي خود از انواع شخصيت ارائه مي تقسيم

براي . جوگر و قهرمان قلّابيو نده، بخشنده، جستده قهرمان، شرير، ياري: كند تقسيم مي

آمده را دوباره به حالت متعادل اوليه  مثال، قهرمان كسي است كه وضعيت نامتعادل پيش

دهنده نيرويي است كه قهرمان را در طول داستان براي رسيدن به  ياري. گرداند بازمي

زدن حالت  هم بهشرير نيز شخصيتي است كه نقش او، . دهد حالت تعادل ياري مي

  .)135-59: 1368ك پراپ، .ر(كاري و وارد كردن آسيب و زيان است  تعادل و ايجاد خراب

 گويان در مقام افسانه، محرمان دربار هاي وزير و طبيب  ماندن يارينتيجه  بيبعد از

  نقل، برهمني داستاني از دمن، دختر پادشاه دكن،از ميان اين محرمان .شوند  ميظاهر

 .شود  ميدمن وارد صحنه  يعني، دوم داستانشخصيتو از اينجاست كه كند  مي

  : كند چنين توصيف مي نل را اينپرداز  داستان
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 نام بري دمن  گلچهره سمن

 بتخانة هند چشم مستش
  

 چمن دام  از موي فكنده بر  

 پرستش  صنمان صنم هندي
  

  )121 :1382فيض دكني، (

 كسي كه از شدت حسن و زيبايي همه عاشق و انگيز و  او را معشوقي فتنهپرداز قصه

 و چشم و قد او داد ، موي و ابرو در وصف لب و رخسار،؛كند  مي اويند معرفيةشيفت

  . خواند  مي»نشين خودپرست مستوره«دهد و او را   ميسخن

. شوند  ميفرعي وارد داستانهاي  شخصيتعنوان  ه پدر و مادر دمن ب،پس از آن

طور غيرمستقيم، يعني  ؛ فقط بهكند  نمي توصيف راها  آنشخصيت طور مستقيم  بهراوي

 در براي مثال،. كند ها را بيان مي هاي آن وگوهايشان ويژگي ها و گفت با توجه به كنش

كه نگران سرنوشت فرزندشان كند  معرفي ميها را كساني   آن،باب پدر و مادر دمن

  .هستند

بر نقش داشتن در چگونگي  وهعالفرعي است كه هاي  شخصيتدرويش از ديگر 

اين بخش راوي به .  حضور دارد نيزشدن پدر دمنارد چه شفيعي در ب در مقام دمن،تولد

به پدر دمن هايي   و در حين توصيف، از زبان درويش پند و اندرزداردتوجه زيادي 

 حكومتي پدر ةنام  درويش اساس،در واقع. دهد بارة احسان، عدل، خرد و غيره ميدر

 را انة معنااست كه داي  منزلة پيمانه طرح اين قصه در اينجا به. كند ريزي مي پيا دمن ر

توصيفات مفصل درويش و نقش تعليمي او در داستان از . دهد  ميدر خود پرورش

 -او به سلسلة چشتية هند. گيرد  مياعتقاد قلبي سراينده به تصوف و عرفان سرچشمه

اواني فر تعلق خاطر -آن سرزمين فريفتة آن بودندگان پيش كه بسياري از شاعران و ذوق

عنوان ظرفي براي بيان برخي  ه داستان ب،همين اساس  بر.)845/ 5: 1370صفا، ( داشت

  . شود  ميكار گرفته عرفاني بههاي  نكته

شود و ناله و   نل ايجاد مي دمن در عشقةافكني دومي كه دربار بعد از گره

 در داستان ياريگر در جايگاهدهد، داية دمن   مير س اين عشقكه دمن درهايي  زاري

 و همين گويد سخن مي حيراني دايه در برابر عشق دمن سراينده فقط از. شود  ميظاهر

مادر پس از دايه، . دارد ميجويي در كار دمن وا  را به چارهدايهزدگي است كه  حيرت

 طلبند مطرح  مي كه از او براي رفع مالل دخترش ياريياريگريدر مقام دمن نيز 
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افتد و عاشق و  نمي كارگر ها انجيميهاي  يك از پندها و اندرز  هيچ،اما متأسفانه .دشو مي

 ،در همين حين. دهند  ميمعشوق در غم و اندوه عشق همچنان به ناله و زاري ادامه

 است وجود مرغان و  گفتني.شود  ميها آنهاي  ها و نامه م مرغي واسطة بردن پيا

هاي هندي از تنوع  دهندة تأثيرپذيري داستان ظير شير و مار در داستان نشانجانوراني ن

عنوان   بههم سه پري ،بر مرغان  عالوه.هوايي و جانوري اين سرزمين است و آب

 اگر بخواهيم از ديدگاه پراپ اين .يابند  ميفرعي حضورهاي  با نقشهايي  شخصيت

 ايجاد بحران و شود كه در  ميها ياد ز آن ا»شرير«عنوان با گذاري كنيم،  پريان را نام

  . دارند اوج نقشةرساندن داستان به نقط

بعد از به  .رسد  ميپايان خوبي و خوشي به با وصال نل و دمن داستان به ،سرانجام

كه برادر كوچكتر  يشرير شخصيتت ثابت متعادل، با حضور وجود آمدن يك موقعي

. خورد  ميشود و دوباره تعادل داستان به هم  مي، گره ديگري در داستان ايجادنل است

 ساز معرفي  فتنه وكار ها، برادر را فريب  در خالل شرح وقايع قماربازي آن دكنيفيضي

  :كند مي

 ساز شد گرم مقامر فسون

 رندانه به نقش دوستداري
  

 باز زد نقش دغل حريف كج  

 كاري آمد به سر فريب
  

)1382 :180(  

دهد   ميدر بيابان نيز حوادثي رخ. شوند  ميدمن آوارة بيابان از فتنة برادر، نل و پس

پوشان يا مانند مار، سفيدكنند؛   مي در وقايع آن نقش ايفايفرعي ديگرهاي  شخصيتكه 

 و سرانجام سديو و پرناد كه ، در داستان ياريگر در مقامسروشان، شاه، دختر شاه

 نامي از شاعر فقط. ندشو  مي يافتن نل و دمن راهي سفرجوگر برايو  جستعنوان هب

  . كند  ميها خودداري  آنبرد و از توصيف هاي فرعي مي اين شخصيت

 هستند كه  ياريگرانيها محور اصلي، عاشق و معشوق و سپس گونه داستان در اين

 جزئيات پرداز همين دليل است كه داستان هب. در پيشبرد حوادث نقش اصلي دارند

نكتة درخور توجه ديگر . دهد طور دقيق شرح مي ات بهها را در قالب صف ن شخصيت آ

مانند مار، سفيدپوشان، سروشان، سديو و غيره هايي  شخصيتآن است كه پرداختن به 

 زيرا از ديرباز سرزمين هند به ؛هندوان در داستان داردهاي  نشان از تأثير عقايد و باور
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در مغز و هاي هندي نيز  انتداشتن اعتقادات پيچيده و گوناگون شهره بوده است و داس

  .اند كردهژرفاي خود آثار عقايد كهن را حفظ 

 شخصيت«: اند كرده  را به ايستا و پويا تقسيمشخصيت انواع ،از ديدگاهي ديگر

 شخصيتي در داستان است كه تغيير نكند يا اندك تغييري را بپذيرد و شخصيتايستا 

» .دستخوش تغيير و تحول باشدي است كه يكريز و مداوم در داستان شخصيتپويا 

تان مورد بررسي ايستا و داسهاي  شخصيت ،بر همين اساس ).94-93: 1376ميرصادقي، (

 شود؛ ها تغييري ايجاد نمي اعمال آنند؛ زيرا از ابتدا تا انتها در سرشت و ا كبدون تحر

ي در شود و اگرچه حوادث و اتفاقات  مي نل و دمن آغازنهايت  بييعني داستان با عشق

ها به   آن، از ميزان عشق و عالقةآيد  مي پيششخصيتطول داستان براي اين دو 

  .شود  نمييكديگر كاسته

قالبي، قراردادي، نوعي و هاي  شخصيت را به شخصيتبندي ديگري،  در دسته

 دمن در  نل و: اصلي داستانشخصيت دو .)103-96همان، ( اند كرده  جانبه نيز تقسيم همه

دهندة خصوصيات   نوعي يا تيپ نشانشخصيت. نوعي هستنداي ه شخصيت شمار

 نوعي شخصيت. كند  مياز مردم است كه او را از ديگران متمايزاي  گروه يا طبقه

 بايد حقيقت را از چند ،يشخصيتبراي آفريدن چنين . است براي امثال خوداي  نمونه

 مورد نظر آفريده شخصيت واقعي و زنده گرفت و با هنرمندي درهم آميخت تا ةنمون

قراردادي هستند كه از  از نوع  داستان ديگرفرعيهاي  شخصيت. )101 همان،(شود 

ها در آثار ادبي پيش از اين به  شخصيت گرفته شده و نمونة اين وامادبي هاي  سنت

ايستايي هاي   نل و دمن يكي از نشانهشخصيتبودن  نوعي.  است همين شكل بوده

 نمود بيشتري شخصيت ايستايي ،نوعيهاي  شخصيت در هاست و اصوالً  آنشخصيت

 تيپ و نوع  بسيار كلي و در حدشخصيتشناسايي    در اين داستان،طور كلي به .دارد

 شخصيتگونه نيست كه زواياي مختلف روحي، جسمي، فكري و اعتقادي  است و اين

  . استه نكتكهن با داستان امروز در همينهاي  تفاوت داستان .شودنقد و بررسي 

  مانندي حقيقت. 5

  : گويد مي فنّ شعرارسطو در فصل نهم 



 205                 فيضي دكنينل و دمنتحليل ساختاري داستان                         14شمارة / 4سال 

درستي نقل كند، بلكه  چنان كه روي داده است به كار شاعر آن نيست كه امور را آن

ست كه امور را به آن نهج كه ممكن است اتفاق افتاده باشد روايت  اكار او اين

بعضي به حسب نمايد و البته امور بعضي به حسب احتمال ممكن هستند و 

  .)128: 1369كوب،  زرين( ضرورت

 كرده است و آنچه در قرون بعد در مانندي بيان  از حقيقتارسطواين تعريفي است كه 

. اند و اقتباس شده يا به تعبير و تفسير آن پرداختهاند از اين عبارت ا باره آورده اين

ري وجود دارد و اثهاي  شخصيتكيفيتي است كه در عمل داستاني و « مانندي حقيقت

ميرصادقي، ( ».آورد  مياحتمال ساختي قابل قبول از واقعيت را در نظر خواننده فراهم

 پذير در نظر خواننده تحقّقست كه  امانندي آن چيزي  حقيقت،بنابراين .)143: 1376

 قصه را باورهاي   و خواننده ماجراشود ها محقّق نمي  اما اين عنصر در بيشتر قصهاست؛

 پيرنگ ابتدايي و ،يعني خرق عادتها   قصهاصليعلت خصوصيات  ؛ زيرا بهكند نمي

  .دشو  ميها ضعيف مانندي آن  حقيقت،گرايي كلي

، مهابهاراتاكتاب هاي   از افسانه»نال و دمياتي« از داستان نل و دمنموضوع داستان 

 هاراتامهاب يعني آنچه در كتاب ،اصل داستاندر . ، گرفته شده استحماسة كهن هندوان

 چشم  بهها و تغييراتي ي آن را به نظم درآورده، تفاوت با آنچه فيض،موجود است

رنگ شدن   اين تغييرات كه با حذف برخي وقايع همراه است، براي كمشايد. خورد مي

 اما با حضور  باشد؛عنصر خرق عادت و نزديك كردن داستان به حقيقت صورت گرفته

وع حوادثي خارج از عالم واقع در داستان امكان چون ديو و پري يا وقهايي  شخصيت

 در اصل داستان هنگامي كه ، مثالبراي. ده استن به حداقل رسيآمانندي  تحقّق حقيقت

چون گاوبان «: دهد، چنين آمده است  ميبلعد و گاوباني او را نجات  ميمار دمن را

ه دست به چون خواست ك. صورت و شكل او را ديد خود را محافظت كردن نتوانست

خان،  نقيب( ».جا بمرد  دمينتي او را دعاي بد كرده آن گاوبان همان،جانب او دراز كند

 ،است كه بعد از نجات يافتن دمناين  ، اما آنچه در داستان فيضي آمده.)303: 1358

شود و   ميوسيلة همان مار گزيده ه ب-  گاوبان در داستان آمده استجاي ه كه ب- رهنورد

 لّت جنون نل بعد از ازدواج دربارة ع كهتفاوتيهمچنين . رود  مي بيرونجان از كالبدش

دهد سراينده با حذف   مي، نشانخورد چشم مي  به فيضيةدر اصل داستان و منظوم
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 خواسته است اندكي از غيرحقيقي بودن ،بعضي وقايع يا بيان نكردن علّت حوادث

هاست و اين موضوع   و شگفتيرمزرازوكه هند سرزمين  هندي بكاهد؛ چراهاي  داستان

  . استبازتاب يافتهدر آثار ادبي نيز 

   زاوية ديد.6

 زاوية ديد يا زاوية ،كند  ميوسيلة آن داستان را به خواننده عرضه روشي كه نويسنده به

 زاوية ديد: ي مخصوص استازاوية ديد حاوي چند معن. شود  ميروايت خوانده

 در اينجا به .)385: 1376ميرصادقي، (  شخصي زاوية ديد ديد ذهني وجسماني، زاوية

زاوية ديد شخصي مربوط است به روايتي كه به . پردازيم  ميبررسي زاوية ديد شخصي

 طرح موضوع ممكن اين نقل يا. كند  مي نويسنده موضوعي را نقل يا مطرح،كمك آن

ة زاوي .)جا همان(شخص صورت گيرد  م يا سو،شخص ، يا دومشخص است از طريق اول

  به زاوية ديد بيروني و دروني،شخص باشد شخص يا اول سومديد را با توجه به اينكه 

  .اند  كرده  تقسيمنيز

 .شود  ميشخص نقل و از ديد سوم، بيروني است نل و دمندر داستان  ديد  زاوية

گونه  اين. كند  ميناظم داستان، راوي داستان است و از بيرون، داستان را تشريح

 ها كه از جانب پادشاه وقت درخواست و از روي متون كهن بازنويسي زيپردا داستان

ين داستان نيز در ا. كند  مي چنين زاوية ديدي را ايجاب،آيد مي و به نظم درشود مي

  : را تازه سازد»نل و دمن«خواهد داستان   ميشاه از فيضي دكنياكبر

 در هند ز عشق سرگذشتي است

 آيد ز تو حرف عشق گفتن

 فسانة كهن رانوساز 
  

 جان را به نواش بازگشتي است  

 داني چو شد ار به موي سفتن

 عشق نل و خوبي دمن را 
  ج

  )90: 1382، فيضي دكني(

نقاش، دانا، فرزانه، :  را با صفاتي چونتقريباً در ابتداي هر موضوعي راويشاعر 

بر . دارد هويت مشخصي نكند؛ بنابراين  ميطراز و دانندة اين حكايت معرفي افسانه

مانند فكري برتر از گيرد و   مي راوي در حوزة عقل كل يا داناي كل قرار،همين اساس

  :آوريم  مياز اين ابيات رااي  حال نمونه. كند  ميداستان را رهبريهاي  شخصيتخارج، 
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 نگار حسن آفاق ديباچه

 ساز مستانه به خامة فسون
  

 زن داستان عشاق دستان  

 ين راززين گونه به خون نگارد ا
  

  )110همان، (

 دانا كه نشـان بـاستـان داد
  

 زين گونه نشـان داستـان داد   
  

  )133همان، (

 اشاره كرده اين ه آنصادقي نيز بر اينجا قابل ذكر است و جمال ميركه داي  اما نكته

نظم و   بيفارسي روال معيني ندارد و شايد بتوان گفتهاي  زاوية ديد در قصه«: است

 كه در داستان مورد بحث گاهي در اين معن ابه. )428: 1376( ».دمبيل استترتيب و هر

 در ، مثالبراي. شود  ميشخص تبديل شخص به اول  ديد از سومخالل داستان زاوية

كه از هويت   حالي درگويد  ميآغاز داستان هنگامي كه نل از عشق خود سخن

  :كند خص تغيير ميش شخص به اول خبر است، راوي از ديد سوم  بياش معشوقه

 دريافت به چـشم خــود غبـــاري 
  

 در ســينــه نهفتـه خـارخـاري  
  

 در جيب گلش كه اين خسك ريخت؟ 

  

 در زخم دلش كه اين نمك ريخت؟  
  

  كيــست؟ةاين پاي شكيـب خسـت
  

  كيست؟ةويـن شيشه به ره شكسـت  
  

 ايـن فتنـه به جوي من كه ســر داد؟

  

 كــه درداد؟ ويـن داروي بيهشي   
  

 دانـم كه ز بـهـر عمــركـاهــي
  

 از دور غـمـي كنـــد سيـاهــي  
   

  )116-115: 1382، فيضي دكني(

  .گيرد  ميگردد و نقل قصه را خود بر عهده ميپس از اين راوي دوباره به قصه باز

. ات مختلفي دارندنظريدر ارزش و اعتبار زاوية ديد نويسي  پردازان داستان نظريه

روهي براي آن ارزش چنداني قائل نيستند و برخي آن را يكي از عوامل مهم گ

 جملهاز ( بر عناصر داستان تأثيرگذاردهي داستان و همچنين عاملي سازمان

ون تمركز كانويژه  بهپردازي و   صحنه، نگارشةپردازي، گسترش پيرنگ، شيو شخصيت

 »نل و دمن«قديمي نظير هاي  انكهن و داستهاي  زاوية ديد در قصه. دانند مي )داستان

به امروز هاي   اما در رمان؛يابد  ميشود و گاه تغيير  نميدقت تا پايان داستان رعايت به

  .شود آن بيشتر توجه مي
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  پردازي صحنه و صحنه. 7

عواملي . گيرد  مي كه در آن عمل داستاني صورتشود  گفته ميصحنه به زمان و مكاني

  : ند ازا سازند عبارت  ميكه صحنه را

اش و تزيينات  انداز و منظره اش، چشم  محل جغرافيايي داستان، حدود و نقشه.1

 .3؛ شان ها و عادات و راه و روش زندگي شخصيت كار و پيشة .2؛ جسماني ديگر

 مثل ،ها شخصيت محيط كلي و عمومي .4؛ زمان يا عصر و دورة وقوع حادثه

 ي، خلقي، عاطفي و احساسيمحيط مذهبي، اجتماعي و مقتضيات فكري، روح

  .)453: 1376ميرصادقي، (

محل . صورت ساده و ابتدايي وصف شده است  صحنه به نل و دمندر داستان 

 شخصيت محل زندگي ، مثال در ابتداي داستانبراي. وقوع داستان كشور هند است

  :شده استمعرفي گونه  اصلي يعني نل اين

 در كشــور هنـد بود شـاهــي
  

 كالهــي وي چشـم كجچون هنـد  
  

 جهـان سپاهش شاهـي و جـهـان
  

 تـخــتـگاهــش» اجين«اقطـاع   
  

  )110: 1382، فيضي دكني(

خو و و  و خلقشخصيت از محيط كلي و عمومي ، خواننده با توصيف نلسپس

  . دمن نيز صادق استةگونه توصيفات دربار اين. شود  مي آگاهشاحساسات

 براي مثال، در برخي موارد توصيف .سازد  مي زمانگاهي شاعر صحنه را با توصيف

 نمونه در براي؛ گيرد كار مي  به براي بيان زمان وقوع حادثه راشب، روز، صبح و نوروز

  :سرايد صفت نوروز مي

 چـون از دم بـاد نـوبهــاري
  

 گل بر سر شعـله زد عمـاري  
  

 بر دست صبا نگار بـستنــد
  

  پيــرايـة نـوبـهـار بستنـد  
  

 چون نافه گشـاد بـاد نوروز
  

 افـروز بشكفت بـهـار عالـم  
  

  )160 ،همان(

 اما در برخي موارد كه ؛دن در پردازش و تكوين داستان نقش مهمي ندارها اين توصيف

 برد  ميبهرهاي   شاعر از توصيف صحنه براي بيان حادثه، بسيار اندك استهمتعداد آن 

 در پايان داستان، ،مثالبراي  .كند  مياگواري آمادهو خواننده را براي شنيدن واقعة ن
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ها، صحنة   يافتن زندگي آننزديك شدن مرگ نل و دمن و پايانشاعر براي بيان 

كشد كه خود براعت استهاللي است   ميفرارسيدن فصل پاييز را با ابياتي به تصوير

  : ناگواراي بيان واقعهبراي 

 چـون از دم ســرد مهـرگانـي
  

 فـسرده زنـدگـانـيشد باغ   
  

 بختـان گشـتند بــه روز تيـره
  

 سـر درختان  بـرهنـهمجنونِ  
  

 برخاست ز بـــاد زمهريــري
  

 عناب بـــه جـلــوة زريري  
  

 گلـزار شـد از گـــل فشرده
  

 غمخـانـة صـد چـراغ مرده   
   

  )214همان، (

  وگو در داستان گفت. 8

 به توصيف و نمايش صرف فقط بيان داستان. شود  ميمختلفي بيانهاي  داستان به شكل

گوناگوني هاي  توان طيف  مي بين اين دو قطب،محدود نيست و از نظر زبان و بيان

اند؛ مثل  كرده  تقسيمي بيان داستاني را در ادبيات داستاني امروز به انواع مختلف. يافت

صرف، گفتار روايت كوتاه توصيفي ساده، روايت توصيفي كوتاه اما نه توصيفي 

گفتار  گفتار غيرمستقيم آزاد، غيرمستقيم ساده، گفتار غيرمستقيم تا حدودي نمايشي،

  كمتركوتاه و بلند فارسيهاي  كهن و قصههاي  ها در داستان بندي  اين طبقه.مستقيم آزاد

در .  به پيچيدگي و گستردگي داستان امروز نيستهست،شود يا اگر هم   ميديده

 استقاللي روايت قصه است و از خود ءگو جزو بلند فارسي، گفتكوتاه و هاي  قصه

. )466: 1376، ميرصادقي(نيست اي  گو فاصله و نشانهو  ميان روايت قصه و گفتندارد و

ها تيپ هستند نه  شده و از آنجا كه بيشتر آن  مي به زبان قهرمانان كمتر توجه،در واقع

زنند   ميرند و همه مثل هم حرف، ناگزير سياق كالمي مخصوص به خود نداشخصيت

گو و كاركرد گفت. )182: 1371، اخوت(كنند   ميگوو و با زبان نويسنده با يكديگر گفت

شود و عنصر   ميدر داستان اطالعاتي است كه از طريق نويسنده به خواننده منتقل

 ،گذارد  ميمايه را به نمايش  درون،دهد  ميمهمي است كه پيرنگ را گسترش

  .برد  ميكند و عمل داستاني را به پيش  ميرا معرفيها  شخصيت
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 در ذهن فقطگوها از زبان راوي و ميان دو شخصيت يا و گفت ،نل و دمندر داستان 

گوهايي كه ميان دو شخصيت و گفت براي مثال، .گيرد شكل ميشخصيت واحدي 

 يعني نل و گوي دو شخصيت اصلي داستانو  گفت:صورت گرفته از اين قرار است

گوي نل با مرغ و مار در و وزير و شاه، گفت گوي نل با پزشك،و  با همديگر، گفتندم

گوي نل و و در زير گفت . مثل چرخ و بخت و عشق و فتنهيروح يببيابان يا با عناصر 

خواهد او را در بيابان ترك كند و به   مي نل از دمندر اينجا .آيد  ميدمن با يكديگر

  : پدري بازگرددخانة

 دل و ديدة مـرا نـوراي   گفت
  

 از روي تـو باد چشم بد دور  
  

 اي بـر چمـن آستيـن فشانده 
  

 پـا بـر سـر گل ز نـاز مانده  
   

 خون شد دلم از چنين وصالي
  

 كـز غـم بـرسـانـدت ماللي  
  

  چه كار با منخود گو كه تو را
  

 يك چنـد مـرا گـذار بـا من  
  

  :گويد  ميگونه پاسخ و دمن اين

 د دمـن زبـان به پـاسـخبگشا
  

 كـاي تـافتـه از رفاقتـم رخ  
  

 گر تو بگذاريم در ايـن سـوز
  

 من چون بگذارمت بدين روز  
  

  )178 ،همان(

 گويي ، سخن گفتن شخصيت با خودش است كه تكگوو شكل ديگري از گفت

گويد و افكار دروني و   مي از درون خود با خودشخصيتشود؛ يعني  خوانده مي

نل در ابتداي داستان هاي   صحبتگذارد؛ نظير هاي عاطفي خود را به نمايش مي تجربه

  :با خود و بيان درد عشق جانكاهش

 وين عشق ندانم از كجا خاسـت؟
  

 ام بال خاست كز هر رگ و ريشه  
  

 سـت؟ اجوش جگر من از چـه تاب
  

 ست؟ ادر نبـض دلــم چه اضطراب  
  

 كنان كه چون سرانجـام دل لرزه
  

  ســر مـن كشد به سرسـامدرد  
  

 تن رنج قبـا كشد ميــانـــه
  

 دانـه  در پنبـه بمـانـده پنبـه  
   

  )117-116 ،همان(
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گويي مخاطب دارد و خواننده غيرمستقيم به وجود مخاطب داستان  گاهي نيز تك

 كه از - شگوي نل با دمن در درون خويو  گفت.)480: 1380 ميرصادقي،( برد پي مي

  : گويي است اي از اين نوع تك  نمونه- زناك داستان استهاي سو بخش

 بست طراز خون سخـن را مي
  

 نفس دمن را خواند نفس مي  
  

 ام كجـايي؟ كاي شمع يـگانـه
  

 ام كجـايي؟ زن خــانه آتش  
  

 بـا ديـده و دل به ســينه تيغم
  

 درد نيـامدت دريـغم بـي  
  

 كس تيغ زند چـو من شهي را؟
  

 و من مهي را؟ ناوك فكند چـ  
  

  )135 ،همان(

براي اين نوع  ادبي منتقدان. پرسش و پاسخ است، گوو شيوة ديگري از گفت

مباحثه كردن و «ه مناظر. گويند  مين مناظرهه آ و باند اي قائل جايگاه ويژهوگو  گفت

» .بحث با يكديگر دربارة حقيقت و ماهيت چيزي يا با هم سؤال و جواب كردن است

كار  ده به اين شيوه در هنگام وصال اين دو دلدانل و دمن در داستان .)133: 1374رزمجو، (

  :گرفته شده است

 پرسيد ز نل كه چيست نامـت؟
  

 از هجـر كه تلخ گشت كامت؟  
  

 گفت از چو مني چه كام پرسي؟
  

 وز گمشدگان چه نام پـرسـي؟  
  

 گفتا كه تنت چرا سـيــاه است؟
  

 خواه استگفتا شب بخت عذر  
  

 گفتـا كـه شـود جـدا ز دلدار؟
  

 كه جنون شود به او يار گفت آن  
  

 گفت از ره عقل چون شدي گم؟
  

 گفتا ز فسون ديــو مــــردم  
  

 گفتش كه چنين خراب چـوني؟
  

 گـفــتـا ز خرابــي درونـي   
  

  )208-207: 1382، فيضي دكني(

داستاني هاي  گوو  گفتءكتبي نيز جزهاي  گفته شفاهي،هاي  گوو گفت عالوه بر

 كه بين عاشق و معشوق رد و بدلهايي  و پيغامها  عاشقانه نامههاي  در داستان. است

در اين داستان نيز نامة نل و دمن . هاست گونه داستان مهم اينهاي   از بخش،شود  مي

 وگداز در فراق يكديگرپرسوزهاي   دردودل در آن،شود و  ميمرغي فرستادهوسيلة  به

 داستان را به ،كند  ميگوها هيجان و تحرك داستان را بيشترو اين گفت. دشو  ميمطرح

  . پيرنگ تأثير فراواني داردگيري برد و در شكل  ميپيش
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  مايه و موضوع درون. 9

هر .  از لحاظ محتوا و مضمون نيز قابل بررسي است،جز شكل ظاهري هر اثر ادبي به

 و عناصر ديگر داستان نيز به گيرد مي شكلآن  از فكر و انديشة حاكم بر يداستان خوب

، عمل، صحنه، كشمكش و هر آنچه در شخصيت. دان ماية اثر وابسته مضمون و درون

مايه، فكر   پس درون.ماية اثر است  در خدمت درون،ساخت و تركيب داستان نقش دارد

است كه در خالل اثر اي  خط يا رشتههمچنين  ط در هر اثري است؛اصلي و مسلّ

مايه را   درون.دهد  ميداستان را به هم پيوندهاي  تشود و وضعيت و موقعي مي كشيده

برد؛  كار مي  بهكه نويسنده در داستاناند   تعريف كرده بر داستان نيزفكر و انديشة حاكم

 اثري جهت فكري و ادراكي  هرماية گويند درون  مي است كهبه همين سبب

مايه، در ابتدا  براي بررسي درون .)174: 1376ميرصادقي، (دهد   نشان مياش را نويسنده

  .الزم است انگيزة نويسنده را از خلق اثر بدانيم

 كند، هدف از به  ميمه، آنجا كه اكبرشاه او را به سرودن داستان مأمورفيضي در مقد

  :كند  ميشاه چنين بياننظم درآوردن آن را از زبان اكبر

  كـهــن رانو ساز فسـانــة
  

 وبـي دمـن راعشق نـل و خ  
  

 در هند ببين كه عشق چون بود
  

 ها به چه دشنه غرق خون بود  دل  
  

 بازان زين خـاك چگونـه عشق
  

 رفتنــد دل و جـگـرگدازان  
  

 آتش زده خود به خود گذشتند
  

 خاكستـر ديـر عشـق گشتند  
    

)1382 :90-91(  

 نهايت   بي شرح عشق؛تماية اين داستان، سرگذشت عشق اس درونبر اساس ابيات باال، 

 كه با بيان مراد و نامرادي و غم و شادي ها نل و دمن و تأثير سحرانگيز عشق در آن

  .ها به تصوير كشيده شده است آن

موضوع همان است كه . داردارتباط تنگاتنگي مايه  موضوع داستان نيز با درون

 است كه داستان رايي ها  و حادثهها  شود و شامل پديده  ميمايه از آن استخراج درون

 قلمرويي است كه ، موضوع،عبارت ديگر به. كشد  ميتصوير   بهمايه را آفريند و درون مي

  .)217: 1376، ميرصادقي( خود را به نمايش گذارد ةماي تواند درون  ميتدر آن خالقي
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 در كشاكش حوادث داستان، .شود  مي با عشق نل و دمن آغاز،داستاناين موضوع 

 اما .رسند ميبه وصال يكديگر سرانجام  و دهند  انجام ميراهايي  شوق كنشعاشق و مع

 در طي داستان .شوند  ميكند و نل و دمن آوارة بيابان  مي شرايط تغيير،تيپس از مد

 .كند  ميدهد و اين دو دلداده را هرچه بيشتر از يكديگر دور  ميوقايع مختلفي رخ

 و كنند  روزگار سپري مير يكديگر به شاديسرانجام دو دلداده همچون گذشته در كنا

  .گويند  مي زندگي را وداعگذرد كه  نميچندي

ويژگي اين . شمار آورد خيالي و وهمي بههاي  توان در زمرة داستان  مياين داستان را

 ها گونه داستان اين .ها از زندگي واقعي است  خيالي بودن و دوري آن،ها نوع داستان

اي  گونه  بهانگيزي را هاي عاشقانه و شگفت جراكننده دارند و ما  تفريحي و سرگرمةجنب

غيرواقعي است كه عشق دو   نيز داستاني غيرمحتمل ونل و دمن .كنند   بيان ميآميز اغراق

  .كند  ميدلداده را با حوادثي عجيب و غريب و به دور از زندگي واقعي بيان

  فضا و رنگ و لحن. 10

 داستان و ايجاد احساس خاص و ي است كه در القافضا و رنگ و لحن عنصر ديگري

ة وسيعي است براي كل فضا و رنگ استعار .مشخصي در خواننده نقش مهمي دارد

 چون پيرنگ، صحنه، يهواي داستان كه حاصل عناصر ديگر و احساس و حال

 اثر در شيوة پرداخت نويسنده  هم لحن.، سبك، نماد و ضرباهنگ اثر استشخصيت

  .)534: 1376ميرصادقي، ( را حدس بزند  كه خواننده آناي هگون  به؛است

عاشقانه از آنجا كه عشق، محور اصلي داستان است و عاشق و هاي  در داستان

اي داستان نيز با حزن و  فض،آن هستندهاي  عشوق همواره دستخوش كام و ناكاميم

 ليلي و مجنونر  شاعر است، در برابگنج اين داستان كه يكي از پنج.  استشادي همراه

 كه در - آلود  لحن شكوه و بنابراين بيان حزين و آميخته با درد؛نظامي سروده شده

.  حاكم است بر فضاي آن- شود  ميكهن به صورت يكنواخت ارائههاي   داستانگونه اين

  متناسب بابراي بيان موضوعات كه -بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف نيز

فراق و هاي   فضاي داستان را دردآلود و آن را با رنج-  است و اندوه و تنهايي عاشق غم

ر اشاره كرد كه شاعر براي توان به ابيات زي ، ميبراي نمونه . كرده استغم عشق همراه
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و  سازي  وقوع آن را زمينه، براعت استهاللگيري از صنعت با بهره، ة ناگواري واقعبيان

  عقل نل وقتيبراي مثال،. كند  ميمادهفضا را براي حادثة بد يا اتفاق ناخوشايندي آ

هاي   فضاي داستان را با بيان ناپايداري خوشيشود،  مي به جنون تبديلشزايل و عشق

  :كند  ميانگيز روزگار و مكر زمانه حزن

 مدار است دوران فلك كه بي
  

 زو گاه خزان و گه بهار است  
  

 ايـن باده كـه روزگـار دارد
  

 يك مستي و صد خمـار دارد  
  

 قلب است مقـامـر زمـانـه
  

 بگـريـز از ايـن قمـارخانـه   
  

  )167: 1382، دكني فيضي(

كهن با لحني ثابت و با هاي  و داستانها   قصه،بنابراين با توجه به آنچه گفتيم

  .دنشو  ميپردازي و فضايي ابتدايي و كلي بيان صحنه

  سبك داستان. 11

در . دهد  مييان شاعر يا نويسنده را نشان از عناصر داستان است كه شيوة بسبك يكي

؛ يعني نوع گيرد كار مي نده در نوشتن بهتدبير و تمهيدي است كه نويس«واقع، سبك 

هاي  انتخاب واژگان، ساختمان دستوري، زبان مجازي، تجانس حروف و ديگر الگو

  .)50: 1380ميرصادقي،( ».كند  ميصوتي سبك بيان يك نويسنده را مشخص

بيتي در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف هزار4 است اي مثنوي نل و دمن

 سخن ةشيو . سروده شده استهجري قمريكه در قرن دهم ) مفعول مفاعلن فعولن(

معتقد است معاني بكر را او .  استاي و افكار تازهها  انديشه در نظم، دربردارندة فيضي

 خود بر آن نام اختراع شاعران كهن و با در پيش گرفتن طرزي جديد كه ةبه شيو

  :نهد، به نظم كشيده است مي

 مـن نيز پي سخن گرفتم
  

 آيـين نو و كهن گـرفـتم  
 

 دادم بــه طرازش نهـاني 
  

 صد جلوه به جـلوة معاني  
  

 طرز دگـران وداع كـردم
  

 طرزي ز خود اختراع كردم  
  

  )232: 1382، فيضي دكني(
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 ةدهند عربي نشانهاي  گيري واژهكار  در بهپارسي و توجه اودقت او در انتخاب الفاظ 

او هاي  ها و غزل لطف سخن او بيشتر در مثنوي. خواني است ممارست او در پارسي

ششم تا هاي   به شيوة شاعران سده،طور كه خود نيز اشاره كرده او همان. نمايان است

  :توجه داشته استهجري قمري هشتم 

 گر خاست صد بلبل مست نغمه
  

 ل عراق برخاسـتكـز هند گ  
  

  )229 ،همان(

كنايه، ايهام،  كارگيري صنايع مختلف ادبي نظير موازنه، ترصيع، جناس، ههمچنين با ب

 توانايي خود را در سرودن شعر ،استعاري و تشبيهيهاي  تمثيل، تضاد و انواع اضافه

  :آوريم  ميگونه صنايع  مثال شواهدي از اينبراي. فارسي نشان داده است

  : شبيهي و تضاد تةاضاف

 افروز بنمود به هيئـت دل
  

  روزسنبل شب شكوفةبا   
  

  )65 ،همان(

 اندازة كـارگـاه تدبـير
  

 بگرفته به گونياي تقديـر   
  

  )66 ،همان(

  :تمثيل

 حادث به قديم كي برد راه؟
  

 كتان ز كجا و پرتو ماه  
  

  )64 ،همان(

  :موازنه

 تنگ  بيرون و درون گرفته هم
    

 رنگ  ال كرده همهجران و وص  
   

  )66 ،همان(

  :ايهام

 خم نيست ز رشته يك سر مو 
  

  خطاست چين ابرو عين از   
  

  )66 ،همان(

 توانايي شاعر را در توصيف ، استفاده از تركيبات زيباي فارسي،جز موارد ذكرشده هب

  : دهد  ميامور مختلف نشان

 گرد  نشين آسمان كان خاك
  

 پــرورد  معمـور دل خرابه  
    

  )126 ،همان(
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 خــيز مهتاب شكـوفة چمن
  

 ريــز سيـاره پيــالة طرب  
   

  )208 ،همان(

: قرار داده است شاعران تواناي هندي سرايي فيضي او را در زمرة ويژگي سخن

فيضي در ميان گويندگان هندوستاني بعد از خسرو و حسن در صف اول گويندگان «

: 1370صفا، ( ».رازندة طبع و بيانش بوده استالشعرايي ب  ملك به حق مرتبةجاي داشته و

853(.  

  گيري نتيجه. 12

 جديدهاي  و روشها  گيري نظريه ي كه از قرن بيستم ميالدي با شكلبر اساس مطالعات

توان  مي خاصي ة، متن ادبي را از منظر و شيوه است بررسي متون ادبي انجام گرفتدر

در اثر را از راه شناخت مناسبات كوشد قوانين موجود   ميروش جديد. دكرتحليل 

ها و  و حكايتها   بسياري از قصه،بر همين اساس. دست دهد  آن بهةعناصر سازند

 محل مطالعه و شرح و تحليل ،شد  ادبي شناخته نمييكه تا آن زمان اثرهايي  داستان

  .قرار گرفت

هند رن دهم قمري در فيضي دكني از آثار داستاني ق نل و دمن منظومة عاشقانة

 ة كه داستان مورد بحث دارنددست آمد به، اين نتيجه  تحليل ساختارگرايانة آناز. است

 اما از ؛)، زاوية ديد و غيره استشخصيتازجمله طرح، ( داستان ة عناصر سازندةهم

، در قرون اخير صورت گرفتهنويسي   داستانكه در فنّهايي   ها و پيشرفت پيچيدگي

  .  عناصر داستان امروز را داردةساده و ابتدايي همبه شكل فقط بهره است و  بي

  ها  نوشت پي

 اما براي بيان علت ديوانگي و جنون نل از اصل داستان اقتباس ؛ فيضي نيامدهةاين قسمت در منظوم. 1

  .)301: 1358خان،  ك نقيب.ر(شده است 

 .ا اصل داستان وجود داردبهايي  ر اين بخش نيز تفاوتد. 2

  .ي گزيدن نيز هستان هندي به معندر زبا» دش«. 3
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