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رگـان ادبـی جـز بـا مطالعـه آثـار بـه جـا مانـده از آنـان           ي اخالقی و تعلیمـی بز ها شناختن اندیشه
نثـر یـا    .گاه در پرده نثر نمایان است و گاه در میان نظم ،ي بزرگان ادبی و شعراها اندیشه .پذیرنیست امکان

یکی از برترین داستان سرایان منظوم بازبانی پویا و نظامی گنجوي . گیرد میگاه شکل داستانی به خود  ،نظم
اي  ترین بخـش آن هفـت گنبـد، جلـوه     هنر داستان پردازي نظامی در  هفت پیکر و برجسته. تصویري است

 ةتعاریف روشن و جامع از عناصر داستانی، با شیو ۀدر این مقاله کوشش شده است ضمن ارائ. بدیل دارد بی
ابتدا به  ،فبراي تحقق این هد .ي هفت گنبد بررسی گرددها قصهتحلیلی قواعد حاکم بر ساختار  -توصیفی 

بهرام پرداختـه شـده    شخصیتي زبان داستانی نظامی و سپس به معرفی مختصر هفت پیکر و ها بیان ویژگی
ي هفت گنبد بر اساس عناصر داستانی نظیر ها قصههریک از  ،آنگاه با تعریفی کوتاه از عناصر داستان. است

گذاري شده  فنی ارزش از نظري تحلیل و لحن و حقیقت مانند ،شخصیت ،درون مایه ،پردازي صحنه ،پیرنگ
 قصهنویسی از سنت  که نظامی در داستان دارد می ،مقاله بر اساس تحلیل عناصر برجسته داستانیاین  .است
 ،ي پویـا هـا  پـردازي  شـگرد صـحنه  از  ،تازگی بخشیدن به داستان خویش برايبرد و  میگفتن بهره  قصهدر 

در دیگـر عناصـر،   . اسـتفاده کـرده اسـت   ي متعدد در پیرنگ ها فکنیا انگیز و گره توصیفات بیرونی حیرت
  .ي کهن برخوردار استها قصهاز ویژگیهاي  ي نظامی عموماَها داستان
  

  .هفت گنبد، عناصر داستانی ،هفت پیکر نظامی،: واژگان کلیدي
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  مقدمه
گـویی   قصـه گرچـه پـیش از وي    .امتیاز بزرگ نظامی در شعر داستان سرایی اوست

بررسـی دقیـق    ،بنـابراین  .نظامی داستان غنـایی را بـه اوج رسـانید    اما سابقه نیست؛ بی
گـویی   قصـه ت چشمگیر وي در قینویسی و پیدایی راز موفّ شگردهاي نظامی در داستان

ي ادبـی و  هـا  اي از جنبـه  توانـد گوشـه   مـی  ،در میان انبوهی از قصـص قـدیمی   ،سنتی
اینگونـه آثـار را از    ۀمقایسـ  ۀرا بشناساند و زمینگو  قصهي ذاتی این شاعر ها توانمندي

  .دیدگاه مبانی تحلیل داستانی بگشاید
داستانی در معناي جامع آن به هـر نـوع روایتـی کـه خصـلت سـاختگی و        ادبیات«

، 1388 ،قیدمیرصـا ( ».شـود  مـی ابداعی آن بر جنبه تاریخی و واقعیش غلبه کند اطـالق  
رمـان و داسـتان    ،رمـانس  ،قصهنی به اصطالحات داستا ادبیاتبندي  در تقسیم )33ص

یی متفاوت از دیگري دارد و بـاز  ها هرکدام از این عناوین شاخصه .خوریم میکوتاه بر 
  .ستها شناسی هر اثر مستلزم آگاهی از این شاخصه

ي کهن ها ي داستانها عموما منطبق بر شاخصه ،بویژه هفت پیکر ،آثار داستانی نظامی
عمـده   از اینرو .است 1» قصه«ي هفت گنبد نظامی در اصطالح ها ستاندا. ستها قصهو 

اگرچه در برخی . توان در داستانهاي هفت گنبد یافت میرا  ها قصهویژگیهاي موجود در 
ي هـا  توصیف ها، بسیار دقیق و سحرآمیز عمل کرده و با تصویرسازي ،نظامی ،ها قصهاز 

را از شکل سـاده و   ها قصه، ي داستانیها یر روایتو تغی ها نمادسازي ها، افکنی پویا، گره
اثبات این امر بی . ي امروزي نزدیک کرده استها ابتدایی خود خارج نموده و به داستان

رین ت و برجسته ررسی دقیق و تحلیل مبانی داسانی اثر داستانی هفت پیکربگمان مستلزم 
  .بخش این اثر یعنی هفت گنبد است

عناصر داستانی است و سنجش هر داستان بر اساس  ۀن بر پایمبانی تحلیل هر داستا
عناصـر داسـتانی    .پـذیرد  مـی چگونگی کاربرد هریک از این عناصر داسـتانی صـورت   

پیرنـگ،   :برجسته که نقش محوري در سـنجش و تحلیـل یـک اثـر دارنـد عبارتنـد از      
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کـري  لحن و درونمایه کـه محـور ف   ،گفت وگو، صحنه ،دید ۀروایت و زاوی ،شخصیت
  .کند میبیان  را ها قصهبویژه  ،حاکم بر داستان

ي گوناگون، اعـم از محتـوایی،   ها ي هفت گنبد، بارها از دیدگاهها قصههفت پیکر و 
کمتر بر  ،بویژه بخش هفت گنبد ،، این اثر ارزشمنداما غنایی و ادبی سنجیده شده است؛

ن اثر نیز کمتر مورد ارزیـابی  اساس ساختار داستانی آن تحلیل شده و عناصر داستانی ای
   .قرار گرفته است
دستگردي صورت  وحیداساس کار و بررسی ابیات بر مبناي تصحیح  ،در این مقاله

در این . نماید میپذیرفته است و شماره ابیات آمده در متن با تصحیح ایشان برابري 
لیل شده و ي هفت گنبد از ابعاد مختلف عناصر داستانی تحها قصهبررسی هر یک از 

  .شواهدي در خور، از ابیات هفت گنبد آورده شده است آنهابراي هر یک از 
  

  هفت پیکر
منظومه زیباي هفـت پیکـر بـی تردیـد، یکـی از از شـاهکارهاي هنـري جهـان و         «

نظامی این مثنـوي را  ) 60ص، 1369 ،ثروتیان(» اي است ترین اثر نظامی گنجه هنرمندانه
و این شاهکار ادبی را به عالء الدین کرپه ارسـالن   ده استق به پایان بر.ه 593در سال 

هفت پیکر، به حیـث تـاریخی سرگذشـت    . از احمد یلیان حاکم مراغه اهدا کرده است
در این منظومه نظامی نخست سرگذشت بهرام را در کودکی و جوانی  ؛بهرام گور است

نگـاه هفـت   آ. دهـد  مـی تا رسیدن به پادشاهی و سلطنت و کارهـاي شـگفت او شـرح    
آورد و داستان بهرام را با هفـت   میشاهزاده را از هفت اقلیم با رنگهاي خاص گرد هم 

   .دهد میدختر هفت اقلیم شرح 
ـ   «  ۀاین هفت داستان که نظامی از زبان هفت عروس حصـاري آورده حکایـات غریب

نظامی ) 804ص، 1369 ،صفا(» .شود میی شمرده خاص ۀدلچسبی است که هریک منظوم
سروسامانی کارها در دولت  از غفلت بهرام از اوضاع حکومت و بی ،از این داستانهاپس 

به رعیت و آگـاهی و انتبـاه و    وي و سپس حمله چین به ایران و داستان ظلمهاي وزیر
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گوید تا آنجا که بهرام به دنبال گوري به داخـل   میبیداري بهرام و سرگذشت او سخن 
  .گردد میرود و دیگر باز ن میغار 
کند که  میجنبه تاریخی و اجتماعی و سیاسی داستان بهرام گور اشاره  ةنظامی دربار«

نکات تاریک مربوط به تاریخ و جامعه را تفسیر کرده و با منطق خاصی توضیح داده 
  )62ص ،1369 ،ثروتیان(» .است

هفـت پیکـر    ،ترین اثر منظوم نظامی قماندگارترین و موفّ ،داستان سرایی از نظر فنّ
گفـتن تـازگی    قصـه در  قصـه ایـن   .اسـت  2قصهدر  قصهبیان هفت پیکر،  ةشیو. است

 توجـه و تعادل بین اجـزا درخـور    ها قصه، قدرت نظامی در ایجاد ارتباط بین اماندارد؛
در هفت پیکر بر خـالف خسـرو و شـیرین و لیلـی و      -ها قصهنه زبا ن  -ها قصه. است

هفـت پیکـر مشـتی    «. موضـوعی آن ضـعیف اسـت   مجنون یکپارچگی ندارد و انسجام 
دور  ،بهـرام گـور   ،ترتیب است که بر گرد محور پادشاه ساسـانی  ي پراکنده و بیها قصه
به دشواري امکـان   قصهدر  قصهمنسجم واحد از آنها با قالب  قصهزند و ابداع یک  می
تا آنچه را  نظامی در همین قالب بسیار کوشیده) 145 ، ص1372 کوب، زرین( ».یابد می

در  ،اند طراوتی تازه دهد و در بازآفرینی، تکرار نگوید و انسجامی درخـور  دیگران گفته
معتقد است که نظامی در پیوند دادن افسانه و محمودي بختیاري ُ. اثر خویش پدید آورد

رسـد؛   ي وي اگرچه به ظاهر پراکنده به نظر مـی ها قصهتاریخ خوب عمل کرده است و 
او اعتقـاد دارد  . ي واقعی اسـت ها وع نمایشگاه خلق و خوهاي انواع انسان، در مجماما
در آمیختن تاریخ با افسـانه،  : دارد توجهنظامی در هفت پیکر به چهار موضوع اساسی «

تاریخی و نزدیک ساختن او با انسان آرمانی  شخصیتی نآفرینش هفت افسانه، باز آفری
  )113، ص1376 تیاري،محمودي بخ( .»و نگاه عرفانی و روحانی

هفـت   -که جلوه گاه اوج هنري نظـامی اسـت   -ي هفت پیکرها قصهمرکزي  ۀهست
. شـود  مـی ، براي بهـرام شـاه نقـل    ها داستانی است که در هفت گنبد از زبان شاه دخت

پردازي بسیار هنرمندانـه بهـره    از برخی عناصر داستان نظیر صحنه ها قصهنظامی در این 
. کنـد  مـی اي شگفت را در برابر خواننده مجسـم   بر هم زدنی منظرهگیرد و در چشم  می
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نمـوده   هـا  و اندیشـه  هـا  زبان تصویري و غنایی نظامی، هفت گنبد را مظهر انواع عاطفه
فصل . آید میدر خواننده نوعی شعف عاطفی و اخالقی پدید ،است و از رهگذر این اثر

ازي و کـا م جـویی و دسـتیابی بـه     عشق ب ،مبارزه دائم خیر و شر« ها قصهمشترك این 
  )59، ص1386 ،جعفري قریه علی(».ستها مقصود بعد از تحمل سختی

  :شود میدر نگاهی آماري هفت گنبد چنین تقسیم 
، گنبــد )بیــت 231(، گنبــد دوم )بیــت 522(، گنبــد اول)بیــت 171(مقدمــه داســتان

 359(ششـم   گنبـد  ،)بیـت  447(گنبـد پـنجم    ،)بیت 309(گنبد چهارم ،)بیت 254(سوم
  )بیت 323(گنبد هفتم ،)بیت

از زندگی بهرام گور و جلوس او بر تخت و ازدواج  ها نظامی در مجموع این بخش
را  با گم شدن بهرام در غار  ها قصهگوید و  میسخن .. .وي با هفت دختر هفت اقلیم و
  .رساند میدر جست و جوي گور به پایان 

  
  بهرام در هفت پیکر شخصیت

یکی . اندتعلیمی بوده تاریخی از قهرمانان عمدة داستانهاي حماسی، عاشقانه و شخصیتهاي
بـه بهتـرین وجـه و در قالـب      ،از این شخصیتها بهرام گور است که نظامی پس از فردوسـی 

رعیت پروري و مردم . کند میشخصیتی آرمانی خصلتها، گفتار و رفتار او را توصیف و ترسیم 
جـویی و شـور و  ذوق   رامـش  ،عت و دالوري، خـوش باشـی  دوستی، عدالت طلبی، شـجا 

شاعرانه، به گواه مورخان اسالمی، بهرام گـور را پادشـاهی محبـوب و خـوش نـام معرفـی       
شود، به معرّفی می بهرام برخالف پدرش یزدگرد اول که درآثار تاریخی فردي بزهکار..کند می

ۀ صفات نیکو را در حد عالی خوشنامی، عدالت گستري و رعیت پروري مشهور است و هم
  .داراست

 آغازین مرحلۀ: کشددر سه مرحله به تصویر می نظامی در هفت پیکر شخصیت بهرام را
ناپدید ( و مرحلۀ پایانی) دوره پادشاهی و فرمانروایی او( ، مرحلۀ میانی)تولّد و پرورش بهرام(

نظامی، دوران زندگی بهرام را  به عبارت دیگر). شدن او در غار و رسیدن به کمال وجاودانگی
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طرح  نظامی را درسرودن . از تولّد تا مرگ دنبال کرده و سرانجام به جاودانگی رسانده است
  :   توان در نمودار زیر نشان دادهفت پیکر می

  
                                                            خودشناسی                                                                                         

  » جاودانگی   مرگ پیش از مرگ                هستی شناسی                            مسیر حرکت بهرام به سوي جاودانگی
  خداشناسی                                                                   

   
  )126 - 125صص  ،1356 ،ی نژاد و دیگرانغالم(

کند  میي تعالی انسانی را بیان ها ي رمزي راهها نظامی در این اثر خویش از مسیر داستانک«
و از طریق آمیختن تاریخ و افسانه با زبانی ساده و گیرا و زیبـا راه را بـراي سـالکان طریـق     

  )125ص، 1376 ،محمودي بختیاري(». گشاید میحقیقت 
آل نظامی است و زندگی او از همان آغاز شگفت انگیز است و مرگ فرمانرواي ایده ،بهرام

نظامی تحت تأثیر فردوسی در واقعۀ ناپدید شـدن کیخسـرو، بهـرام را     .استاو نیز متفاوت 
  .دهد میسازد و به ابدیت پیوند  میجاودانه 

ژدها و دادخواهی آغاز هفت پیکر براي شکارگوري داخل غاري شد و با کشتن ا بهرام در
در پایان هفت پیکر نیز درتعقیب گوري به . گور شایستگی خود را ثابت کرد و به گنج رسید

  آنچه جستند او را نیافتند. این بار نیز به گنج دست یافت؛ اماگنج جاودانگی. درون غار رفت
ـ  او در منظومـه  .نظامی، به نوعی به مقابله بـا فردوسـی برخاسـته اسـت     ا اي مسـتقل و ب

رویکردي خاص و متفاوت به شرح حوادث زندگی بهرام آن هم برمبناي عدد رازآمیز هفت 
کند و  میبهرام گور ذکر کرده بازگو ن ةیی را که فردوسی دربارها نظامی داستان«. پرداخته است

 ،1382 ،فرقدانی(» .گذارد میاو ندارد کنار  ۀعاشقان ۀنیز جریانات رزمی را که تناسبی با منظوم
  )  46ص

 تحلیل عناصر داستانی هفت گنبد

داستانی کهن و امروزین بر  ادبیاتبه  ،بندي نخستین آثار داستانی در شکلی از دسته
داسـتانی جدیـد بـا عنـوان      ادبیـات و » قصه«داستانی کهن با عنوان  ادبیات. خوریم می

ارد و بـه  و داسـتان تفـاوت وجـود د    قصهبدیهی است میان . شوند میشناخته » داستان«
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ـا . خود را دارد کارگیري هر کدام از این اصطالحات مصادیق خاصگـاهی اوقـات    ام
. ، ایـن طـور نیسـت   امـا دانند؛  میبرخی از نویسندگان این دو اصطالح را مترادف هم «

 ».آن بر حوادث و توصیف است ةطرح و نقشه است که اتکاي عمد ةروایت ساد ،قصه
  )10ص، 1388 یونسی،(

، اماخورد؛  میي نوین به چشم ها اگرچه برخی اصول داستان ،ي نظامیها اندر داست
ایسـتایی   ،گرایـی  ي کهـن همچـون مطلـق   هـا  قصـه ي هـا  توان گفـت ویژگـی   می عمدتاً
نقش سرنوشت و پیرنگ  ،در لحن ها العاده، همسانی قهرمان حوادث خارق ها، تشخصی

، قصهاطالق اصطالح داستان یا  به هرحال مقصود این است که .را داراست... ضعیف و
  .با تسامح صورت گرفته است ،ي هفت گنبد، در این مقالهها به حکایت

  پیرنگ) الف
پیرنگ فقـط  . کند میپیرنگ وابستگی موجود میان حوادث را به طور عقالنی تنظیم 

ی و معلولی بـه  علّ ۀوقایع و حوادث با رابط ۀبلکه مجموع ،ترتیب و توالی وقایع نیست
-64، صـص 1388 میرصادقی،( .اي مرتب شده است پیوند خورده و با الگو و نقشههم 
62(  

 شخصـیت اینرو، پیرنگ با  از ؛آورند میبه وجود  ها تشخصی ،در هر اثر، حوادث را
این کشمکش ممکن . آید میکشمکش پدید  ها تاز تقابل شخصی .آمیختگی نزدیک دارد

افکنـی مناسـب    عالوه بر کشمکش، گـره . دذهنی یا عاطفی باش ،است جسمانی، عاطفی
گشـایی مناسـب و منطقـی در     بحـران و گـره   همراه با ایجاد حالت تعلیق و هول وال و

  .ثر استؤتکامل ساختاري پیرنگ م
حوادث کنار هم چیده شده « 3)ملک عادل سیاه پوش(در داستان نخست هفت گنبد

ینده در گرو حـوادث گذشـته   حوادث آ .ی و معلولی میان آنان نیستاست و ارتباط علّ
در پرتو حوادث خلق الساعه و عجیب شـکل   ،پیرنگ ،)15ص، 1384 ،عباسی(».نیستند

  :شگفت پیداست ۀدر ابیات زیر این حادث. گیرد نظیر تبدیل سبد به پرنده می
  ســــبدي بــــود در رســــن بســــته

  

  رفـــــت و آورد پیشـــــم آهســـــته  
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ــار  ــرده رســـن در آن پرگـ   بســـته کـ
  

  ســـلۀ مـــاراژدهـــایی بـــه گـــرد سا  
  

ــین    ــبد بنش ــن س ــدم در ای ــت یک   گف
  

  ...جلــوه اي کــن برآســمان زمــین      
  

ــالی    ــل خ ــدم از خل ــی دی ــون دم   چ
  

ــالی   ــبد حــ ــتم در آن ســ      در نشســ
ــت     ــوا بگرف ــبد ن ــون تــنم در س   چ

  

ــوا بگرفــت       ــد ه ــرغ ش ــبدم م   ...س
  

  آن رســن کــش بــه لیمیــا ســازي    
  

  مــــن بیچــــاره در رســــن بــــازي  
  

 )700(  
وقوع حوادث، مهمترین . ریزد میاللی داستان را در هم استد ۀشبک ،این خرق عادت

نظامی به دلیـل ماهیـت   . عامل کشمکش در این پیرنگ است نه چون و چرایی حوادث
کشـمکش و جـدال    .پـردازد  ها نمـی  به چون و چرایی حادثهگونه بودن اشعارش  قصه

ب انـدك  در مخاط اضطرابجدي در پیرنگ این داستان نیست از اینرو حالت تعلیق و 
او تنهـا   هـا،  نیست و در مسیر وقوع حادثـه  رو روبه قهرمان ضد باقهرمان داستان . است
نیسـت و در   ،ل جدي در تغییر آنچه قرار اسـت روي دهـد  رو است و عامل تحو دنباله

  . کند میاستقبال  ،آید میز آنچه پیش اهمه حال 
بخشد، توانمندي شاعر در  می ترا قو قصهآید پیرنگ این  میبا اینهمه، آنچه به نظر 

نظامی پیوسته با ذکر واقعه . افکنی و ایجاد حالت انتظار و همراهی در مخاطب است گره
دارد تا سرانجام دلیل آن  میهمه حال منتظر نگاه  رااي ناگشودنی خواننده  عجیب و گره

ننـده را  افکنـد، بـه نـوعی خوا    مـی  قصهاي که نظامی در  آخرین گره .شگفتیها را دریابد
کند که قهرمان داستان این بار به مقصود رسیده و به دست عقالنیت خـویش   میمجاب 

همسان دیگـر   اما ؛توانسته است از عهده این دشواري برآید و به آرزوي خویش برسد
 ،اي شگفت  دارد با طرز غریبی که حکایت از رخداد واقعه ،قصهرخدادهاي عجیب این 

  :برد میخواننده را در شگفتی فرو  ،و پاسخی دور از انتظار شود میگره داستان گشوده 
  یــک لحظــه دیــده را در بنــد: گفــت

  

ــد     ــه قنــ ــایم در خزینــ ــا گشــ   تــ
  

ــه داري راي   ــر آنچ ــادم ب ــون گش   چ
  

  در بـــرم گیـــر و دیـــده را بگشـــاي  
  

ــه او    ــیرینی بهانــ ــه شــ ــن بــ   مــ
  

ــده بر   ــه  او بدیــ ــتم از خزانــ   ..ســ
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ــکار  ــد شـ ــر امیـ ــردم آهنـــگ بـ   کـ
  

ــا در آرم    ــار تـ ــه کنـ ــروس را بـ   عـ
  

  چونکــه ســوي عــروس خــود دیــدم
  

  خویشـــتن را در آن ســـبد دیـــدم    
  

  )714/هفت پیکر(
ي رازآمیز ها در پرتو گره افکنی پیرنگ را ،آید نظامی در این داستان میبر قصهچنانکه از 

افکنی در ایـن   عامل گره. توان گفت در این فن، نظامی شگرد داستانی دارد میپوشاند و  می
گشـایی   ایـن گـره  . رسـد  مـی رتر به نظر ثّؤم قصهدر  ،در قیاس با دیگر عناصر داستانی قصه

. گـردد  مـی رساند و قهرمان دوباره به جایگاه نخستین خویش بر میرا به پایان  قصهداستانی 
ي هـا  این است که پایان داستان نتیجه منطقی حادثه ،کند میآنچه در پایان داستان مهم جلوه 

و تنها خرق عادت است که خواننده را مجاب به پذیرش سرنوشـت نهـایی    رخ داده نیست
ی و معلـولی داسـتان هـر چـه     این امر بر سست تر شدن روابط علّ. نماید میقهرمان داستان 

  . افزاید میبیشتر 
پیرنگ اگرچه بـا   4،)پادشاه کنیزك فروش و پیرزن عشوه گر( در داستان دوم هفت گنبد

اتا تلفیق شده و تکامل یافته است؛ ي ساده و ایسها تشخصیبه تعبیر ارسطو آغاز میانه و ام ،
اي کـه   هر حادثـه . ی و معلولی استوارندحوادث این داستان بر منطق علّ.پایانی مناسب دارد

 حدناشناسـی نظـامی علـت فـروش کنیزکـان را       افتد  دلیلی قانع کننده دارد؛ مثالً میاتفاق 
  :داند میگري پیرزن  کنیزکان و عشوه

ــد   ــوب خریـ ــز خـ ــه  کنیـ   چندگونـ
  

  خــدمت کــس ســزاي خــویش ندیــد  
  

  هر یکی تـا بـه هفتـه اي کـم و بـیش     
  

ــرون نهــادي از حــد خــویش      پــاي بی
  

ــاتونی   ــه خـ ــی بـ ــر افراختـ ــر بـ   سـ
  

ــارونی    ــاي قــ ــتی گنجهــ   ...خواســ
  

ــدي زود     ــه خری ــه ش ــزي ک ــر کنی   ه
  

  پیـــره زن در گـــزاف دیـــدي ســـود  
  

ــاز     ــده را از ن ــو خری ــدي آن ن   خوان
  

ــراز   ــازنین طـــ   بـــــانوي روم و نـــ
  

ــیش   ــدي پ ــرور دی ــز آن غ   چــون کنی
  

  ...باز ماندي ز رسم خـدمت خـویش    
  

ــیش نمــود   ــد ب ــدان کــه جه   شــاه چن
  

  یک کنیـزك بـه جـاي خـویش نبـود       
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ــدوخت  ــر ب ــه اي ز مه ــه را جام   هرک
  

  چون که بـد مهـر دیـد زود فروخـت      
  

  )716/ هفت پیکر (
کنـد،   مـی رسد و پیرنگ را دچـار سسـتی    یماي که کمی منطقی به نظر ن تنها حادثه

شـود و   میمقدمه وارد داستان  بی ها قصهپیدایی یکباره برده فروشی است که طبق روال 
  .دهد میمسیر داستان را تغییر 

ــروش    ــرده ف ــرد ب ــی روز م ــا یک   ت
  

  برده خـر شـاه را رسـاند بـه گـوش       
  

  ) 726/ همان(
ه هـم در تقابـل بـا پادشـاه     اي اسـت کـ   پیرزن در این داسـتان بـه گونـه    شخصیت

نظـامی در بخشـی از    .گیرد و هم ضـد قهرمـان داسـتان؛ یعنـی، کنیـزك اسـت       میقرار 
عشوه گري پیرزن بـه عنـوان ضـد قهرمـان و آگـاهی پادشـاه از ایـن موضـوع         ،داستان

  :سراید میرا اینگونه 
ــه دم دادن  ــرزن بـــ ــد آن پیـــ   آمـــ

  

  خامــــه خــــام را بــــه خــــم دادن  
  

ــوز   ــر آن عج ــر زد ب ــگ ب ــامبان   ه خ
  

ــام     ــد نــ ــزیش نگذرانــ ــز کنیــ   کــ
  

ــی  ــو م ــراز ک ــاه از آن احت ــاخت ش   س
  

ــناخت     ــان بشـ ــر کنیزکـ ــور دیگـ   غـ
  

ــرد   ــرون کـ ــه بیـ ــرزن را ز خانـ   پیـ
  

ــرد      ــون ک ــه افس ــونگر نگرچ ــه افس   ب
  

  )         718/  همان(
افکنی مناسب در  گره. له، کشمکش و هیجان داستان را قوت بخشیده استأاین مس

ق تا پایان ادامه دارد و اوج آن هنگامی است که فسون پیرزن در شاه این داستان و تعلی
  :کند میاثر 

ــد   ــت آم ــب چس ــن فری ــاه را ای   ش
  

ــد     ــت آم ــالبش درس ــن ق ــت ای   خش
  

ــی   ــوش لب ــد ن ــا خری ــوخ و رعن   ش
  

ــوالعجبی    ــی و بـ ــازي کنـ ــره بـ   مهـ
  

  )722/ همان( 
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. کنـد  میب گشایی مناسب خواننده را در پذیرش وقایع داستانی، مجا نظامی با گره 
و خواننـده بـه راحتـی در جریـان حـوادث داسـتانی و        پیرنگ داستان پیچیـده نیسـت  

  .گیرد میي آن قرار ها اندیشه
، علیـرغم حضـور برخـی امـور تصـادفی      5)بشـر و ملیخـا  ( داستان سوم هفت گنبد

یـافتن همسـر ملیخـا در شـهري      هیچ توجیه منطقـی،  همچون همراهی بشر با ملیخا بی
از جدال و کشمکشی مناسـب و پیوسـته برخـوردار    .. .چند تکه جامه وبزرگ از طریق 

. شود مخاطب، کنجکاوانه مترصد انتهـاي داسـتان بمانـد    میاین موضوع، موجب . است
این جنگ و  .در این داستان تعلیق را باال برده است ،ضد قهرمان شخصیتجویی  ستیزه

نظامی این گونـه در   ،بشر و ملیخا در همان ابتداي داستان و همراهی و آشنایی ،ستیز را
  :نمایاند میلحن گفتاري هردو 

ــم     ــا دان ــت ت ــو چیس ــام ت ــت ن   گف
  

ــام خــود خــوانم    ــه ن   پــس از اینــت ب
  

  پاســـخش داد و گفـــت نـــام رهـــی
  

  بشر شد تـا تـو خمـد چـه نـام نهـی        
  

ــان   ــگ آدمیـ ــو ننـ ــري تـ ــت بشـ   فـ
  

  مــــن ملیخــــا امــــام عالمیــــان     
  

ــت  ــمان و در زمینسـ ــه در آُسـ   هرچـ
  

ــه د   ــتوآنچـ ــل و راي آدمیسـ   ر عقـ
  

ــام   ــل خــویش تم ــه عق ــم ب   همــه دان
  

  واگهــــی دارم از حــــالل و حــــرام  
  

  )725/هفت پیکر ( 
گره گشایی داسـتان منطبـق بـر منطـق معقـول و سـنجیده و متناسـب بـا عملکـرد          

به پاسداشـت  ) ملیخا(قهرمان مرگ ضداز قهرمان این داستان نیز پس . ضدقهرمان است
این امر در نظـر  . رسد میخواهد  میداشناسی خویش به آنچه داري و تواضع و خ امانت

از اینرو خواننده، در پذیرش وقایع داسـتانی و  . کند میخواننده پسندیده و موجه جلوه 
  .ماند میانتهاي این وقایع، مردد ن

ي کهن مثل پیرنـگ سـاده و ابتـدایی،    ها ي داستانها با داشتن خصیصه ،این داستان 
ي هـا  قصـه ی و ایستایی، مصداق کلّ ۀنمون ،ام نیک قهرمان داستانمطلق گرایی و سرانج

  .کهن است که با زبان تصویري نظامی باز آفرینی شده است
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پیرنگی ساده  6..).شاهزاده زیبا و پناه بردن وي به حصاري در کوه و( داستان چهارم
شاهزاده زیبـا   پناه بردن(رسد  میدر این داستان نیز برخی از امور منطقی به نظر ن. دارد

بودن طلسم و جادو و پیرمرد غارنشین همه چیزدان،  ...)به حصار، کشتن خواستگاران و
  . نمایاند میتر  ي کهن نزدیکها قصهاین داستان و پیرنگ را چون داستان گنبد قبل، به 

نظامی در پیرنگ . کنجکاوي در مخاطب است عطف این پیرنگ، تحریک حس ۀنقط
نهد که خواننـده را در   مییی ها کند و معما میافکنی  بارها گره ،گنبدو طرح داستان این 

 .کند میتر  را غنی قصهتعلیق و هیجان،  ،از اینرو در پیوند باگره افکنی. برد میخود فرو 
از ایـن حیـث   . یابـد  مـی خـویش ادامـه    ۀاین تعلیق تا رسیدن قهرمان داستان به خواست

افکنـی آورده و   مچون گنبد اول رو به شگرد گـره شود گفت در این داستان نظامی ه می
  . افکنی پوشانده است چون و چرایی حادثه را در پرتو گره

نوعی ،کنجکاوي در خواننده و تحریک حس عاطفی مخاطب نظامی در ایجاد حس
کشمش عاطفی در این داستان پدید آورده است؛هنگامی که قهرمان داستان را خونخواه 

  کند که در عشق آن بانو جان سپرده اند یمخواستگارانی توصیف 
  اول از بهــــــــر آن طلبکــــــــاري

  

ــاري     ــان یـ ــز همتـ ــت از تیـ   خواسـ
  

  جامـه را سـرخ کـرد کـاین خونســت    
  

ــم ز جـــور گردونســـت      ویـــن تظلـ
  

  چــون بــه دریــاي خــون در آمــد زود
  

  جامه را چون دو دیده کرد خون آلـود   
  

  آرزوي خـــود از میــــان برداشــــت 
  

  اشـــت بانـــگ تشـــنیع از جهـــان برد  
  

  گفــت رنــج از بــراي خــود نبــرم    
  

ــرم      ــزار س ــد ه ــواه ص ــه خونخ   بلک
  

  )739/ هفت پیکر (
کشمکش ذهنی و عاطفی را در خواننده ایجـاد   قصهاین  در ،خلق این حس عاطفی

رسـد کـه    مـی این کشمکش وقتی بـه اوج خـویش   . نماید میبیشتر  قصهکند و تاثیر  می
گردد و قهرمان داستان منطبق  میباروي حادث جدال در میان قهرمان داستان و دختر زی

این شگرد داسـتانی، یعنـی   . شود میبا میل خواننده در دستیابی بر هدف خویش موفق 
ي ذهنی و عاطفی و جسمانی در این داستان نسبت به ها خلق جدال پیوسته و کشمکش
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. تر اسـت  داستان این گنبد برجسته ،آید و از این حیث میبیشتر به چشم  ها قصهبرخی 
گـردد مخاطـب تـا     میتعلیق داستان و چشم انتظاري باعث ها،  این کشمکش ،در نتیجه

را همراهی نماید و چندان به تشخیص نتیجـه داسـتان در میانـه راه موفـق      قصه ،پایان
 قصـه توان گفت در این خصیصه تفاوتی محسوس در میان این  میبدین جهت . نگردد

  .ي کهن پدیدار استها قصهبا 
صـرف نظـر از وقـایع عجیـب و غیـر واقعـی و       ، 7)ماهـان ( ،پیرنگ داسـتان پـنجم  

 ـ    هـا  تشخصـی بـه حیـث    ،ی و معلـولی حـوادث داسـتانی   ي غیـر انسـانی و روابـط علّ
ي پی در پی در مسیر راه قهرمان داستان و ایجاد دلهره و تـرس و تعلیـق و   ها افکنی گره

اي به حـال خـود    خواننده لحظه .استهفت گنبد  قصههیجان تا پایان داستان زیباترین 
خورد و  میي ذهنی قهرمان داستان غوطه ها شود و پیوسته در گیرودار کشمکش میرها ن

نظامی در این داستان به دو شگرد . بیند میخود را از قهرمان داستان و مصایب او جدا ن
در ي گونـاگون  ها ي داستانی برجسته و ایجاد کشمکشها ي خویش یعنی خلق گرهجد

  .ذهن مخاطب روي آورده است
افتد که قهرمان  میي داستانی این گنبد چنان است که هربار خواننده به گمان ها گره

گره  ،دوبـاره  امـا ) لنظیر گنبد او(از مخمصه رها شده و گره داستانی گشوده شده است 
ان در پیچد و خواننده را همچنان در پاي داسـت  میاي جدید درهم  پیشین داستان با گره

 قصـه و فهمیـدن سرنوشـت غـایی قهرمـان      هـا  انتظار رسیدن به سرانجام نهایی حادثـه 
هنگامی است که قهرمـان داسـتان بـه گمـان در      ها اي از این گره افکنی نمونه. نشاند می

  :اماگشاید  میآغوش » لعبتی چون شکفته بهار« آغوش کشیدن بانویی زیبا و
ــد   ــمۀ قن ــم و چش ــون در آن چش   چ

  

ــرد ن   ــند  کـ ــم پسـ ــه چشـ ــو بـ   یکـ
  

  دیـــد عفریتـــی از دهـــن تـــا پـــاي
  

  آفریــــده ز شــــخمهاي خــــداي    
  

ــدانی  ــراز دنــــ ــاومیش گــــ   گــــ
  

  کاژدهـــا کـــس ندیـــد چنـــدانی     
  

ــی   ــه اهرمنـ ــذر کـ ــا در گـ   ز اژدهـ
  

ــی    ــمان دهنـ ــا بـــه آسـ   از زمـــین تـ
  

  )758/هفت پیکر (
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در این داستان بسـیار بـه چشـم    ها، و گره افکنی ها از این دست شگفتیها و دشواري
خوردو خواننده پیوسته دچار نوعی انتظار براي سر آمدن این حادثه و مشخص شدن  می

ي غیر انسـانی  ها تپیرنگ این داستان با حضور شخصی. سرنوشت قهرمان داستان است
و شکل گیري حوادث خلق الساعه و غیر معمول از شبکه استداللی محکمی برخوردار 

  .نیست
این پیرنگ با  .پیرنگی سست و ابتدایی دارد ،8)خیر و شر( ،داستان ششم هفت گنبد

  :مانند برکندن چشم خیر. حوادث غیر معمول و عجیب در آمیخته است
ــاد   ــاز گش ــنه ب ــد دش ــه آن دی ــر ک   ش

  

  پیش آن خـاك تشـنه رفـت چـو بـاد       
  

  در چــــراغ دو چشــــم او زد تیــــغ
  

  نامـــدش کشـــتن چـــراغ دریـــغ      
  

   )                            764/ هفت پیکر (
و رهاکردن او در بیابان تشنه و برهنـه و زنـده مانـدن او و یـافتن او توسـط دختـر       

  :چوپان و درمان وي با برگ درخت با خواصی عجیب
ــز    ــی نغ ــن درخت ــته که ــت رس   هس

  

ــز       ــردد مغ ــاده گ ــیمش گش   کــز نس
  

ــاخ   ــیده دو ش ــیخ برکش ــاقش از ب   س
  

ــراخ    ــردو فـ ــان هـ ــی در میـ   ..دوریـ
  

ــات   ــو آب حی ــر چ ــاخ دگ ــرگ ش   ب
  

ــات  صــرعی   ــرع نج ــد ز ص   ان را ده
  

  )767/همان(
آورد ؛ولـی ذهــن وي را اقنــاع   مــیبسـیاري از امــور تنهـا خواننــده را بــه شـگفت    

ي هـا  قصـه ي ها خصیصه) بشر و ملیخا(این پیرنگ همچون پیرنگ گنبد سوم .سازد مین
گیـري از   نیز سعی کرده اسـت بـا بهـره    قصهنظامی در بازآفرینی این . کهن را داراست

در این جـدال و  . مخاطب را در پاي سخن خویش بنشاند ،قهرمان قهرمان و ضدجدال 
نظـامی در ایـن   . یابـد  میکشمکش، انتظار خواننده تا گره گشایی در پایان داستان ادامه 

  منـدي مخاطـب بـه     هعالقـ  داستان نیز شگردش خلق کشمکش عاطفی و ایجـاد حـس
نظـامی چـون داسـتانهاي     ،موضوع در این. افکنی است سرنوشت قهرمان داستان و گره

 .دارد میهمراه خود نگاه  قصهآید و خواننده را تا پایان  میکار بر  ةخوب از عهد ،پیشین
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داسـتان را بـه    ،گرایـی  و مطلـق  هـا  تایسـتایی شخصـی   ،، گرایش به تقدیراین با وجود
  .ي سنتی مانند کرده استها قصه

افکنی و تعلیق جذاب  در پرتو گره ،9... )و مرد پرهیزگار که باغی دارد( ،داستان هفتم
اصـلی   شخصـیت . افکنی است شده است، شگرد داستانی نظامی در این داستان نیز گره

ایـن امـر   . گـردد  مـی داستان در راه رسیدن به خواسته و مراد خویش با موانعی مواجـه  
داستانی خوبی به اوج  ها این حادثه ةوقوع چندین بار. دارد میخواننده را در انتظار نگاه 

این حوادث و موانع در رسیدن قهرمان به هدف خـویش،   ۀاز جمل. بخشیده است قصه
  :اي وحشی در پی مرغی است جستن گربه

  خواست تـا در بـه لعـل سـفته شـود     
  

ــه شـــود       ــا طـــاق جفتـ ــوق بـ   طـ
  

ــاخی   ــر  شـ ــی از سـ ــۀ وحشـ   گربـ
  

  دیـــد مرغـــی بـــه کـــنج ســـوراخی  
  

ــاد   ــین افت ــر زم ــرغ و ب ــر م   جســت ب
  

ــدمه   ــاد  صـ ــازنین افتـ ــر دو نـ   اي بـ
  

ــاي   ــده ز ج ــتند دل رمی ــر دو جس   ه
  

  تـــاب در دل فتـــاده تـــک در پـــاي  
  

  )782/ هفت پیکر ( 
 ،، کشمکش درونی و عاطفی قهرمـان داسـتان  اماقهرمان نیست؛  ضد ،در این داستان

ي بسیارشـگفت و  هـا  حادثـه  ،در پیرنگ این داستان. سازد میمخاطب را با خود همراه 
دهـد و   مـی در اثر تصـادف و تقـدیر رخ    ها هرچند برخی حادثه .شود مین عجیب دیده

این تقدیر گرایی در این داستان بیشتر از داستانهاي دیگر مشـهود  . داردنمنطق داستانی 
در مجمـوع  . سـازگاري بیشـتري دارد   قصـه اخالقی ایـن   ةاست و البته این امر با آموز

  . ي و پیچیدگی در فهم ندارد و ساده استدشوار ،با ساختار استداللی مناسب داستان
  

  شخصیت)ب
اشخاص داستان کسانی هستند که داستان بـر اسـاس اعمـال و گفتـار آنـان شـکل       

به عقیده بسیاري از داستان نویسان و منتقدین ادبی، داستان در . رود میگیرد و پیش  می
در  شخصـیت . در طـول زمـان نیسـت    شخصـیت حقیقت چیزي جز تکامل یا انحطاط 
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شوند گفته  میاي که در داستان یا نمایشنامه ظاهر  به اشخاص ساخته شده، تعریفی ساده
  )84ص ،1388 میرصادقی،( .شود می

ت این عنصر داستانی برجسته واقف است و بخش عمده اي یبخوبی به اهم ،نظامی
 بـه  قصـه نظامی در هر . گردد میي وي صرف شناساندن اشخاص داستانی ها از داستان

 هـا  تشخصی .تی مناسب ساخته استشخصی، تناسب افکار و اعمال و حوادث داستانی
 ۀدر همـ . رود مـی دهنـد کـه از آنـان توقـع      مـی مطابق با انتظار خواننده عملی را انجام 

ت کند و در جایی نیسـت کـه ازشخصـی    میصدق  ،ي هفت گنبد این موضوعها داستان
  .سر زندمثبت یا منفی داستان کاري خالف انتظار 

ي کهن پیـروي کـرده و بـه    ها قصهسازي از سنت معمول  شخصیتدر  عمالً ،نظامی
هدر طول  ها تتحول شخصیدر  مـثالً  .چنـدان نپرداختـه اسـت    ،و چـون و چرایـی   قص

زند مبتنی  میسر » شر« شخصیتهر عمل داستانی که از  ،داستان خیروشر در گنبد ششم
چشم  ،در ابتداي این داستان، شر در برابر آب. وستبر شناخت خواننده و توقع وي از ا

  :کند میخیر را طلب 
  چشـــم بایـــد، گهـــر نـــدارد ســـود

  

  کــین گهــر بــیش از ایــن توانــد بــود   
  

  )764/ هفت پیکر ( 
  :دزد میخیر را نیز  ۀدهد بلکه جام میدر ادامه با خبث طینتی که دارد آب ن

  جامه و رخت و گـوهرش برداشـت  
  

ــده را ت    ــی دی ــرد ب ــی بگذاشــتم   ه
  

  )764/همان (
شر پیوسته کار ناشایسـت و نادرسـت    ،ي داستانیها عمل میدر تما ،داستان ۀدر ادام

ی در پایان داستان پس از این که خیر حتّ. آید میچنانکه از طینت وي بر  ؛دهد میانجام 
  :گوید میباز هم دروغ ، پرسد میشناسد و نامش را  میاو را 

  چیست گفت خیرش بگو که نام تو
  

  اي که خواهد سر تو بر تو گریست  
  

  گفـــت نـــامم مبشـــر ســـفري   
  

ــري    ــۀ هنـــ ــه کارنامـــ   در همـــ
  

  )773/همان( 
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تمامی اعمالش بـا شخصـیتی کـه از    » خیر« شخصیت ،مقابل در این داستان ۀدر نقط
وي در ذهن مخاطب شکل گرفته است سازگاري دارد و از او نیز چیزي خالف انتظـار  

پـس از آن همـه    ،را» شـر «گـامی کـه بـه پادشـاهی رسـیده و      زنـد؛ حتـی هن   مـی سر ن
  :کند میباز هم وي را آزاد  ناجوانمردي شناخته است؛

  خیر کان نکتـه رفـت بـر یـادش    
  

ــرد حـــالی ز کشـــتن آزادش       کـ
  

  )774/هفت پیکر( 
  :مواجه هستیم شخصیتی با دو گونه ي نظامی به صورت کلّها در داستان

1- ال انسانی و البته گاه شگفت انگیـز و سـخت بـاور    ي انسانی با اعمها تشخصی
انسانی حضور دارنـد و گفـت گـو     هاي شخصیتي هفت گنبد ها قصه ۀدر هم .کردنی

داراي کنش  عمدتاً ها تاین شخصی .زند میکنند و عمل داستانی متعددي از آنها سر  می
ورتی خـاص مثـل   گاه به صـ  ها تنام این شخصی. کنند می تعیینبوده و مسیر داستان را 

ي هـا  تشود و گاه عناوین اسـمی شخصـی   میملیخا، خیر و شر، خضر یاد  ،ماهان، بشر
بـه کـار    ...پادشاه کنیزك، شاه دخت و پیرمـرد ودختـر روس و   ،انسانی به صورت عام

ي ها اي از اندیشه لهها   برخی اسامی در: توان گفت می، ها در گزینش برخی از نام. رود می
فرو رفته و گزینش نام هر یک از اشخاص داستانی ارتباطی اگاهانه بـا   نمادین و رمزي

نماینده و نشانه بشري است  ،ماهان شخصیت .دارد ها محتواي اخالقی و تعلیمی داستان
خضـر نماینـده و تجسـم نیـت پـاك ماهـان       . کشـد  مـی که دیو آز و طمع او را در بند 

بشر و ملیخا . و نماد فکري هستندخیر و شر هریک نماینده یک اندیشه اجتماعی .است
  .کند میهر کدام نوعی جهان بینی را به مخاطب تلقین 

2- و دیوهـا و حیوانـاتی از قبیـل اسـب و      هـا  ي غیر انسانی مانند غولها تشخصی
تـر از   ي هفت گنبد کمتـر و کـم رنـگ   ها قصهدر  ها تحضور این دست شخصی .پرنده

ي انسانی استها تشخصی. ماهـان   ۀدر گنبد اول و گنبد پنجم در قص ها تاین شخصی
  .بیشتر حضور دارند
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وي  .کنـد  مـی نظامی در توصیف و تعریف اشخاص داستانی خویش ماهرانه عمـل  
ي خویش بسنده ها تمستقیم و صریح، به معرفی شخصی ةآگاهانه سعی دارد تنها به شیو

ی یـا در عمـل   بلکه در هرکجا که مناسب است در خالل گفـت و گـوي داسـتان    ،نکند
بـا   شخصـیت این امر اگرچه در برابر طرح  .شناساندبرا به مخاطب  شخصیت ،داستانی

، وقوف نظامی را بر ارجحیت این امر مشـهود  اماخورد؛  میمستقیم کمتر به چشم  ةشیو
تی در تقابـل شخصـی   ،توان به تالش نظامی میاز شواهد این امر به طور مثال، . سازد می

او با بشر با الفـاظ رکیـک، اشـاره     ةمشاجر ةو نحو ها در به کارگیري واژه ،بشر و ملیخا
  :کرد

  بشــري تــو ننــگ آدمیــان   : گفــت
  

  مــــن ملیخــــا امــــام عالمیــــان     
  

ــان   ــت آر عن ــت حکم ــت در دس   چنــد گـــویی حـــدیث پیـــر زنـــان        گف
  

ــز  ــا تیـ ــر زد ملیخـ ــر بشـ   بانـــگ بـ
  

ــز     ــرك نشــین برخی ــو ت ــه از آن س   ک
  ج

  )728-725/ هفت پیکر(
نیز، به شکل توصیفی بسیار استفاده  ها تدر داستان از معرفی مستقیم شخصی نظامی

منطبق با ظواهر شخصیتی آنان است نه مبتنـی   شخصیتتعریف وي از  کند و عمدتاً می
ي ایـن معرفـی   هـا  از جمله نمونـه . ناخوداگاه آنها بر موشکافی و تحلیل افکار و ضمیر

تتوان به  میتی مستقیم شخصیاشاره کردپادشاه والیت روس » دختر« شخصی:  
ــاهی درو عمــــارت ســــاز     پادشــ

  

ــاز      ــه ن ــده ب ــت پروری ــري داش   دخت
  

  دلفریبــــی بــــه غمــــزه جادوبنــــد
  

ــد      ــرو بلن ــو س ــامتش چ ــی ق   گلرخ
  

  رخ بــه خــوبی زمــاه دلکــش تــر    
  

  ...لــب بــه شــیرینی از شــکر خوشــتر  
  

  )734/ همان(
ه و بـه راحتـی قابـل کشـف     ساد ،ندنظامی عمدتا ایستا هستي داستانی ها تشخصی

 ها تهیچ کدام پیچیدگی ندارند و خواننده در جریان توصیف نظامی از شخصی. هستند
ي داسـتانی نظـامی،   ها تدر میان شخصی. برد میواعمال داستانی، به طرز تفکر آنان پی 

تـوان در ماهـان در    مـی این تغییر شخصیتی را  ۀنمون .شوند میمعدود اشخاصی متحول 
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در برخی  ،ي نظامی اگرچه گاهها در داستان. جم و کنیزك بدخو در گنبد دوم دیدگنبد پن
مثـل گنبـد هفـتم و    ( دهـد  میتحول قرار  ۀموارد حوادث داستانی اشخاص را در آستان

، در امـا ؛ )آیـد  میحوادثی که در مسیر مرد پرهیزگار در ارتکاب به عمل نامشروع پیش 
رود،رخ  مـی وي انتظـار   شخصـیت بـا آنچـه از   شود تحـولی متفـاوت    میانتها مشاهده 

  .دهد مین
بیشترین تعدد  .مواجه هستیم شخصیتبا تعدد  ها قصهي نظامی در همه ها در داستان

تتی را در داستان خیر و شر با حداقل هفت شخصیـه داسـتانی ودر   شخصیگنبـد   قص
پـنجم،   ۀو قص چهارم ۀاول و قص ۀقص. بینیم میداستانی  شخصیتهفتم با حداقل شش 

 شخصیتدوم و سوم هر یک داراي سه  ۀو قص شخصیتهر یک حد اقل داراي چهار 
نظر بوده  ي انسانی و غیرانسانی هر دو مدها تشخصی ها انتدر این داس. انسانی هستند

این نکته نیز گفتنی است کـه در داسـتان ماهـان در گنبـد پـنجم و داسـتان مـرد         .است
 شخصیتتی، محور حوادث بر اساس یک علیرغم تعدد شخصی ،پرهیزگار در گنبد هفتم

  . است
  دید ۀزاوی)ج

شیوه اي است که نویسنده با آن مصـالح و   ةنمایش دهند،روایت ۀدید یا زاوی ۀزاوی
 نویسنده را با داستان نشان ۀکند و درواقع رابط میمواد داستان خود را به خواننده ارائه 

دید مناسب در داستان مهم اسـت،   ۀانتخاب زاوی) 385، ص1388 میرصادقی،( .دهد می
 .خواهـد بـا داسـتانش روي خواننـده بگـذارد      مـی ثیري است که نویسنده أزیرا بیانگر ت

  )340ص ،1374 بیشاب،(
ه به اول شـخص مشـهور   ک -ي خویش از دیدگاه درونیها نظامی در روایت داستان

در زبان » من« ۀبا استفاده از کلماین موضوع در نقل روایت . کند میکمتر استفاده  -است
افتد میفاق ل اتّزن خدمتکار در داستان گنبد او.  

ــودم    ــک بـ ــالن ملـ ــز فـ ــن کنیـ   مـ
  

ــه از    ــاو کـ ــه مـ ــنودمگرچـ   رد خشـ
  

  )696/هفت پیکر(
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گویی  قصهدر  ها دید بیرونی که از سایر شیوه ۀي هفت گنبد را از زاویها قصه ،نظامی
طرفانـه   با این زاویه دید، بی ها قصهنظامی در اغلب . کند میتر است، نقل  تی مرسومسنّ

ها تشخصی ةدربـار  ،خـود  ،شناسـاند و خواننـده   مـی ات آنان به خواننده باز را با روحی 
و  هـا  ، مبتنی بر تحلیـل اندیشـه  قصهالبته، این نقل  .نماید می اشخاص داستانی قضاوت

امروزي نیست ةات اشخاص داستانی به شیوروحی.  
روحیـات و   ة، نظـامی بـه عنـوان راوي داسـتان، سـعی دارد آگاهانـه دربـار       اگرچه

ي اشخاص سخن بگوید و خصوصیات اشخاص داستانی را از گذر توصـیف  ها اندیشه
 ۀخیر و شر در گنبد ششـم و قصـ   ۀمثل قص ،را ها قصهاین امر، بعضی از . گزارش دهد

براي خواستگاري از دختر  در گنبد چهارم، در تردید جوان در خطر کردن» دختر روس«
نظامی در داستان . نیز نزدیک کرده است 10دید داناي کل محدود ۀبه زاوی ،پادشاه روس

خیر و شر در تحسین و تقبیح اعمال داستانی خیر و شـر خـود بـه قضـاوت نشسـته و      
  :کند میاظهار نظر 

ــرد    ــد م ــنگی بخواه ــز تش ــد ک   دی
  

ــرد     ــد ب ــه نخواه ــان از آن جایگ   ج
  

ــه   ــرمش ب ــت دل گ ــرد فریف   آب س
  

ــکیفت    ــرد ش ــو زآب س ــنه اي ک   تش
  

  و
ــر او           -کـه خشـم خـداي بـاد بـر او     –شر  ــاد بـ ــود را ورق گشـ ــام خـ    نـ

  )765-763/ هفت پیکر (
 .شـود  میدید بیرونی محدود  ۀزاوی ،در داستان گنبد دوم نیز در همان ابتداي داستان

پـردازد و   میپیرزن فریبکار  عمل داستانیة آن هنگام که نظامی خود به اظهار نظر دربار
  :گوید میدر نکوهش این عمل 

ــاران    ــز یـ ــول کـ ــا بوالفضـ   اي بسـ
  

ــتاران    ــر در پرســــــ   آورد گبــــــ
  

ــور و زیــــب  ــه زیــ   منجنیقــــی بــ
  

  خانـــه ویـــران کـــن عیـــال فریـــب  
  

  ) 716/ همان( 
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گفت و گوي اشخاص  ع در روایت خویش از مکالمه وگاه جهت ایجاد تنو ،نظامی
در این نوع روایت خواننده از خالل . برد میي آنان نیز، بهره ها دیشهداستانی براي بیان ان

شود بیان  میاین موضوع باعث  .شود میگفت وگوها، مستقیم با اشخاص داستانی آشنا 
ي این نوع ها از نمونه. روایی به بیان نمایشی نزدیک گردد و داستان حالت نمایشی بیابد

داستانی به  شخصیتن نمونه اینگونه شناساندن و شاید بهتری روایت داستان ماهان است
گفت و گو و جدال درازدامن بشـر و ملیخـا در    ،ي هفت گنبدها قصهمخاطب، در میان 

  :از شواهد این موضوع، ابیات زیر از این داستان است .ستها و پاسخ ها پرسش
  گفت کابري سـیه چراسـت چـو قیـر    

  

ــیر     ــگ چــو ش ــپید رن ــر س ــر دیگ   واب
  

ــه   ــا کـ ــر گفتـ ــیبشـ ــم یزدانـ   حکـ
  

  ایـن چنــین پـر کنــد تـو خــود دانــی     
  

  گفـت از ایــن بگـذر ایــن بهانـه بــود   
  

  ...تیــر بایــد کــه بــر نشــانه بــود       
  

  )  726/ هفت پیکر (
تر است و شگرد داستانی  قموفّ ها قصهاین گنبد در قیاس با دیگر  قصه ،از این حیث
  .گردد میمحسوب  قصهنظامی در این 

نقـل   ها، تي نظامی عموما در خالل گفت وگوي شخصیها اناز دید روایی نیز داست
گزارش راوي باشد یا سراسر آن را  اي نیست که صرفاً قصهراوي را نیز به همراه دارد و 

در بر بگیرد ها تگفت و گوي شخصی.  
  
  صحنه و صحنه پردازي)د

ینه و زم ،وقوع عمل داستان است؛ به تعبیر دیگر، صحنه زمان و محلّ ،داستان ۀصحن
کننـد  مـی ت مکانی و زمانی است که اشخاص داستان نقش خود را در آن بـازي  موقعی. 

، را »صـحنه « در فرهنـگ اصـطالحات ادبـی    ،سـیما داد ) 47و46 صص ،1379 مستور،(
افتد میفاق داندکه عمل داستانی در آن اتّ میت مکانی و زمانی موقعی. 

درون  هـا  قصـه در  .نشده اسـت  جهتوچندان  ها قصهدر هفت گنبد به زمان و مکان 
نظامی در یادکرد زمان و  از اینرو، ؛بوده است توجهمایه از هر چیز دیگري بیشتر مورد 
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عددي و کمـی و فنـی    ۀجنبه کیفی زمان و مکان را مد نظر دارد و به جنب عمدتاً ،مکان
به این بیت بسنده  ،خیر و شر در ابتدا  تنها قصهدر یادکرد زمان  مثالً. نهد میآنها وقعی ن

  :کند می
  وقتـی ز شـهر خـود دو جـوان    : گفت

  

  ســـوي شـــهري دگـــر شـــدند روان  
  

  )7629/ هفت پیکر(
ي و بدون دلیل منطقی که در داستان خواننـده  زپردا قصهت در ادامه نیز بر اساس سنّ

سفرشان در بیابـان صـورت    ،را مجاب نماید و پیامد گزینشی آگاهانه باشد نه تصادفی
  .یردپذ می

.. .شهري، بیابانی و ،به ذکر کلماتی از قبیل باغیها،  قصهنظامی، در ذکر مکان وقوع 
  :ماهان در گنبد پنجم ۀکند مثل ابتداي قص میبسنده 

ــرد   ــه خـ ــزرگ نـ   روزي آزاده اي بـ
  

ــرد    ــان بـ ــاغ مهمـ ــه بـ   آمـــد او را بـ
  

  )745/ همان ( 
روم یا والیت روس، یاد و گاه حداکثر با ذکر کوتاهی، از نام مکانی خاص مثل شهر

  :کند مثل ذکر شهر عراق در گنبد دوم می
  گفـــت شـــهري زشـــهرهاي عـــراق

  

  داشــت شــاهی ز شــهریاران طــاق     
  

  )715/ همان(
ماهان، مکان وقوع حوادث خالی از رمـز و پیـام    قصهمثل  ها قصهدر برخی از  ،البته

الیـه الیـه و تـو در     قصـه ساختار زمانی و مکانی ایـن  «ماهان  ۀدر قص. داستانی نیست
در اغلـب   ،اما؛ )15، ص1384، عباسی( .»د تا داستانیرو بیشتر جنبه معنایی دا... توست
  . دهد میمکان تنها ظرفی است که رویدادها را در خود جاي  ،ي هفت گنبدها داستان

 ،آورد و خواننده از خـالل داسـتان   میدر ذکر زمان وقایع نیز به تصریح زمان روي ن
ي هفت گنبد تسلسل زمانی وجود ها قصه ۀدر هم .د زمان و توالی آن را در یابدتوان می

 .زمان روایی و تاریخی داستان حرکتی همسـو دارد . دهد میدارد و گسست زمانی رخ ن
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دهند و به دنبـال هـم    میحوادث با آغاز و میانه و انجامی مشخص در جریان زمان رخ 
  . آیند می

 ۀآنچه در هنرمنـدي نظـامی در صـحن    ها، قصهمکانی صرف نظر از روایت زمانی و 
 ،گمـان  بـی . بـدیل اوسـت   ي بیها پردازي اي دارد؛ صحنه نمود عینی و برجسته ها داستان
توانمنـدي او در   ،خـویش  ۀترین شگرد نظامی، در نشاندن خواننده در پاي قص شگفت

  .دهد میترسیم و توصیف فضاهایی است که وقایع در آن رخ 
هر آنچه را در عوالم بیرونی و  ،اي به هر بهانه ،ستفاده از این هنر خویشنظامی در ا

ـ  ،این توصیفات، در برخی موارد .وصف کرده است ،بیند میی قابل وصف حس ی از حتّ
در . کنـد  مـی قابل حذف است یا مستقل از سـاختار داسـتان، خودنمـایی     قصهساختار 

ي قابـل  ها به صحنه عمدتاً ،بیهی نظامی، زبان تصویري و استعاري و تشها پردازي صحنه
ات آنان، چندان توصیف و روحی ها تیابد و جزئیات افکار شخصی میرویت اختصاص 

دقیق است و گاه براي تلقین فضـاي ذهنـی    اماگاه گذرا  ،ي نظامیها توصیف .شود مین
ونـه  ي اینگهـا  از برترین نمونه .گراید میداستانی در ذهن مخاطب به تفصیل  شخصیت
یی ها سرگشتگی و تشویش ذهنی ماهان در دگرگونی چهره قصهگنبد پنجم و  ،توصیف

  :کند میاست که در شب و روز دیگرگونه در برابر وي جلوه 
  همــه صــحرا بــه جــاي ســبزه و گــل

  

ــل     ــل در غ ــود و غ ــول ب ــول در غ   غ
  

ــتوه  ــته س ــو گش ــوه و صــحرا ز دی   ک
  

  کــوه صــحرا گرفتــه صــحرا کــوه      
  

ــو  ــزار دیـ ــته هـ ــو برنشسـ ــه دیـ   بـ
  

  از در و دشـــت برکشـــیده غریــــو     
  

  )749/هفت پیکر( 
ایـن  نظـامی در  . در ابیات یاد شده، اوج هنرمندي نظامی در توصیف مشهود اسـت 

 »و«و  »دیـو «بازي با الفاظ، طرد و عکـس و  تکـرار کلمـه     ،ابیات با تصویرسازي بدیع
ـ بخوبی ف ،گیري از بیان استعاري و بهره» د«و واج  »غل«غول و  ی در ضاي ترس را، حتّ
  . کند میایجاد  ،خواننده
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در همه جاي هفت گنبـد وجـود دارد و    ،پردازي و گرایش نظامی به توصیف صحنه
ي دیگر این توصـیفات  ها از نمونه. اي نیست که از زیور این هنر عاري باشد قصههیچ 
  :ابیات زیر است ،زیبا

  لعبتــی دیـــد چــون شـــکفته بهـــار  
  

ــد هـــزار     ــارنـــازنینی چـــو صـ   نگـ
  

ــر  ــور و پنیـ ــو لـ   نـــرم و نـــازك چـ
  

  چرب و شیرین تري ز شـکر و شـیر     
  

  رخ چوســـیبی کـــه دل پســـند بـــود
  

ــود     ــد بـ ــالب و قنـ ــان گـ   ...در میـ
  

  لــب بــر آن چشــمۀ رحیــق نهــاد     
  

ــاد      ــق نهـ ــر عقیـ ــاقوت بـ ــر یـ   مهـ
  

  چـــون در آن نـــور و چشـــمۀ قنـــد
  

ــند      ــم پس ــه چش ــه ب ــو نگ ــرد نیک   ک
  

  دیـــد عفریتـــی از دهـــن تـــا پـــاي
  

ــم آفر   ــده ز خشـ ــداي  یـ ــا ي خـ   هـ
  

ــدانی  ــراز دنــ ــی، گــ ــاو میشــ   گــ
  

     کاژدهـــا کـــس ندیـــد چنـــدانی     
  )758/هفت پیکر( 

  مایه درون)ـه
اي که در خالل اثـر   خط یا رشته. فکر اصلی و مسلط در هر اثري است ،درون مایه

بـه عبـارت   . دهـد  مـی ي داستان را به هم پیوند ها تت و موقعیشود و وضعی میکشیده 
 .کنـد  مـی فکر و اندیشه حاکمی است که نویسنده در داسـتان اعمـال    ،مایه دیگر درون

  )218، ص1388 میرصادقی،(
 هـا،  قصـه  ۀپیوسته در همـ  ،این گزینش زبانی ،اماي هفت گنبد غنایی است؛ ها قصه

ي خـویش دو شـیوه   هـا  نظامی در بیـان درو نمایـه  . دهد میي اخالقی را تعلیم ها آموزه
ـ  ،خورد میبه چشم  ها قصهل وي که در اکثر او ةشیو. برگزیده است درونمایـه بـه    ۀارائ

خواننده را به راحتی با خود  ،اخالقی ۀنظامی در بیان اندیش. طور مستقیم و روشن است
. کند میي تعلیمی خویش همراهی ها همراه ساخته و او را در رهیابی به سعادت با آموزه

است که در داسـتان گنبـد   در باب راست یحی اخالقی صر ةي این امر، آموزها از نمونه
  :سازد میدوم نظامی مخاطب را بدان متوجه 

  راست گفـتن چـو در حـریم خـداي    
  

ــج از پــاي      آفــت از دســت بــرد و رن
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  بــه کــه مــا نیــز راســتی ســازیم      
  

ــید راســـت انـــدازیم    ــر صـ ــر بـ   تیـ
  

  )720/ هفت پیکر (
در این شیوه نظامی  .م استغیرمستقی ةدوم نظامی در بیان اندیشه اخالقی، شیو ةشیو

ي گنبـد چهـارم و گنبـد    ها قصه. خواننده بگذارد ةسعی دارد استنباط اخالقی را به عهد
در گنبـد هفـتم وقـوع     .سـازد  میبا این شیوه مخاطب را با مضامین اخالقی آشنا  ،هفتم

ارتکـاب عمـل ناشایسـت، از سـوي      براي پیشـگیري از  ،چندین بار حادثه عیر منتظره
شـود از وقـوع    مییعنی نادرستی عمل قهرمان داستان را  این پیام؛. داستان است قهرمان

  . به صورت غیر مستقیم دریافت ها این حادثه
 ،نوازي مهمان ،نظامی مضامین اخالقی گوناگونی ازقبیل دربند کشیدن دیو آز و طمع

وات، ر گذشتن از شـه د پرهیزگاري، صداقت و راستی، صبر بر رنج در رسیدن به گنج،
  .کند میي خویش بیان ها قصهاندیشی و اتکال به خداوند را در  درست ،امانتداري

 ،ي دینی و اخالقیها ي هفت گنبد در تصریح به آموزهها ز داستانادر هریک نظامی 
داسـتان خیـر و   ( .گزیند میرا براساس محور اخالقی داستان خویش بر  ها تنام شخصی

ر، اگرچه نقش خواننده را در جسـت و جـوي مضـمون    البته این ام )در گنبد ششم شر
در سرایش این داستان، اخالقی و  سازد؛ ولی، نظامی رسالت خود را میداستان کم رنگ 

  . پوشد میداند؛ از اینرو از این امکان چشم ن میتعلیمی 
  
  لحن )و

و بـه   کننـد  مـی بیـان  در زبـان  خود را  ها تشخصی .لحن است ،ایجاد فضا در کالم
شناسـیم و بـا آنـان رابطـه      مـی را از طریق لحن آنان  ها تشخصی. شناسانند مینده خوان

توانـد   مـی آهنگ بیان نویسـنده اسـت و    ،لحن) 165، ص1375 شمیسا،.(کنیم میبرقرار 
نیز ممکن .... آمیز و محبت ،ستیزنده طنز، ،جدي :ي گونه گونی به خود بگیردها صورت

لحن اشخاص  ،هرچه هست. ن داشته باشددر یک داستان چند لح شخصیتاست یک 
سازگاري داشته باشد و همه به یک شکل سخن نگویند آنهات داستانی باید با موقعی.  
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گاه اشخاص . با درونمایه تناسب دارد ي هفت گنبد، لحن اشخاص عموماًها قصهدر 
بـا  . گویند میگرانه سخن  گاه غرور آمیز و گاه عالمانه و گاه ابلهانه  و عشوه ،آمیز تضرع

ي هفـت گنبـد، بـه صـورت دقیـق و      هـا  لحن  اشخاص در داسـتان  ،تفاوت الحان ۀهم
کنـد و   مـی را در داستان براي خواننده به روشنی بیان ن هاتی آنجایگاه شخصی ،امروزین

بخشی از این . تفکر اشخاص داستانی پی ببرد ةبه نحو ،تواند میخواننده از طریق لحن ن
شده  می توجهکمتر به تفاوت الحان   میي قدیها قصهباشد که در  امر شاید ناشی از این

گفتند میگفتاري سخن  ةتقریبا با یک شیو ها تاست و شخصی.  
را  ها تي خویش در عین حال، سعی کرده است لحن شخصیها قصهنظامی در اثناي 

از . ندجداگانـه بـه خواننـده بشناسـا     ،با به کار گیري واژگان متفاوت در گفتار هریـک 
ي بارز این نوع به کـارگیري آگاهانـه واژه در لحـن اشـخاص داسـتانی، لحـن       ها نمونه

 ،شخصیتنظامی در مشاجره و بحث این دو . متفاوت بشر و ملیخا در گنبد سوم است
، در مقابل، لحـن ملیخـا را   اماسازد؛  میدبانه همراه ؤلحن بشر را با الفاظی پسندیده و م

توان  میدر این ابیات . دهد میي ناپسند و رکیک، غرورآمیز جلوه اه با به کارگیري واژه
بشر در برابـر لحـن تنـد و     ۀلحن خاضعانه و تقدیرگرایان. تفاوت لحن را احساس کرد

  :ملیخا ۀمغروران
  گفت برگـو کـه بـاد جنبـان چیسـت     

  

  خیره چون گـاو وخـر نبایـد زیسـت      
  

  هم از قضاي خداست این ،گفت بشر
  

ــم او     ــی حک ــیچ ب ــت ه ــردد راس   نگ
  

ــان   ــت آر عن ــت حکم ــت در دس   گف
  

ــان    ــدیث پیرزنـ ــویی حـ   ...چنـــد گـ
  

  )726/هفت پیکر(
گر در گنبـد   شیوه گفتاري پیرزن عشوه ،ي این امر چندگونگی لحنها از دیگر نمونه

از اینرو در برابر  .ورانه داردتی فریبکارانه و مزّپیرزن در این داستان، شخصی. سوم است
نظـامی  . بـرد  میگوید و در برابر کنیزك الفاظی متفاوت به کار  مین اي سخ شاه به گونه

ی سعی دارد با به کارگیري تعابیر منفی در زبـان  حتّ ،این پیرزن شخصیتدر شناساندن 
  :فضاي فکري او را به مخاطب بشناساند ،از طریق لحن ،وي
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ــرّ : گفــت ــه ک ــدت ک ــر بای ــام ةاگ   خ
  

  زیـــر زیـــن تـــو زود گـــردد رام     
  

  کـــرده را دو ســـه بـــار  ة رام کـــرّ
  

  خــارپــیش او زیــن کــن و بــه رفــق بِ  
  

  ه رام کننــــدرایضــــانی کــــه کــــرّ
  

ــام کننـــد      ــین لگـ ــنان را چنـ      توسـ
  )723-721/هفت پیکر(

  حقیقت مانندي)ز
ثیر بیشتري أبه همان نسبت ت ،تر باشد ي زندگی نزدیکها هر قدر داستان به واقعیت

شود خواننده، وقایع داستان  میستان باعث در دا 11حقیقت مانندي. گذارد میدر خواننده 
البتـه .و حـوادث را بپـذیرد و در دنیـاي ذهـن نویسـنده شـناور گـردد        ها تو شخصی، 

فاقـد عنصـر حقیقـت ماننـدي اسـت یـا        ي امروزین، عموماًها بر خالف داستانها، قصه
  . ضعیف و ابتدایی دارد اي حقیقت مانندي

بسـیاري در   ل تا حدگنبد او. یابد میلفی حقیقت مانندي مراتب مخت ،در هفت گنبد
توانـد عینیـت    مـی این امر ناشی از حضور حوادثی است کـه ن . گنجد میباور خواننده ن

شود به سختی امکان وقوع  میحوادثی که در آن توصیف  بیرونی داشته باشد و برخی از
  .یابد می

دست و پاي بچه در  به جز داستان تمثیلی سلیمان و بلقیس و روییدن ،گنبد دوم در 
حـوادث و اشـخاص داسـتانی     ۀداستان آمده است، بقی ۀکید درونمایأاثر راستی که در ت

را در محـیط   قصـه تواند عینیـت خـارجی ایـن     میخواننده نیز . عادي و طبیعی هستند
عنصر حقیقت مانندي در این داستان نسـبت بـه    ،از این رو. اطراف خویش نسبتا ببیند

  .یشتر استداستان پیشین ب
هـا  تداستان سوم هفت گنبد از آن جهت که واقعه و رخداد عجیب ندارد و شخصی 

  .گردد میبه حقیقت نزدیکند و در پذیرش این داستان خواننده مجاب  ،انسانی هستند
ي کهن از قبیـل طلسـم و پیرمـرد    ها قصهي ها د چهارم با داشتن برخی خصیصهبگن

ذیرفتنی، از حیث حقیقت مانندي چندان قوت ندارد آگاه از اسرار و برخی امور سخت پ
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ي ایـن داسـتان   هـا  تآید و شخصـی  می؛اگرچه در این داستان نیز حادثه شگفت پدید ن
  .انسانی هستند

ي غیـر انسـانی مثـل    ها تحوادث غیرطبیعی و شخصی ۀحضور پیوست ،درگنبد پنجم
همه چیز در نگاه « .استرا بسیار کم رنگ کرده  قصهحقیقت مانند بودن ... دیو غول و

ا ،آید میل طبیعی به نظر اوشود دیگر طبیعی نیسـت  میوقتی مخاطب بدان نزدیک  ام«. 
ـ   ۀشاید بتوان گفت تنها حادث) 15، ص1384، عباسی(  ۀباور کردنی در این گنبـد، حادث

ل و شگفتی به همراه پیوسته رنگی از تخی ،حوادث ۀبقی. گم شدن ماهان در بیابان است
  . د و با زبانی رمزي قابل تفسیر استدار

ۀقص ي انسانی بسیاري دارد و امـور متعـددي در   ها تگنبد ششم نیز اگرچه شخصی
نیـز   هـا  برخی حادثه ،اماتواند در بیرون از ذهن خواننده امکان وقوع بیابد؛  می قصهاین 

.. .است ومثل کندن چشم خیر یا دوباره بینا شدن او یا حضور درخت عجیبی که شافی 
  .کاسته است قصههمه و همه حقیقت مانندي را در 

ع آن در بیرون از ذهن خواننده ممکن است؛ ووقایع و حوادث گنبد هفتم اگرچه وق
تواند تمام وقایع  مییابد و خواننده به راحتی ن می، بدیهی است به ندرت امکان وقوع اما

حقیقت مانندي ضعیفی  ،و داستان نیزاز اینر ؛ت خویش ترسیم نمایدرا در بیرون از ذهنی
  .را در خود دارد

  
  گیري نتیجه

بررسی اثر گرانقدر هفت پیکر بر اساس مبانی تحلیل سـاختار داسـتانی و دقـت در    
  :چگونگی به کار گیري عناصر داستانی بیانگر نتایج ذیل است

زي، ي امروها نزدیک تر است تا داستان قصهبه خصایص کلی  می ي نظاها داستان -
  .هرچند در برخی عناصر از روزگار خود پیش است
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 ۀبه جز گنبـد دوم از نظـر چـون و چرایـی حـوادث و شـبک       ها قصه ۀپیرنگ هم -
استداللی مجاب کننده، دچار نقص است؛ زیرا داراي حوادث خارق العاده یا امور متعدد 

  .تصادفی است
شـگرد   ،ن در خواننـده ترین عامل ایجاد کشش و هیجـا  ، قويها در پیرنگ داستان -

نظامی  .گنبد پنجم و هفتم زیباتر است ۀاین عامل در دو قص .ي شاعر استها گره افکنی
بویژه در داستان ماهان در گنبد پنجم، بسیار زیبا عمل کـرده   ،ي داستانیها در ایجاد گره

  .آورد میاوج داستانی در گنبد پنجم بیشتر خواننده را به هیجان . است
ـ  هی جدنظامی توج ،شخصیتدر پردازش  - ات و طـرز فکـر وتحلیـل    ي بـه روحی

وي بیشتر به ظـواهر بیرونـی اشـخاص     .نداشته است ها تاندیشه و احساسات شخصی
هرچند  .تی استنیز، داستانهاي وي عموما چند شخصی. داستانی خویش پرداخته است

آن در حرکت حوادث بر محور  ۀاست که هم شخصیترسد تنها یک  میگاهی به نظر 
ي وي داراي ها تشخصی ۀهم .خیر و شر است ۀ، در قصشخصیتبیشترین تعدد . است

مبتنی  ،قصهاز هفت  قصهدو . عمل و دیالوگ داستانی بوده و عموما ایستا و ساده هستند
هست که این خود از خصایص اصلی ها تبر تقابل و تضاد جدي شخصیي کهـن  ها قص

  .اند یک اندیشه ةنمایند ،اشخاص داستان ،گنبد ششم ۀل قصمث ها قصهدر برخی . است
اگرچه  ها قصهنظامی در . ي نظامی اخالقی و تعلیمی استها قصه ۀهم ۀدرون مای -

 ،مهمـان نـوازي  . آموزهاي اخالقی است ،نتیجه این گزینش زبانی ،امازبان غنایی دارد؛ 
 ،وارح از گنـاه، اداي امانـت  نگاه داشت اعضا و ج ،ترك گناه و طمع، صداقت و راستی

ي ایـن   هـا  از آموزهاي ،جوانمردي، توبه و انابه و پرهیز از روابط نامشروع ،اندیشی نیک
ي داستان گاه مستقیم و گاه در خالل آن به خواننده منتقل شده ها درون مایه. ستها قصه
  .است
روزین آن به معناي امـ  ،به صحنه ،نظامی. است از شگردهاي نظامیپردازي  صحنه -
ا. هی ندارد؛ زیرا بسیاري از توصیفات وي قابل حذف استتوجپـردازي و   در صحنه ام

گوي سبقت را از تمام داسـتان سـرایان کهـن ربـوده      ،یتوصیفات عوالم بیرونی و حس
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حوادث  ۀکند جدا از ارتباط با مجموع مییی که نظامی توصیف ها برخی از صحنه. است
بـویژه در   ،ي خـویش هـا  نظامی در برخی از توصیف. برد میخواننده را در حیرت فرو 

خواننده را در فضاي داستان قرار دهد و  ها داستان ماهان سعی دارد به کمک آن توصیف
 قصـه نظامی در ترسیم صحنه به زمان و مکـان   .حال و هواي داستان را به او القا نماید

موارد بسیار زود از  ۀو در هم کند میاي  فرضی یا نمادین اشاره ،عموما به صورت کمی
وي در صحنه پردازي به عوالم باطنی چندان توجهی نداردو گزینش زبان . گذرد میآنها 

ترین زبان بـراي   مناسب ،د این مطلب است؛ زیرا این زبانیؤتصویري و استعاري نیز م
  .ماهان است ۀقص ،، از این حیثقصهترین  قوي ها قصهدر میان . وصف است

ت معمـول  نظامی بـر اسـاس سـنّ    .ي نظامی داناي کل استها قصهدید در  ۀزاوی -
نظامی در برخی از . دهد میرا گزارش  قصهگویی کهن این زاویه دید را برگزیده و  قصه
این موضوع، زاویه دید  .کند می، آرا و نظرات خود را نیز، در ضمن حوادث نقل ها قصه
گنبد دوم، در برخی  ۀخیر و شر و قص ۀقص. کند میرا به داناي کل محدود نزدیک  قصه

  .دید است ۀاز موارد داراي این زاوی
فضاي  .اغلب یکسان است ها قصهي نظامی جز در برخی ها عنصر لحن در داستان -

گنبد دوم  از نظر لحن، ها قصهترین  قوي. از لحن قابل تشخیص نیست ،ذهنی اشخاص
ز و داستان بشر پرهیزگار و در لحـن غرورآمیـز ملیخـا    انگی اد و فتنهو در لحن پیرزن شی

  .نمایان است
 ۀدر همـ کـه  از آنجـا  . ي نظامی اغلب فاقد عنصر حقیقت ماننـدي اسـت  ها قصه -
 ،العـاده وجـود دارد   فاقی و شگفت و گـاه خـارق  امور اتّ ،گنبد دوم ۀقص به جز ،ها قصه

ي نظـامی  هـا  ن است که سرودهد آیؤاین امر نیز م. ضعیف است ها قصهحقیقت مانندي 
جـز در برخـی از مـوارد بـه      ،ي کهن است و با عناصر داستانی جدیـد ها قصهدر قالب 

  . صورت موردي چنان که ذکر شده است، قابل تحلیل و ارزیابی نیست
بـدیل   توان اذعان کرد که نظامی از سرآمدان و داستان پردازان بـی  میدر پایان کالم، 

گویی بـا برخـی از شـیوهاي     ،که در هنر داستان نویسی خویشدر میان متقدمین است 
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ي مدرن امروزین آشنایی داشته است و یکی از دالیـل برتـري او بـر    ها نگارش داستان
تواند همین  میان متقدمین، یگویی در م قصهت تکراري علیرغم سنّ ،پردازان دیگر داستان

  .باشد
  

  ها پی نوشت
و  ها بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین آدم اآنهکید أمعموال به آثاري که ت -1

هست ها تشخصیهدر . گویند می قصهـدف  . محور حوادث بر حوادث خلق الساعه اسـت  قص
: چنین است ها قصه ةو خصوصیات عمد. اصول انسانی و برادري است  ۀترویج و اشاع ها قصه

نقـش مهـم    هـا،  همسـانی قهرمـان   ،فرضـی زمـان و مکـان    ،ایستایی ،یکلّ ۀهمون ،مطلق گرایی
جهت کسـب اطـالع بیشـتر    (. کهنگی و پیرنگ ضعیف ،شگفت آوري ها، سرنوشت در قهرمان

  ) 46-12صفحات  ،رجوع کنید به عناصر داستان از جمال میرصادقی
 هـا  قصـه و ساختار جزیی  ها قصهی را تحت دو عنوان ساختار کلّ ها قصهساختار پیرنگی -2

تـوان در سـاختار اپیزودیـک     مـی را  هفـت پیکـر  ي ها قصهی اغلب ساختار کلّ: ندکن میبررسی 
)Episodic (هبدین ترتیب که . خالصه کردي تودرتـوي  هـا  اغلـب از داسـتانواره   آني ها قص

آیـد و   مـی  اصلی همچنان در میانه است که حکایتی دیگر به میـان   ۀدیگر تشکیل شده اند؛ قص
ایـن سـاختار اپیزودیـک را در بسـیاري     . شود میپیگیري  قصه ۀچون حکایت پایان یافت، ادام

نامـه،   دمنـه، مرزبـان   ي کهن ادب فارسی نیز شاهد هستیم، چنانکه در کلیله وها دیگر از داستان
لیکن آنچه ضعف  .مثنوي مولوي نیز چنین ساختاري دارد .فردوسی ۀشاهنام یسندبادنامه و حتّ

آید، گسسته نمایی و سخت پیوندي اپیزودهـاي میـانی    میکاربردي این ساختار به شمار  ةشیو
   .اصلی است قصه

او بـراي  . کرده اسـت  میملکی عادل از میهمانان پذیرایی : داستان این گنبد چنین است -3
پس از . گردد میدانستن راز سیاه پوشی یکی از مهمانان راهی شهر مدهوشان در سرزمین چین 

نشستن درسبد و تبدیل (.. افتد میفاق ویی بسیاري براي وي اتّوقایع جاد ،آشنایی با مرد قصاب
طمع کام گرفتن از وي سه شب . شود میدر آنجا با بانویی به نام ترکتاز آشنا ..) .سبد به پرنده و

شود و از آن  میانجامد تا سرانجام در شب سوم به خاطر همین طمع از آنجا اخراج  میبه طول 
  .گردد میپس سیاه پوش 
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پادشاهی جویاي همسري یکدل و صادق در میان کنیزکان : استان این گنبد چنین استد -4
در این میانه، پیرزنی نیز پیوسته با سخن چینی در . رسد میتالش او به جایی ن اما .خویش است

پادشاه هـر بـار ناچـار    . زند میروابط آنان را بر هم  ،گزیند میمیان پادشاه و کنیزکانی که او بر 
سـرانجام  . گـردد  مید آن کنیزکان را بفروشد تا آنجا که به پادشاه کنیزك فروش مشهور گرد می

پس از دفـع هـر گونـه     .گردد میآورد که پادشاه با او صادق و یکدل  میبرده فروشی، کنیزکی 
  .رسد میسعایت و رفع اسباب اختالف با کنیزك به وصال 

بشر مردي پرهیزکار است کـه  . ملیخاستداستان دو تن به نام بشر و  ،داستان این گنبد -5
در سفر با . رود میبیند و براي این که گناه نکند به سفر  میزنی زیبارو را  ،هنگام عبور از مکانی

بـین آن دو گفـت و گـویی در    . وي شخصی مغـرور اسـت   .شود میمردي به نام ملیخا همراه 
تاکید دارد و ملیخا به مسـائل   بشر در این گفت و گو بیشتر به خداوند و خواست او .گیرد می
سـرانجام  . نگرد و لی ملیخا نگاه منفی دارد میبشر به مسائل با دیدي مثبت . پایبند است می عل

میرد و بشر اسباب سفر او را براي حفظ امانت به همسرش  میدر اثرغرور در حادثه اي  ،ملیخا
زنی است که به خـاطر وي سـفر    برد این همان میپی  ،بیند میوقتی همسر ملیخا را . رساند می

  .رسد میبشر به جهت صداقت و درستی به وصال وي . گرده است
خواسـتگاران خـود را دچـار طلسـم      ،اي زیبـا  شاهزاده: داستان گنبد چهارم چنین است -6

 سـرانجام در . بازنـد  مـی همگی دلباختگان او بر سر عشق وي، به وصال نارسیده جـان  . کند می
یابد  میوانی با ارشاد پیري غارنشین و همه چیز دان مراحل وصال وي را ج ،میان خواستگاران

مثل شکستن طلسم و راه یافتن به حصاري که شاهزاده در آن  ،این مراحل دشوار و پس از طی
  .رسد میسرانجام به وصال وي  ،االت رمزآمیز  آن شاهزادهؤمخفی است و پاسخ دادن به س

ماهان در این داستان به دعوت دوستان . نام ماهان است داستان شخصی به ،این داستان -7
به طمع  ،پس از نوشیدن باده به ترغیب دوستی. گذراند میخود شبی را به باده گساري در باغی 

در آنجا به خاطر طمع ورزي و بی اخالقی دچـار  . شود میبه جهانی شگفت وارد  ،مال و منال
د آزار و اذیت غوالن که هر بـار بـه شـکلی در    و پیوسته مور. شود میو سرگشتگی  می سردرگ

بـا  . بینـد  مـی سرانجام تنها راه چاره را در توبه کـردن   .گیرد میگردند قرار  میبرابر وي آشکار 
  .یابد میراهنمایی خضر و توبه از آن بالها رهایی 
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م با ه ،دربیابان ،در سفري ،دو جوان با نامهاي خیرو شر ،وقتی: این داستان چنین است -8
 امـا . کند میخبر است و آبی ذخیره ن ي آن بیها خیر از بیابان سوزان و تشنگی. شوند میهمراه 

شـر  . خواهد میاز شر آب  .شود میتاب  راه از تشنگی بی ۀخیر در میان. دارد میشر آب را نگه 
ور خیر را ک ،شر. پذیرد میخیر از سر ناچاري . کند میدر برابر آب از خیر چشمان وي را طلب 

بـه  .  یابـد  میدختر چوپانی وي را . کند میدهد و او را در بیابان  تنها رها  میکند ولی آب ن می
از آن پس، خیر با درمان . کند میکند و با وي ازدواج  میکمک پدرش وي را بینا کرده و درمان 

در حـال   روزي. رسد میپادشاهی  ۀبه مرتب ،صرع دختر پادشاو آبله دختر وزیر و ازدواج با آنها
شـر،   ةاندیشی خیر دربـار  علیرغم نیک ،در آن دیدار. شناسد میبیند و  میتفرج در باغی، شر را 

  .کشد میشر را به جهت خبث طینت  ،مشاور خیر؛ یعنی چوپان
روزي صداي . م داشتمردي پرهیزگار باغی بسیار خرّ: داستان این گنبد این گونه است -9

بینـد   میکنیزکان ماه پیکر را  .نگرد میاز روزن باغ درون را  .ودشن میساز و آواز را از باغ خود 
کنند  میزیبارویان نگهبان او را اسیر  .شود میبه طمع، وارد باغ . که در آن باغ به رقص مشغولند

بـه   ،بـه جبـران آن  . فهمند وي صاحب باغ اسـت  میپس از مدتی . زنند میو او را بسیار کتک 
صـاحب بـاغ و زیبـارو طالـب     . کنند تا کام از وي برگیـرد  میهاد صاحب باغ زیبارویی را پیشن

به هدف خـویش   ،هر بار که قصد وصال و کام گیري دارند با حادثه اي اماگردند؛  مییکدیگر 
یکدیگر عقد زناشویی  اکنند و ب میرسند که گناه را ترك  سرانجام وقتی به وصال می. رسند مین

  .بندند می
دید بیرونی دانـاي کـل    ۀراوي در زاوی .ت درونی باشد یا بیرونیدید ممکن اس ۀزاوی -10

گـاه  . ماجراها وحوادث و افکار خبـر دارد  ۀام است و از همعلّ ،دید راوي ۀدر این زاوی .است
دید یعنی داناي  ۀدر این نوع از زاوی. محدود باشد ،دید بیرونی یا داناي کل ۀممکن است زاوی

گزارش و نمایش خود  اماکند  میبا ضمیر سوم شخص روایت  داستان را ةنویسند ،محدود کلّ
کنـد و ابعـاد    میاکثر چند قهرمان محدود را به افکار و احساس و ماجراهاي یک قهرمان یا حد

شخصینامحـدودي بـه    ةراوي سـیطر  ،در دیدگاه داناي کل. کاود میي دیگر را نها تتی شخصی
بـه   شخصـیت توانـد از یـک    مـی و بـه راحتـی   اشخاص و مکانها و کنشـها دارد   ،حوادث کلّ

داستان را قطع کنـد و بـه کالبدشـکافی    . دیگر و از یک مکان به مکان دیگر سفر کند شخصیت
  .بپردازد ها تي شخصیها احساسات و اندیشه
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  انتشارات مدرسه

تهران، نشر  ،ناکجاآباد يوج، پیر گنجه در جست)1372(، سینزرین کوب، عبدالح -5
  سخن
  .، انواع ادبی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات نگاه)1375(، شمیسا، سیروس -6
 ،تهــران ،صــور خیــال در شــعر فارســی ،)1350(، محمدرضــا ،عی کــدکنییشــف -7
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ویسی، ترجمه کاوه دهگـان،  داستان ن ةدرسهایی دربار ،)1374( ،لئونارد، بیشاب -8

  .چاپ چهارم، نشر زالل
ــدگی و اندیشــه نظــامی ،مبــارز و دیگــران -9 ــوس ،زن  ،چــاپ دوم ،انتشــارات ت
   .1360،تهران

تهران، موسسه  ،، هفت نگار در هفت تاالر)1376( ،محمودي بختیاري، علیقلی -10
  .انتشارات عطایی

  .مرکز نشر ،تهران، مبانی داستان کوتاه، )1379(، مصطفی ،مستور -11
  .نشر معین ،تهران، ، تحلیل هفت پیکر نظامی)1384(، محمد ،معین -12
عناصر داسـتان، چـاپ ششـم، تهـران، انتشـارات       ،)1388(، میرصادقی، جمال -13
  .سخن

  .مهر ۀ، تهران، انتشارات آیادبیات، داستان و )1383( ،------------ -14
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نامه هنـر داسـتان نویسـی،     ، واژه)1377(، میرصادقی و میمنت ----------- -15
  .کتاب مهناز ،تهران
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 انتشـارات  ،، هنر داستان نویسی، چاپ هشتم، تهـران )1384(، یونسی، ابراهیم -17
 .نگاه
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-74، صص86شماره بیست، زمستان  ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،سال ششم

55.  
ي مقاالت شمس ها قصهتحلیل عناصر داستانی در « ،فیض ،مهدیهاحمد و  ،رضی -3

، 1385ر و تابســتان ابهــ ،شــماره ششــم ،فارســی ادبیــات، پــژوهش زبــان و »تبریــزي 
  .51-68صص
پارسـی، سـال    ۀنامـ  ،»ماهان از هفت پیکر نظـامی  قصهبررسی «سکینه،  ،عباسی -4
  .13-31، صص1384زمستان  ،هارمچ ةشمار ،دهم

 شخصیتبررسی تطبیقی «براتی، محمد تقوي و  محمدمحمدعلی و  ،نژاد میغال -5
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