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 چكیده
اغلب مضمون هاي سنّتي ادبيات ما در قالب داستان آمده اند؛ چه مضاامي  االققاي چ چاه مضاامي  يماساي چ غناا ي؛  ا         
شا سته چ با سته است كه به ا   مضامي  نگاهي داستاني داشته باشيم چ عناصر داستاني آن ها را مورد بررساي چ حللياق قارار    

سوال اصلي كه هدف چ انگيزه ي بنده در نوشت  ا   مقاله شد، ا   است كه، منظومه هاي گذشته از ييث اصول داستان دهيم. 
از گلساتان سايدي   « الواجاه ي زچزن »نو سي از چه چ ژگي ها ي برالوردارند؟ با حوجه به ا   سوال بر آن شد م حا يكا ات  

يم. ابتدا در مقدمه به صورت مختصر به گلساتان چ منصاآ آن  رداالتاه چ    شاعر قرن هشتم را از ا   منظر مورد حلليق قرار ده
سپ  با آچردن يكا ت الواجه ي زچزن چ القصه ي آن، عناصر داستاني آن را در ملورها ي چون: چ ژگي هاي طرح داستان، 

لا ، گتتگاو ماورد    عناصر موجود در طرح داستان،  يرنگ داستان، زاچ ه د د، شخصيت چ شخصيت  ردازي، صلنه  ردازي، ل
مدّاقه قرار داده ا م. ياصق ا   حلليق ها به صورت جدچلي در  ا ان آمده چ نشان مي دهد كه ا ا  يكا ات طرياي سااده چ     
قابق باچر دارد چ داراي  يرنگي باز است چ يوادث طبييي بر يوادث غير چاقيي آن غلباه دارد، شخصايت هاا متيادد اسات چ      

يت  ردازي ها با شيوه ي حوصيآ مستقيم صورت گرفته است. زاچ ه د د اثر داناي كاق اسات   ثابت چ ا ستا مي باشند، چ شخص
چ از زبان سوم شخص مترد مطرح مي گردد. صلنه  ردازي ها در داستان جا گاه چ ژه اي دارند چ يكا ت داراي للناي ثابات   

 ت د گر ا   يكا ت ملسوب مي شود.است چ با شخصيت ها چ صلنه هاي داستان حناسب دارد، كه ا   چ ژگي از الصوصيا
 

 ، سيدي شيرازي، عناصر داستان.«ملك زچزن»يكا ت  :واژگان کلیدي
 
 مقدمه. 1

« سايدي »سيدي شيرازي، بزرگتر   شاعري كه در آسمان ادب فارسي درالشيده است چ هنوز مي درالشد. حخلاص  
حار خ چالدت اچ را به قر نه ي سخ  اچ  به سبب انتساب ا   استاد سخ  به سيد ب  ابي بكرب  سيد ب  زنگي است،

 .1هجري دانست 606در گلستان مي حوان به حقر ب در يدچد سال 
از آثار سيدي آنچه در ا   مقاله مدنظر است،  كي از يكا ت هاي گلستان اچست. درباره ي گلستان باه طاور كلاي    

شت باب در موضوع هاي مختلاآ چ يكا ات   مي حوان گتت: ا   اثر در زمره ي ادبيات حيليمي قرار دارد چ داراي ه
به سيدب  ابوبكر حقد م كرده است. در گلستان انساان باا دنياا ي     656را در سال « گلستان»هاي متنوع است، سيدي 

سرچ كار دارد ملسوس چ چاقيي، از ا   رچ الواننده با چاقييات گوناگون رچ به رچ مي شود: حلخ چ شير  ، مطباوع چ  
ه سيدي به چاسطه ي حجربه هاي فراچان چ قدرت قلم الاو   از عداده برآماده چ برالاي از     نامطبوع، به الصوص ك

 .2اچضاع اجتماعي عصر اچ نيز در القل يكا ات كتاب منيك  شده است
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به آن دليق كه ا   اثر در قالب داستان چ يكا ت مطرح شده،    مي حوان به ا   اثار نگااهي داساتاني داشات چ باه      
 ي آن  رداالت.بررسي عناصر داستان

را از د اد عناصار داساتاني    « ملاك زچزن »ما در ا   مقاله بر آن شد م كه  كي از يكا ت هاي ا   اثر به نام يكا ت 
مورد حبيي  قرار دهيم چ نكات ضيآ چ قوت هر عنصر داستاني در ا   يكا ت را به طالبان ا   اثر نشان دهيم. براي 

ملورها ي چون: چ ژگاي هااي طارح، عناصار موجاود در طارح،  يرناگ،         دست  ابي به ا   امر، ا   يكا ت را در
 شخصيت، زاچ ه د د، مكالمه، لل ، صلنه  ردازي مورد حشر ح قرار داده ا م.

 
 باب اول 22حكايت 

ملك زچزن را الواجه اي بود كر م النّت ، نيك ملضر كه همگنان را در مواجده الدمت كاردي چ در غيبات نكاو ي    
يركتي از اچ در نظر سلطان نا سند آمد. مصادره كرد چ عقوبت فرمود. سرهنگان ملك به سوابق نيمت اچ گتتي. احتاقاً 

 ميترف بودند چ به شكر آن مرحد . در مدّت حوكيق اچ رفق چ مقطتت كردندي چ زجر چ مياقبت رچا نداشتندي.
 در قتا عيب كند، در نظرش حلسي  ك  صلح با دشم  اگر الواهي هر گه كه حرا
 سخن  حلخ نخواهي دهن  شير   ك  سخ  آالر به دهان مي گذرد موذي را

آنچه مضمون الطاب ملك بود از عدده بيضي بدر آمد چ به بقيّت در زندان بماند.  كاي از ملاون ناوايي در التياه     
يسا  ا    يغام  فرستاد كه ملون آن طرف قدر چنان بزرگوار ندانستند چ بي عزّحي كردند. اگار راي عز از فاقن، ا   

حر سيي كرده شود چ اعيان ا   مملكت باه د ادار اچ    القصه، به جانب ما التتات كند در رعا ت الاطرش هر چه حمام
ا   چقوف  افات چ از الطار اند شايد. در ياال جاوابي مختصار،        متتقرند چ جواب ا   يرچف را منتظر. الواجه بر 

ي از متيلّقان كه بر ا   چاقآ بود ملك را اعقم كارد كاه   كه مصللت د د، بر قتاي چرق نبشت چ رچان كرد.  ك چنان
اي با ملون  نوايي مراسله دارد. ملك بدم برآمد چ كشآ ا   البر فرمود. قاصد را بگرفتناد   فقن را كه يب  فرموده

چ رسالت را بخواندند. نبشته بود كه يس  ظ ّ بزرگان در يق ا   ضييآ بي  از فضيلت اچست چ حشار آ قباولي   
ي نيمت ا   الاندانم چ به اندن ما اه حغيّار باا     كه  رچرده اند بنده را امكان اجابت آن نبود، بلكم آن ارزاني فرمودهكه 

 چلي نيمت بي چفائي كردن نه كار الردمندان است.
 عذرش بنه ار كند به عمري ستمي آنرا كه بجاي حست هر دم كرمي

يمت ببخشيد چ عذر الواست كه الطا كاردم حاو را باي گناه     ملك را سيرت يق شناسي از اچ  سند آمد چ الليت چ ن
بيازردم. گتت: اي ملك م  حو را در ا   كه كردي الطائي نمي بينم بلكه حقد ر باري، عزّاسامه، چناان باود كاه مارا      

 مكرچهي رسد.    به دست حو اچلي حر كه يقوق سوابق نيمت داري چ ا ادي منّت چ يكما گتته اند:
 كه نه رايت رسد ز اللق چ نه رنج مرنجگر گزندت رسد ز اللق 

 كه دل هر دچ در حصرّف اچست از الدا دان القف دشم  چ دچست
 گرچه حير از كمان همي گذرد

 
 از كماناااااادار بينااااااد اهااااااق الاااااارد 

 
 خالصه و درون مايه حكايت .1

يكا ت در مورد  كي از چز ران چ الواجگان  ادشاه زچزن است كه شخصاي بزرگاوار چ الاوش مياشارت بود.اماا       
يركتي از اچ سرزد كه در نظر  ادشاه نا سند آمدچ  ادشاه اچ را بازداشات كارد،در زماان بازداشات الواجاه؛  كاي از       

ست كه به سمت اچ بارد. الواجاه از الطار     ادشاهان نوايي به صورت  نداني به چي نامه اي نوشت چ از الواجه الوا
نامه اند شه كرد چ چنانكه مصللت دانست جوابي بر  شت نامه نوشت چ رچان كرد.  كي از چابساتگان  ادشااه زچزن   
از ا   نامه آگاه شد چ به  ادشاه زچزن گتت: فقني را كه يب  كرده اي باا  ادشااهان ناوايي مراساله دارد؛  ادشااه      

داد حا قاصد را گرفتند چ نامه را الواندناد. الواجاه نوشاته باود: ما   ارچرده ي نيمات ا ا          الشمگي  شد چ دستور 
 الاندانم چ بي چفا ي كردن با اندن رنجيدگي با چلي نيمتم، كار الردمندان نيست.
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  ادشاه زچزن از يق شناسي الواجه الوش  آمد چ به چي نيمت چ الليت بخشيد چ از اچ عذرالواهي كرد.

 
 داستانويژگي هاي طرح  .2

 ازچ ژگي هاي طرح ا   يكا ت منظم بودن آن است؛ به ا   مينا كه:
طرح ا   يكا ت از سلسله يوادثي حشكيق شده است كه به دنبال هم به چقوع  يوسته اند. اچلي  يادثه انجام يركتي 

دثاه بيادي،   از جانب الواجه است كه در نظر  ادشاه زچزن نا سند مي آ اد چ باه بازداشات الواجاه ماي انجاماد. يا      
در افت نامه چ رسيدن  يغامي به صورت  نداني از  ادشاه نوايي به الواجه اسات چ از الواجاه ماي الواهناد كاه باه       
سمت آنان رچانه شود چ به آندا التتات كند. بيد از ا   يادثه، يادثه ي سوم كه نقطه ي اچج داستان در آن است، رخ 

تكاران  ادشاه زچزن از ناماه اي اسات كاه باه صاورت  ندااني باه        مي دهدچ آن، باالبرشدن  كي از چابستگان چ الدم
الواجه رسيده، چ در جر ان گذاشت   ادشاه زچزن از ا   نامه است كه در ا نجا الواننده دچار حيليق چ هول چ چال اي  

شادن  مي شود چ مشتاقانه به دنبال كردن ادامه ماجرا مي  ردازد چ با چقوع يادثه ي بيادي كاه كشاآ ناماه چ بارمق      
ماجراست؛ كم كم داستان به گره گشا ي چ اثبات بي گناهي الواجه از طر ق كشآ نامه چ جوابي كه الواجه در  اسخ 

 به نامه مي دهد، مي شود.
از چ ژگي هاي د گر ا   طرح سادگي چ در عي  يال جذابيت آن است كه الواننده را جذب داستان مي كناد چ اچ را  

 مي كشاند كه همه به دليق طبييي چ قابق باچر بودن يوادث ا   يكا ت است. مشتاقانه به دنبال ادامه ماجرا

 
 عناصر موجود در طرح داستان .2.1

از جمله عناصري كه در طرح ا   يكا ت چجود دارد، شخصيت اصلي يكا ت  يني، الواجه ماي باشاد كاه فاردي     
  يادثاه گنجاناده شاده چ آن باا     ي اچج داستان در ا  بزرگوار چ الوش مياشرت است. يادثه اصلي يكا ت كه نقطه

ي ملك نوايي به الواجه چ گزارش كاردن ا ا  مااجرا باه  ادشااه       البر شدن  كي از الدمتكاران  ادشاه زچزن از نامه
ها نيااچرده   هاست كه در ا   يكا ت نو سنده زماني را براي چقوع بلران زچزن است. عنصر بيدي، زمان چقوع بلران

هاا در   هاست كه در ا نجاا مكاان چقاوع بلاران     د. چدارمي  عنصر، مكان چقوع بلرانباش است چ زمان چقوع مبدم مي
زندان است كه الواجه در ا   مكان به فرمان  ادشاه مورد مجازات چ شكنجه قارار گرفات، هرچناد كاه الادمتكاران      

ر هدف چ  يام يكا ت دادند. چ  نجمي  عنص كمتر از آنچه كه  ادشاه فرمان داده بود، الواجه را مورد مجازات قرار مي
اي را                                                                                 مي باشد كه در ا نجا  يام يكا ت ا   است كه با د با همگان به نيكو ي رفتار كرد چ رالداد هر چاقياه چ يادثاه  

 داچند رقم بخورد.از جانب الداچند دانست؛هرچند كه آن چاقيه به دست اللق ال

 
 پیرنگ داستان .9
آنچه در مورد  يرنگ گتته اند، ا   است كه:  يرنگ چابستگي موجود ميان يوادث داستان را به طور عققناي حنظايم    

مي كند. از ا   نظر،  يرنگ فقط حرحيب چ حوالي چقا ع نيست بلكه مجموعاه ي ساازمان  افتاه ي چقاا ع اسات. ا ا        
 .1با رابطه ي علت چ ميلولي به هم  يوند الورده چ با الگو چ نقشه اي مرحب شده استمجموعه ي چقا ع چ يوادث 

 با حوجه در رچابط علت چ ميلولي در يوادث ا   يكا ت در مي  ابيم كه:
 يرنگ ا   يكا ت،  يرنگ ضييتي است چرا كه اچلي  يادثه كه گرفتار چ زنداني شدن الواجه است، بدچن دليلي باه  

ت چ در يكا ت نيامده كه، چه كاري الواجه انجام داده كه مستوجب زنداني شدن چ مصاادره اماوال   چقوع  يوسته اس
ي اصلي كه باالبر شدن  كي از الدمتكاران  ادشااه زچزن از ناماه اسات     چ شكنجه قرار گرفته است چ يتي در يادثه

اي كه با دليق قبلي به چقوع  يوساته،   دثهنيامده كه چگونه ا   الدمتكار از نامه باالبر شد چ ماجرا لو رفته است.حندا يا

                                                           
 55جمال ميرصادقي، عناصر داستان، حدران، انتشارات سخ ، چاپ  نجم، ص3



 1931 بیرجند اسفند -همايش ملي پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسي نهمین /      2

ي ملون نوايي نوشته بود چ كشآ  ي آزادي الواجه است كه به دليق  اسخ نيكو چ درالوري كه الواجه به نامه يادثه
 آن نامه چ الواندن آن  حوسط  ادشاه زچزن، باعث شد كه ا    ادشاه به اشتباه الود  ي ببرد.

 
 نوع پیرنگ .9.1
 حقسيم كرده اند.«  يرنگ باز»چ «  يرنگ بسته» يرنگ را به  

 يرناگ  »بارعك   «  يرنگ باز» يرنگ بسته،  يرنگي است كه نظم ساالتگي يوادث بر نظم طبييي آن مي چربد.اما در 
نظم طبييي يوادث بر نظم ساالتگي چ قراردادي آن غلبه دارد چ نتيجه گيري قطيي كه در  يرنگ بساته چجاود   « بسته
 ارد، در  يرنگ باز چجو ندارد چ اگر هم چجود داشته باشد قطيي نيست.د

ا   يكا ت داراي  يرنگي باز است چ نظم طبييي يوادث بر نظام سااالتگي چ قاراردادي آن غلباه دارد. چ نو سانده      
داده ي الاود  الوانناده قارار     نتيجه گيري قطيي از يكا ت نكرده است چ نتيجه گيري از  ا اان يكا ات را بار عداده    

 .1است
 
 زاويه ديد .2

زاچ ه د د نما   دهنده ي شيوه اي است كه نو سنده با آن مصالح چ مواد داستان الود را به الواننده ارائه مي كناد چ  
 در چاقع رابطه ي نو سنده را با داستان نشان مي دهد.

 كاي از شخصايت هااي    زاچ ه د د ممك  است درچني باشد  ا بيرچني. در زاچ اه د اد درچناي، گو ناده ي داساتان      
)شخصيت اصلي  ا فرعي( داستان است چ داستان از زاچ ه د د اچل شخص گتته مي شود.در زاچ اه د اد بيرچناي، در    
چاقع نو سنده، راچي داستان است چ داستان از زاچ ه د د سوم شخص نقق مي شود. چ در يوزه ي داناي كق  ا عقاق  

 .2كق قرار مي گيرد
سوم شخص  ا داناي كق به الواننده ارائه شده است. چنو سنده در يكم فكرِ برحاري اسات   ا   يكا ت با زاچ ه د د 

ي شخصيت هااي الاود    كه از الارج، شخصيتداي داستان را رهبري مي كند چ از اقكار چ ايساسات  يدا چ  ندان همه
 حي آگاه شده است.باالبر است چ هرگز نيازي نمي بيند كه به الواننده يساب    بدهد كه گطور هز چني  اطقعا

 به عنوان شاهد قسمتي از يكا ت را مي آچر م:
اي با ملون  نوايي مراساله    كي از متيلّقان ملك كه بر ا   چاقآ بود ملك را اعقم كرد كه فقن را كه يب  فرموده

يسا  ظا ّ   دارد. ملك بدم برآمد چ كشآ ا   البر فرمود. قاصد را بگرفتند چ رسالت را بخواندناد. نبشاته باود كاه     
اناد بناده را امكاان اجابات آن      بزرگان در يق ا   ضييآ بي  از فضيلت اچست چ حشر آ قبولي كه ارزاني فرموده

ي نيمت ا   الاندانم چ به اندن ما ه حغيّر با چلي نيمت بي چفائي كردن ناه كاار الردمنادان     كه  رچرده نبود، بلكم آن
 است.

 
 شخصیّت و شخصیّت پردازي .5

شخصيت عبارت است از ممجموعه غرا ز چ حماا قت چ صاتات چ عاادات فاردي،     » گتته اند: در حير آ شخصيت 
 يني مجموعه كيتيات مادي چ مينوي چ االققي كه ياصق عمق مشترن طبييت اساساي چ االتصاصاات ماورچثي چ    

اد متما ز مي سازد. طبييت اكتسابي است، چ در اعمال چ رفتار چ گتتار چ افكار فرد جلوه مي كند چ چي را از د گر افر
 .7چ ا جاد چني  فردي را در يوزه ي داستان كه حقر با همچون افراد چاقيي نشان داده شود، شخصيت  ردازي گو ند

                                                           
1
 60جمال ميرصادقي،عناصر داستان،ص  
2
 ، حدران، انتشارات شتا 1766ادبيات داستاني، جمال ميرصادقي، چاپ اچل،  

3
 260چ  251، ص 1761حدران، نگاه، هنرداستانو سي، ابراهيم  ونسي،  
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 اي كه نو سنده در ا   يكا ت به كار برده  است: از جمله اشخاص ساالته شده
ه همگاان را در غيبات نيكاو ماي     الواجه: كه از شخصيّت اصلي يكا ت است،فردي كر م النّت  چ نيك ملضر ك-1

 گتت.
ملك زچزن: از شخصيّت فرعي يكا ت است، فردي كه الواجه را به زندان مي افكند،امّا در آالر ي باه اشاتباه    -2

 مي برد چ عذرالواهي مي كند.
شخصيت هاي سرهنگان ملك، ملون نوايي، متيلّقان ملاك زچزن، چ قاصاد، كاه هماه ي ا ا  شخصايّت هاا از        -7

فرعي غيرمدمي هستند كه حندا نامي از آندا در يكا ت آچرده شده است چ از ذكرعملكردشان شمه اي  شخصيّت هاي
 بي  نيست.

 
 تحلیل شخصیّت ها .5.1

شخصيت ها را از زچا اي مختلآ مورد بررسي قارار داده چ باه اقساام چ اناواعي مانناد: اصالي چ فرعاي، ارزشاي چ         
 [7قالبي، ساده چ بيرنج، چ ... حقسيم كرده اند. ]غيرارزشي،  و ا ي چ ا ستا ي، قراردادي چ 

در ا   يكا ت شخصيّت الواجه، شخصيّتي ا ستا است كه در سيرت چي از آغاز حا  ا ان داساتان هايت حغيياري رخ    
نمي دهد چ در  ا ان داستان همان است كه در آغاز بوده اسات چ ياوادث داساتان بار افكاار چ اعماال چي اثرگاذار        

خصيّت ملك زچزن، شخصيّت  و ا ي است.در آغازِ داستان بنا بر يركتي كه الواجه كارده اسات   در عوض ش .نيست
چي را به زندان مي افكند چ بر نظر الو   مصمّم است چ از ماموران الود مي الواهد كاه چي را عقوبات چ شاكنجه    

ه اش در مورد الواجه عوض شد كنند چ به افيال چ اعمال الطاي الود حوجدي ندارد. امّا در  ا ان داستان، نظر چ عقيد
 چ به اشتباه الود  ي برد، چ به فرد مدرباني بدل مي گردد كه عذرالواهي مي كند چ الليت چ نيمت مي بخشد.

از نظر رچ كرد ارزشي شخصيّت الواجه، شخصيّتي مطلوب چ مثبت است كه مي حواند الگاو ي باراي ماا انسااندا در     
چ چه از نظر رفتاري. چ شخصيّت ملك زچزن در  ا ان داستان كه حغيير ماي  همه ي زمينه ها باشد.چه از نظر گتتاري، 

 كند چ مثبت مي شود، شخصيّتي مطلوب چ الوب است.  
شخصيّت الواجه را مي حوان از شخصيّت هاي كلي دانست كه مظدر كلي از الصلت چ صاتات عاامي چاون: نيكاي،     

 ب مي آ د.ز با ي، جوانمردي چ... است. چ مظدر  ك انسان كامق به يسا
همه شخصيّت ها ي كه در يكا ت آچرده شده است از شخصيّت هاي انساني هستند. چ داراي الوي چ الصلت هااي  

 انساني مي باشند.
شخصيّت هاي فرعي غير مدم از جملاه: سارهنگان ملاك، ملاون ناوايي، قاصاد چ  متيلّقاان ملاك زچزن، هماه از          

الواجه چ ملك زچزن از شخصيّت هاي جاامع هساتند، كاه باا      شخصيّت هاي ساده به يساب مي آ ند. امّا شخصيّت
 اعمال چ افكار الود موجب شگتتي الواننده مي شوند چ الواننده را متقاعد مي سازند.

 
 جايگاه توصیف در شخصیّت پردازي .5.2

نو سنده در ا   يكا ت با شيوه ي حوصيآ مستقيم، شخصيّت هاي داستاني را چارد يكا ت مي كند چ بيشتر حمركاز  
نو سنده بر رچي حوصيآ شخصيّت اصلي يكا ت است چ در حوصيآ شخصيّت هاي د گر دقّت نظر كمتري داشاته  

 است.
 به عنوان شاهد به ا   قسمت حوجّه كنيد:

ملك زچزن را الواجه اي بود كر م النّت ، نيك ملضر كه همگنان را در مواجده الدمت كاردي چ در غيبات نكاو ي    
 گتتي.

همانگونه كه مقيظه مي كنيد، نو سنده، از جمله: صاتات بااطني را كاه باراي الواجاه آچرده، كار م الانّت ، نياك         
ملضربودن، چ نيكو ي اچ با همگان است چ در  ا ان يكا ت، صتت يق شناسي را به صتات د گر الواجه اضافه مي 
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 اردازي در داساتان  باه شايوه ي ارائاه       كند چ ا نگونه با حوصيآ مستقيم نشان مي دهد كه سيدي براي شخصايّت 
 صر ح شخصيّت ها با  اري گرفت  از شرح چ حوضيح مستقيم استتاده كرده است.

 
 صحنه پردازي .1

چ انتخاب درست مكاان  « زمان چ مكاني كه در آن عمق داستاني صورت مي گيرد.»صلنه را ا نگونه حير آ كرده اند: 
 .1كندچقوع داستان به يقيقت مانندي آن كمك مي 

در ا   يكا ت نو سنده زمان چقوع بلراندا را مشخص نكرده است چ باه حللياق چ حوصايآ زماان چقاوع ياوادث       
 نپرداالته است.

از نظر مكاني، سيدي مكان چقوع يوادث را در زندان  ادشاه حوصيآ مي كند چ يادثه ها در ا   مكان به چقوع ماي  
رار مي گيرد چ نامه اي از ملون نوايي به صورت  ندا ي به اچ مي  يوندد، الواجه در زندان مورد شكنجه چ عقوبت ق

 رسد هرچند كه در آالر نامه لو مي رچد چ همي  لو رفت  نامه موجب آزادي الواجه از زندان مي شود.
از جمله صلنه ها ي كه در ا   يكا ت به صورت  ك حابلوي حصو ري ملض مورد حوجّه الواننده قارار ماي گيارد    

، الواجه در زندان است، مكاني حار ك چ نمور كه اچ با غاق چ زنجيار در گوشاه اي از آن نشساته چ     صلنه ا ست كه
 حوسط زندانبان مورد شكنجه قرار مي گيرد.

 از صلنه هاي د گري كه به صورت اليلي كوحاه چ گذرا در ذه  الواننده نق  مي بندد.
 مي شد چ با اچ ايوالپرسي مي كرد.صلنه ي حيظيم الواجه در برابر هر كسي كه از مقابق اچ رد  -1
 صلنه اي كه الواجه در يال نوشت  بر  شت نامه بود.-2

سيدي حندا در حوصيآ صلنه اي كه حابلوي حصو ري ملض است دقيق عمق كرده چ حوصيتاحي را ذكر كرده است چ 
 مابقي صلنه ها بدچن حوصيآ آمده است.

 به عنوان شاهد مي بينيم:
انيام اچ ميترف بودند چ به شكر آن مرحد . در مادّت حوكياق اچ رفاق چ مقطتات كردنادي      سرهنگان ملك به سوابق 

زجر چ مياقبت رچا نداشتي. آنچه مضمون الطاب ملك بود از عدده ي بيضي بدر آمده چ به بقيّات در زنادان بماناد.    
با زچا اي يكا ت آماده  همه ي ا   صلنه ها در شناالت شخصيّت اصلي داستان بسيار موثر چاقع شده اند . متناسب 

 اند چ در  يشبرد داستان نق  به سزائي دارند.
 
 لحن .7

نو سنده نسبت به اثر است، به طوري كه الواننده آن را يادس بزند،درسات مثاق صاداي     « شيوه ي  رداالت » لل  
، موقراناه،  گو نده اي كه ممك  است طرز برالورد اچ را با موضوع چ مخاطب  نشان بدهد. مثق حلقيرآميز، نشاط آچر

 . 2رسمي  ا صميمي باشد، همانطور كه لل  نو سنده هم طرز برالورد اچست
 در بررسي لل  ا   يكا ت مي حوان گتت كه:

لل  داستان با حوجّه به صلنه ي زنداني شدن الواجه چ شكنجه چ عقوبت چي غمگي  است چ با  يشبرديكا ت، ا   
كاربردكلماحي چاون: باي عزّحاي كاردن، بدام برآمادن، التياه  يغاام دادن،         طرز لل  همچنان ادامه  يدا مي كند كه با 

بازداشت كردن، غمگيني لل  مشدودحر مي شود.امّا در  ا ان يكا ت با حوجّه به يادثه ي آزادشدن الواجه از زنادان  
 چ مورد بخش  قرارگرفت  چي چ الليت چ نيمت  افت  اچ، غمگيني لل  ملو مي شاود چ جااي الاود را باه للناي     

 رسمي مي دهد.
 به عنوان شاهد حوجه كنيد:

                                                           
1
 112، ص1733جمال مير صادقي، ميمنت ميرصادقي، چاژه نامه هنرداستانو سي، حدران، كتاب مدناز، چاپ اچل،  

2
 521عناصر داستان، جمال ميرصادقي، ص 
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ملك را سيرت يق شناسي از اچ  سند آمد چ الليت چ نيمت ببخشيد چ عذرالواست كه الطا كردم كه حو را بي گناه  
بيازردم. گتت: اي ملك م  حو را در ا نكه كردي الطائي نمي بينم بلكه حقاد ر بااري، عزّاسُام،ه،، چناان باود كاه مارا        

 مكرچهي رسد.
 
 گفتگو .8

صلبتي را كه در ميان دچ شخص  ا بيشتر رد چ بدل مي شود،  ا آزادانه در ذه  » در مورد گتتگو چ مكالمه گتته اند: 
 [7«]شخصيت چايدي در اثر ادبي ) داستان ، نما   نامه، شير چ ...(  ي  مي آ د، گتت گو مي نامند.

 در ا   يكا ت جا گاه گتتگو به شرح ز ر است:
ا نجا حندا در قسمت  ا اني يكا ت آمده است چ به صورت متقابق چ دچ سو ه بي  شخصايّت اصالي باا    گتتگوها در 

شخصيّت فرعي داستان شكق گرفته است امّا از آن جا ي كه جنبه ي ادبي ا   قصّه بر جنبه ي داستاني آن مي چربد، 
 تظي آميخته اند.گتتگوها صورت طبييي چ ميمول الود را ندارند چ اغلب با حكلّآ چ صنا ع ل

 به عنوان شاهد در قسمت هاي  ا اني يكا ت ا   نكته مشدود است كه در ا نجا مي آچر م:
ملك را سيرت  ملك را سيرت يق شناسي از اچ  سند آمد چ الليت چ نيمت ببخشيد چ عذرالواست كه الطاا كاردم   

مي بينم بلكه حقد ر باري، عزّاسُام،ه،، چناان   كه حو را بي گنه بيازردم. گتت: اي ملك م  حو را در ا نكه كردي الطائي ن
 بود كه مرا مكرچهي رسد.    به دست  حو اچلي حر كه يقوقِ سوابقِ نيمت داري چ اَ اديِ منّت.

 
 گیرينتیجه .3

 در  ا ان نتيجه ي ا   حلليق ها را به صورت جدچلي القصه چار مشاهده مي كنيد.
 

 باب اول 22: تحلیل تفضیلي حكايت 1جدول 

 توضیحات عناصر داستان رديف

درچن ما ه يكا ت در مورد سرنوشت چ نقا  قضااچ قادر در دگرگاوني حقاد ر       درچن ما ه يكا ت 1
 آدمي است.

 
2 

 
عناصاار موجااود در 

 طرح يكا ت

يادثه ي اصلي: باالبرشادن  كاي از الادمتكاران     -2شخصيّت اصلي: الواجه،-1
زماان چقاوع   -7به  ادشااه اسات،    ادشاه زچزن از نامه چ گزارش كردن ا   ماجرا 

 ياام يكا ات:   -5مكان چقوع يكا ات در زنادان اسات،    -4يكا ت مبدم است، 
نيكو ي با همگان است كه يتي دشم ِ حو با نيكو ي چ مدربااني دچسات  حاو ماي     

 شود.
طااارح چ  يرناااگ   7

 يكا ت
يكا ت داراي طريي منظّم است امّا  يرنگ  ضييتي داردچ رچابط علت چ ميلاولي  

 يوادث چجود ندارد. چ  يرنگ يكا ت از نوع  يرنگ باز است.در 
 
4 

 
 يادثه ها

اچلي  يادثه: انجام يركتي از جانب الواجه چ بازداشت چي حوسط  ادشاه اسات،  
يادثه دچّم: در افت نامه حوسط الواجه از جانب  ادشاه ناوايي اسات، يادثاه ي    

ه است، كه باا چقاوع ا ا     سوّم: باالبرشدن  كي از الدمتكاران  ادشاه زچزن از نام
يادثه گره اي در داستان ا جاد مي شود، يادثاه ي چداارم: كشاآ چ برمقشادن     

 نامه است كه با اثبات بي گناهي الواجه داستان گره گشا ي مي گردد.
 يكا ت داراي زاچ ه د د سوم شخص  ا داناي كق است. زاچ ه د د 5
ملاك زچزن:  -2-الواجه: شخصيّت اصلي  -1يكا ت داراي سه شخصيّت است.   
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6 
 

 
شخصااااااااايّت چ 
 شخصيّت  ردازي

شخصيّت هاي سرهنگان ملك، ملون نوايي چ متيلّقان ملك -7-شخصيّت فرعي
شخصيّت الواجه: ثباات در سايرت دارد چ ا ساتا    -زچزن: شخصيّت هاي غيرمدم

شخصيّت ملك زچزن: شخصيّتي  و ا است. شخصيّت الواجاه، شخصايّتي   -است
مطلوب چمثبت است. شخصيّت ملك زچزن هم، در  ا ان داستان مثبت مي  كلي چ
 شود.

همه ي شخصيّت هاا از شخصايت هااي انسااني اناد. شخصايّت ملاك زچزن چ        
الواجه هر دچ از شخصيّت هاي جا مع چ بقيّه شخصيّت ها ساده اناد. شخصايّت   

ز شارح   ردازي ها مستقيم چ به صورت ارائه صر ح شخصيّت ها با  اري گرفت  ا
 چ حوضيح مستقيم است.
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 صلنه  ردازي

صلنه ي اچل: در زندان بودن الواجه اسات   -صلنه  ردازي ها حقر باً قوي است
كه زنجير بر  ا  دارد چ شكنجه مي شود كه حا بلوي حصو ري ملض است. صلنه 
دچم: حيظيم الواجه در برابر همگان است. صلنه سوم: صلنه ي نوشات  الواجاه   

است. حندا صلنه ي اچل، با حوصيآ دقيق آماده چ بقياه صالنه هاا      بر  شت نامه
 .ها در زندانست ها نا مشخّص چ مكان يادثه بدچن حو صيآ است چ زمان صلنه

لل  يكا ت در آغاز داستان غمگي  است چ ا   غمگيني همچنان ادامه مي  اباد   لل  1
حغيير مي كناد چ رسامي   امّا با آزاد شدن الواجه چ الليت چ نيمت  افت  اچ، لل  

 مي شود.
باا   -صورت طبييي چ عاادي الاود را نادارد    -گتتگو ها متقابق چ دچ سو  ه است گتتگو 1

 حلكآ چ صنا ع لتظي آميخته اند.
رالداد هر چاقيه اي از جانب الداچند است هر چند كه آن چاقيه به دسات اللاق     يام يكا ت 10

 تار كرد.الدا رقم بخورد چ با د با همگان با نيكي رف
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