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چکیده
و از شـاعران ،نیشـابوري کیبیحیـی سـ  محمـد بـن  موالنا 

را به سن و دلحب کتانویسندگان قرن نهم هجري است، وي 
داسـتانی اسـت   سـن و دل ح. سـاخته اسـت  ،قهـ840سال 
و شـده نوشـته مسـجع  ينثـر و بازبان سمبولیک بهکهغنایی

.استايویژهو لطایف هاتازگیيدارا
این تصنیف، نمایش ةانگیزآیدبرمیچنان که از متن داستان 

ِکه نویسنده » آب حیات«به رحادثه براي دستیابی تالشی است پ
آدمـی را  هاتالشی بسیار و در مسیر این پس از عرض تأویالت

و اما در این نمایش،  صـحنه، تـن و   کندمیرهنمونمقصدبه 
.جان آدمی است، بازیگران، اعضاي آن

داستانی متعارف عناصروهااز جنبهداستان بسیاري یندر ا
هدف این مقالـه بررسـی و   شود کهداستانی دیده مییاتدر ادب

سـاختار، زاویه دید، طرح،: نظیرداستانیعناصر تحلیل فراوانی 
ــم، ــه وت ــمکش،اندیش ــردازي، کش ــیت پ ــیت و شخص شخص

ي ازمندبهرهگویی این داستان با . زمان مکان  استووگوگفت
همچنـین  . اسـت شـده فنون عناصر داستان پردازي نـوین بیـان   

اسـت کـه   ايگونـه داستان بـه  در اینعناصر داستانیپرداخت 
داستان هايشخصیتبه مثابه یکی از با آنمخاطب در برخورد

. حضور فعال دارد
سـیبک  و دلحسن و تحلیلمنظور بررسیحاضر بهمقاله 
هـاي یافتـه و اسـت شدهنوشته ايکتابخانهةشیوبه نیشابوري،

.اندشدهارائهیلیو تحلپژوهش به شکل توصیفی 
، ان غنـایی داست،عشق،حیات، عقل، آب سن و دلح:هاکلیدواژه

. عناصر داستان
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Abstract

Maulana Muhammad Yahya sibak neyshaboori, poets

and writers of the ninth century AD Is his book «good

heart« to the year 840 AH, is made. Hassan and heart

The story is lyrical prose poem written and with

symbolic language.And is just a special delicacy.

Its motivation is the story of the song, is an attempt

to show Eventful to achieve «Abe hayat « which the

author within Tavylaty In the course of these efforts,

and the man destined to lead the View the scene, the

man's body and soul, actors, members.

This story is in many respects a conventional story

elements in fiction This paper can be seen that the

frequency analysis of story elements such as: Angles,

plot, structure, ideas and themes, conflicts, characters

and characterization, Negotiation took place. Telling the

story with the benefit of the techniques of fiction The

new processor is presented. The payment of such

elements in fiction stories Deal with it in such a way

that the audience as one of the characters Story is active.

This paper is to analyze Swivel neishaboori good

heart and the way The library is written in a descriptive

and analytical findings are presented.

Keywords: Hosene Dell, Abe hayat, wisdom, love,

lyrical story, story elements.
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مقدمه
ینو مضامرمزي ازجمله موضوعات -عاشقانه هايداستان

زبانفارسیاز شاعرانادب غنایی فارسی است که تعداد زیادي 
بـه  جـه و تواین گـرایش  شکیب. انددادهرغبت نشان هاآنبه 

.استهاداستانگونهاینو کششدلیل جاذبه 
در غـزل .استییشعر غنايیافتهعاشقانه بسط هايداستان

، عاشقانهيهادر داستان، اماشودمیمفهوم عشق به اشارتی بیان 
داسـتانی کمـال  در قالـب ، شـده و گسـترده بازمضمون همان

هايستاندادر ،استیو حکمانتزاعی در غزلآن چه . یابدیم
.گیردیخود مبه یلیو تفصعینی ، صورتعاشقانه

. خـاص هسـتند  یو عظمتفارسی داراي شکوه هايداستان
تنها بیان یک ماجراي عاشقانه نیسـت، بلکـه   هاداستانگونهاین

ـ روانـی  یل، مسـا بیان عواطف انسـانی  نشـان دادن  ویو درون
عشـق . تالتذاذ ادبی اسروحیجادادرنهایت هنرهاي کالمی و

نتـایج  وکنـد مـی دنبال تر رایعالهدفی،هاداستاننوع در این
هـاي یـه ماهـم چنـین   . آوردیمبزرگی را براي مردم به ارمغان 

، عاشـقانه چـون هجـران، فـراق، وفـاداري     هـاي داستاناصلی 
.وصل را نیز در برداردو گاه، حسد وسوسه، عشق

، قرن ششـم عاشقانه خود، درهايداستاننظامی گنجوي با 
مـرز بلـوغ رسـاند و    را بهنهاد که ادبیات عاشقانه را بنایمکتب

را یسـندگان و نواز شـاعران بسـیاري  ؛ اوپیروان بسیاري یافت
.قراردادتحت تاثیرآثارخود 

درقرن نهم، منظومه هایی چـون سـالمان وابسـال جـامی،     «
خواجـه مسـعود  قمـر فتاحی نیشابوري، شـمس و و دلحسن 

هـاي داسـتان عاشقانه رابا عنوان هايداستانی ازقمی نوع خاص
درقـرن دهـم   . استعاري بنیان می نهندتمثیلی ورمزي،ۀ عاشقان

ها ،بـه طورچشـمگیري   نظیرهها وتعداد منظومهبه لحاظ کمی،
،هـا نامی که علی رغم تنوع هایداستانکناردر. افزایش می یابد

ربن مایه هـا دارنـد،   اشتراکات بسیارفراوان دوماجراهااسامی،
مضـامین عاشـقانه،   بااي نیزگونه هاي حاشیهبرخی تفنن ها و

).18: 1386،، ارسطوذوالفقاري(» گیردمیشکل 
مشـترکی  هايیهماو بنیص، خصاهاداستاناین یدر تمام

.شودمیشاملرا نیزو دلیافت؛ که حسن توانمی

و از شاعراني فتاحی نیشابور1یحیی سیبک محمد بنموالنا 
وي ) 4/458: 1366صـفا،  . (قرن نهم هجري اسـت یسندگاننو

در قالـب هجـري،  840سال بار بهرا یک 2و دلحسن داستان 
بحرهـزج مسـدس   و بـه دارد یـت هـزار ب مثنوي سرود که پنج 

و سپس خود وي، خالصه این منظومه را به نـام حسـن   است؛
دوران نثـر ازبه نثـري مسـجع نوشـت کـه نمونـه زیبـایی       دل

. تیموري است
داستانی ،دلو شاهزادهقصه شاهزاده حسن » و دلحسن «

ِشـاهزاده ، عشـق این داسـتان ۀمایدرون. استو عاشقانهرمزي 
است کـه  »عشق«فرزند » حسن«به شاهزاده »عقل«فرزند »دل«

بسـیار و  هـاي و جنـگ مهالـک فـراوان   از طـی سرانجام پـس  
» دل«داستان در این. رسدمی»حسن«به »دل«مصائب گوناگون 

بـا او »قلعـه بـدن  «پادشـاهی  و» گنبد دماغ«در مغربمقامش 
ینادررا» نظر«درتکاپوست و » آب حیات«در طلب ، کهاست

عافیت بـه  شهرازعبورپس ازاووگمارد میراه به جاسوسی 
در را که »آب حیات«نشان » هدایت«شهر پادشاه» همت«یاري

ةفرمـود بـه  هر حالبه ...جویدمیاست» عشق«ینمسرزمشرق
مکالمه اي جالب اسـت و داستان را زبانی لطیف و«پور فرزانه 

) 8: 1364فرزانـه پـور،  (»بسیاراسـت در آنعمق احسـاس  نیز
از جهـت راۀعاشـقان ایـن داسـتانِ   دارد تـا حاضر تالشمقاله 

. کندو تحلیلعناصر داستان بررسی 

یلی و رمزي است اثري تمثحسن و دل
کـه  یـابیم یدرمـ داستانيهامکانو هایتشخصبا نگاهی به 

رمزي و تمثیلی است و نسـبت  هايداستاناز نوعو دلحسن 

آغاز تفاحی تخلص می کرد علیشیرنوایی و خواند میرآورده اند که او در-1
ــد ــرد زاو بع ــدل ک ــاحی ب ــه فت ــاحی راب ــدمیر،(آن تف و)4/15: 1333خوان

ــیرنوایی،( ــوان   ).188: 1363علیش ــیبک در دی ــود س ــه خ ــراري«البت و » اس
حـاجی خلیفـه،   : بـه نقـل از  (خماري تخلص می کرداسراري و،»خماري«

).83: 1382دولتشاه سمرقندي،(و)162: 1410
» )بسـتان  ۀ روضـ ( دستورعشـاق «منظـوم خـود را   حسن و دلسیبک ، -2

موضوع حسـن ودل همانسـت کـه    « :این خصوص می آوردصفا در. نامید
). 4/459: 1366صفا،(»دردستورعشاق آمده است
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برخـوردار  بسـیار بـاالیی   از تنـوع رمزي مشـابه  هايداستانبه 
اعضـاي بـدن و برخـی خصوصـیات     ،قهرمانان داستان. هست

آدمی اسـت کـه   جانووقوع حوادث، تن و صحنهآدمی است 
هدف و دلحسن داستان در.داردو عارفانهعاشقانه ۀمایدرون

.است» آب حیات«دستیابی به 
:عبارتندازو دلرمزهاي داستان حسن 

.استمسخر عقلملک و این جهان که رمز عالم: مغرب-
ملکوت و جهان روحانی است که از دید رمز عالم: مشرق-

بـر آن و عشقبه حقایق آن رسید وانتمیعرفا با مرکب عشق 
پادشاه است

معرفـت  قادر بـه حقیقت عرفانی است که عقل : آب حیات-
.استو خواهانپیدا کردن بدان نیست و دل طالب 

نقطه عالم ملکوت است که عشـق در  ترینیعال:کوه قاف-
. پرداختـه اسـت  دختـر خـود  » حسـن «دامن آن شـهري بـراي   

)141: 1375پورنامداریان، (

و دلحسن داستانموضوع
. غنایی یا عاشقانه استاز نوعموضوع در داستان -
.موضوع دارداثر وحدتاین -

و ،پی رنگ استازعشقی جسمانی و،موضوع این داستان
قصـه نیـز عشـق    یانپاوشودمیعشق ستایش ،در این داستان

اسـت کـه   بـه حـدي اثرگـذار   و عاشقمعشوق در دلمجازي 
را عشق معنوي جـاي آن  وگرددمیق خاکی نابودگویی معشو

در » دل«. شودمیعشق دگرگون ، نوعبه عبارت دیگر. گیردیم
ینـده نماوکـل و عشقعشق مظهر کامل، فارسی جایگاهادب

» دل«عرفــانی فارســی، در ادب...تــام معشــوق شــاعران اســت
مظهر روح» عشق«الوهیت است و ربانی ومظهر عشق، یگاهجا

جانکاه دیوانه شده و در هايو رنجم بشري که براثردردها ناآرا
سرگردان است ودرجستجوي وصال و دلدادگیصحراي جنون 

مقام قـرب حضـرت   خواهد بهمیحق به وادي دنیا درافتاده و
روزي کـه  مگـر آن ، رسدنمیبدین مقام ؛ اماالیزال واصل شود

.تن رها شوداز قفس

خـود بـه  داستان با رنگ عرفانی قهرمانان این رسدینظر مبه 
و عشـق  نمـاد کمـال  اند کـه شدهنوعی اسطوره بدل بهتدریج
.به شمارمی آینديوفادار

زاویه دید 
بـه  اي که نویسندهشیوه نقل داستان یا شیوه«زاویه دید یعنی 

دهدمیوسیله آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه 
میـر  (»دهـد مـی ه را بـا داسـتان نشـان    و در واقع رابطه نویسند

ايگوینـده سیبک نیشـابوري چـون   .)239ص ، 1376صادقی، 
داسـتان را بـه   هـاي شخصـیت رفتار و اعمال خلق و خـوي و  

و وضـعیت و موقعیـت و چگـونگی    دهـد میخواننده گزارش 
در حکـم فعـال مایشـاء و    او. کنـد مـی زمان و مکان را تصویر 

داستان می رود و وضـعیت و  يهاشخصیتداناي کل به قالب 
زاویه دید وي.دهدمیموقعیت زمانی و مکانی داستان را شرح 

و بـه دلیـل   دهدمیتغییر » سنح«و زمانی به »دل«را گاهی به 
احـوال و  و کاونخست به کند ،آزادي عمل و نگاه او از بیرون

و سپس متقابالً افکار پردازدمیاو و شخصیت » دل«احساسات 
»اگر ،گاهگاهو کندمیبیان » دل«و احساساتش را درباره »سنح

و کنـد مـی اظهارنظرو آیدمیصالح ببیند، به میان متن داستان 
.افزایدمیتوضیحی 

ــتان  ــد در داس ــه دی ــوع زاوی ــن ن ــاوتی را در ،ای ــاد متف ابع
، اعمال، شیوه زبانی، زمان و مکـان، حـوادث،   پردازيیتشخص

:دهدمیقرار لشعاعاتحتطراحی صحنه و مخاطب 
این پرهیز به خـاطر امکـان   :از ذکر اعمال داستانیپرهیز-1

حسن «داستان به همین علت . وقوع داستان در عالم واقع است
.یابدیمري تسبه نوع انسان ،زمان و مکان خاصدر» و دل

حسـن و  «روایت اعمال و کـردار داسـتانِ  :ایجاز داستانی-2
و بـه بهتـرین   شـده فشـرده که هر عمـل  است ياگونهبه» دل

این نوع روایت از مخاطـب انتظـار دارد کـه    . اعمال اشاره دارد
را بازسـازي  شـده حذفمیان آن عناصر و نیز عناصر خألخود 

را دریافـت  داستان مقصود و پیام اصلی از نقل ،کند تا مخاطب
.کند
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و حسن«داستانی راوي نه تنها در عمل :یرمستقیمغالقاي -3
، بلکه به عنوان یک عنصر غیبـی در ایجـاد   کندمیدخالت» دل

مخاطب در جریـان  . داردحوادث و نتیجه داستان نقش اساسی
را تهدیــد »دل«کـه  داسـتان از موفقیــت و پیـروزي و خطــري   

.استمطلع کندمی

طرح 
را به ترتیب وقـوع  شدهیترواحوادث یو معلولعلی ۀرابط
»دثه اي بدون علت وسبب نقل نشـود یعنی هرحا«یندگوطرح

بنـابراین تعریـف اجـزاي داسـتان     ). 63: 1979یوسف نجـم،  (
و داراي پیوند زنده یو معلولرابطه علی بر اساسو دلحسن 
مکمـل  ،ی از داستانئجزهرکهايگونهبا یکدیگرند، به محکم

با آنانهماهنگ يامریابراي آن یلیو تفصیا شرح جز پیشینی
شدهشروعاصلیهايشخصیتداستان با معرفی یکی از . است
آب «یـافتن  ،شـود میچه باعث حرکت و انسجام داستان و آن

است که تمام اجـزاي  ياگونهساختار داستان به . است»حیات
.کنندمیحرکتخاصیآن براي تحقق هدف 

مقدمه داستان 
ـ مقدمه، :شودمیاز سه جزء تشکیل حسن و دلداستان  ۀتن

.داستان و پایان داستان
در . شـوند نمـی این سه جزء به نحو مشخصی از هم جـدا  

که خواننده احساس کند در تنـۀ داسـتان   داستان مقدمه، بی آن
-ي داستان با پایان آن لزوماً مشخصتنه، پیوستگیکندمینفوذ 

.تر است
این که به داستان است زیرا عالوه بر، آغازمقدمههکار عمد
اصـلی را وارد  هـاي شخصـیت انگیـزد، برمیننده رارغبت خوا

نویسـنده  . نمایدمیو رشته وقایع داستان را آغاز کندمیداستان 
سعی در انتقال موقعیت، محـیط، وقـایع و   ،با استفاده از مقدمه

توجه خواننـده را بـه   ییطالیماهسطح واقعیت به خواننده را 
سـن  حمقدمه .ه دهدادامتا داستان را دنبال نمایدیمخود جلب

:باشدیمزیر هايمکانداراي وقایع و و دل
.است»عقل«دیار مغرب به عنوان محل پادشاهی -

.است»عقل«شهر بدن قلمرو پادشاهی -
.خاطر نداشتن فرزند براي جانشینی نگران استهب» عقل«-
به او عطا » دل«نام فروز و دل آور به اخداوند فرزندي دل-
.کندمی
.شودمیانتخاب » قلعۀ بدن«از طرف پدر به پادشاهی » دل«-
.کندمیزندگی » گنبد دماغ«عقل در قصري به نام -
گفتگـو  » آب حیـات «دربـاره  » دل«ندیمان در مجلسـی بـا   -

.شودمیآن خواهان» دل«وکنندیم
یننشـ گوشهاز زندگی ملول و » آب حیات«به خاطر »دل«-
.شودمی
در میـان  »بـدن «شـهر  بـان یـده دود را بـا  ماجراي خ»دل«-
.شودمیو او مأمور یافتن آب حیات گذاردمی

در مقدمه داستان، نویسـنده بـا ذکـر موقعیـت و محـیط و      
عبارت دیگـر  ، بهنمایدمیوقایع، اقدام به گره افکنی در داستان 

ایجـاد  » دل«که در شخصـیت  و تشویشی» آب حیات«با طرح 
طـرح داسـتان و   تاشودیمموجب را و اموري حوادثکندیم

.کشمکش نیروهاي مقابل گسترش یابد
در مجلـس اسـت و   » آب حیـات «در واقع گره اول بحـث  

آب «بودن آن و ندانستن مکان یافتنیندستاشاره به ،گروه دوم
متعـددي در برابـر   يهـا گـره ،اسـت در ادامـه داسـتان   » حیات

.شودمیداستان ظاهر هايشخصیت

)میانه داستان(ن داستاۀتن
،خره در حقیقـت ؤداستان، خود داستان است مقدمه و مۀتن

ي اساسی داستان است و بـه  هر آن چه مایه.مایی بیش نیستندن
داستان ۀدر تندهدمیو آن را قوت گرددیماوج داستان منتهی 

.است
شروع داستان با رشته وقایعی آغـاز  و دلحسن در داستان 

داستان جـدا  ۀاي که بتوان آن را از تنهخرؤمومقدمه. شوندیم
این وقایع و حوادث بعضی . ساخت به آن صورت وجود ندارد

حوادث اصلی وجودشان براي «. باشندمیاصلی و بعضی فرعی 
طرح داستان ضروري است و همان رشته وقایعی هستند که در

،هـا آنفکر نویسنده به هم گره خـورده انـد، حـذف یـا تغییـر      
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حوادث فرعی، حوادث . را پاك دگرگون خواهد ساختداستان
داسـتان را گسـترش  هـا آنو نویسنده بـه یـاري   دکمکی هستن

: 1375میرصادقی، (» کندمیکامل هاآنباو یا داستان رادهدمی
154(.
و مالقات با جوانی »عافیت«به شهري رفیع » نظر«رسیدن -1

کـه آبـروي انسـان    » آب حیـات «از اویلو تأو» ناموس«به نام 
)حادثه فرعی. (است
و مالقات » عقبه زهد و ریا«به کوهی به نام » نظر«رسیدن -2

را در این جهان » آب حیات«سرچشمه که»زرق«با پیري به نام 
)حادثه فرعی(.داندمیچشم گریان 

و روبـرو شـدن بـا    »هـدایت «وارد شدن به حصار شـهر  -3
آب «کـه  » دل«خبر دادن بـه  و» تمه«پادشاه آن والیت به نام 

» عشـق «در سرزمین مشرق و در آن جا پادشاه مشـرق  » حیات
گلشـن  «بـاغی سـاخته بـه نـام     » حسن«براي دختر خود به نام 

آنجـا  دراسـت » آب حیات«که در آن » مفچشمۀ «که » رخسار
و دیـو » شهر سگسـار «مخفی است و راه رسیدن به آن گذر از 

)حادثه اصلی(. تاس» مار پایان«و شهر » رقیب«
اسـیر  »رقیـب «بـه دسـت   رسـد می» سگسار«نظر به دیار -4
» رقیـب «دیگ طمع جواهرسازبا معرفی خود به عنوان شودمی

را به جوش آورده و به همراه او براي یـافتن تراکیـب و ادویـه    
حادثـه  (. رونـد صنعت کیمیا به شهر دیدار و گلشن رخسار می

)فرعی
که » نظر«نهانی از پرسیاحوالو » تقام«با » نظر«مالقات -5

)حادثه فرعی(. یابدمی» رقیب خالصی«جا ازاو این
و دادن » زلـف «د اندازي به نـام  نبرخورد و آشنایی با کم-6

. ینـدازد بکه در مواقع خطر آن را در آتـش  » نظر«موي خود به 
)حادثه اصلی(

وي از ربعداًکه » غمزه جادو«به دست » نظر«گرفتار شدن -7
)حادثه فرعی(. که برادر وي استفهمدمی» نظر«بازوبند 

بـر روي  » دل«و دیدن تصـویر  » حسن«با » نظر«گفتگوي -8
و در اینجا نظر » دل«خورده و عاشق شدن حسن به تراشسنگ

حادثـه  . (گـذارد میدر میان» حسن«را با » آب حیات«حکایت 
)اصلی

از یتمی که نشانرا به همراه خا» خیال»غالم خود» حسن«-9
)حادثه فرعی(.فرستدیمبا او است » آب حیات«

کـه دل  » خیـال «و صـورتگري  » دل«بـا  » خیال«مالقات -10
)حادثه اصلی. (شودمیحسن «عاشق 

و دل کنـد مـی غمـازي  » عقـل «نـزد  » دل«وزیر » و هم«-11
)حادثه فرعی(.کشدیمرا به بند» نظر«و » خیال«

نهـان  هـا چشـم ز خاصـیت خـاتم از   با اسـتفاده ا » نظر«-12
ولی توسط رقیـب  رسدمی» آب حیات«يچشمهو به شودمی

.)حادثه فرعی. (شودمیزندانی 
از آن جـا » زلـف «مـوي  در زندان بـا آتـش زدن   » نظر«-13

بـا  «روند و بـه فرمـان حسـن    «حسن«و به نزد یابدمیهایی ر
.)حادثه فرعی. (شوندیم» دل«دیار رهسپار » غمزه
هاآنبه » توبه«و جنگ » نظر«دستگیري به » عقل«دستور -14

. انجامـد مـی » زهـد وریـا  «و غارت قلعـه » توبه«که به شکست 
.)حادثه فرعی(

و شـود میقلندر » ناموس«وارد شدن به شهر عافیت که -15
.)حادثه فرعی(.شودمیهمراه هاآنبا 

به که به لشکرکشی،»دل«خود با فرزند » عقل«صبحت -16
.)اصلیحادثه (.انجامدمیدیار حسن 

» دل«انـد آمدهبه صورت گروهی آهو در » نظر و غمزه«-17
.)حادثه فرعی. (کشاندندمی»حسن«را به شهر 

خـود دسـتور   سـاالر سپه» مهر«به » حسن« پدر » عشق«-18
.)حادثه اصلی. (دهدمیرا» عقل«جنگ با سپاهیان 

به میـدان  » قامت«روز بعد و» غمزه«در روز اول جنگ -19
» نسـیم «و کنـد مـی حملـه  » زلف«سوم و در شب آیندمینبرد 

.)حادثه فرعی. (کندمیرا پراکنده » عقل«لشکر 
تا از همزاد خود کندمیمشورت دخو» خال«با » حسن«-20

کمــک » عقــل و دل«دن لشــکرابــراي شکســت د» آن حســن«
.)حادثه اصلی(. بگیرند

و کمانیتیر » هالل حاجب«از » آن حسن«شدن با ظاهر -21
او را بـه اسـارت در   وزنـد مـی » دل«ي گرفته و آن را به سینه

.)حادثه اصلی. (آوردمی
» لعل سـاقی «و به شفاعت گرفتارشده» چاه ذقن«دل در -22

و او را در چین به شودمیکنده اپر» عقل«لشکر. شودمیدرمان 
.)حادثه فرعی(. کنندمیبند 
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را بـه قصـر وصــال   » دل«،»وفــا«بـا مشـورت   » حسـن «-23
.)حادثه فرعی. (شودمندبهرهتا از جمالش آوردمی

دیـد صالحرا ندارد با » دل«طاقت دوري از که» حسن«-24
«تا ریزندیمدارو هوشیب» دل«هر شب در شراب » وفا و ناز«

.)حادثه فرعی. (به مراد دلش برسد» حسن
ملول » حسن«التفاتییبکه به خاطر »رقیب«دختر » غیر«-25
و پنهانی به قصر وصـال مـی رود و بـا    ریزدیمطرحی را ،بود

.)حادثه فرعی(.کندمیکامرانی » دل«
و شـود مـی از مـاجرا آگـاه   » خیـال «واسـطه  ه ب» حسن«-26

آتـش غیـرتش در جـوش    بینـد یمـ باهمهنگامی که آن دو را 
بـه جانـب   »غیـر «رنـد و  می ب» زندان عتاب«و دل را به آیدمی

)حادثه فرعی. (گریزدیم» سگسار«شهر 
)حادثه فرعی(. شودمیپشیمان » دل«از آزردن » حسن«-27
مـی »عشـق «به نزد »همت«اوج داستان زمانی است که -28

کـه عشـق   تا اینآوردمیرود و انواع حکایت را با او در میان
بـدین  . گزینـد یمـ و دل را به دامـادي بـر   وزارترا به »عقل«

ي و دل از قلعهگرددیمبه شهر بدن بر »چین«از »عقل«ترتیب 
.شودمیآزاد »هجران«

پایان داستان
يمسـئله بایـد  رسدمینویسنده هنگامی که داستان به اوج 

ببـرد  را به سرعت حل کند و داسـتان را بـه پایـان    ییگشاگره
استان رانشان راه حل د«که این معنی به. )1379:249یونسی، (

، معماهـا،  گشودن رازهاییگشاگره).159: 1373ستاري،(»دهد
و پایان انتظار در سرنوشت شخصـیت  سوءتفاهمشدنبرطرف

، سرنوشـت ییگشـا گـره چنـین  هـم . باشـد یمـ هایتشخصیا 
:کندمیرا مشخصشخصیت اصلی 

و نمایندیمهایافتضبه شهر دیدار » دل«آمدن بعد از–الف 
.رسدن امور عروسی به اتمام میبعد از آ

در گلشـن رخسـار در   » همت و نظـر «و » دل«یک روز -ب
و دل را از بیننـد یمـ خضـر را »آب حیـات «ي حوالی چشـمه 

و شودمیفقر آشنا يیقهطرو او با دهدمیبعضی اسرار آگاهی 
.سازدمیرا شعار خود نامییکنکسب 

کشمکش 
يو عملکردهـا هـا یـزه انگ، هایقهسل، یازها، نهاخواستههرگاه 

يو عملکردهـا هـا یزهانگ، هایقهسل، هاخواستهیک شخصیت با
و کشمکش، برخوردیردقرار گتعارض دردیگرهايشخصیت

، هـا شخصیتداستان به محض خلق هر نوعدر. شودیمیجادا
بـه حرکـت در  ايیـده پدهـیچ  «. آیدیوجود مبهیزنکشمکش

نیرویی کـه  وواقع شودیرویینیرتأثآن که تحت مگرآیدمین
یـزه و انگاسـت » انگیزه«داردمیحرکت وارا بهیک شخصیت 
ایجـاد وانـدامگان هـم خـوردن تعـادل    جـز بـه  چیزي نیست 

و حسن در داستان. )144: 1371مکی،(هاآندر وضعآشفتگی 
بـا  کشـمکش  : ازکه عبارتنـد داردکشمکش وجوددو نوعدل

).عاطفی=(خود با و کشمکش، یگريد
کشمکش ممکن است از برخورد یـا رویـارویی شخصـیتی    

بـا  بینـی جهاندیگر، یا اندیشه و هايشخصیت، یا با خودشبا
موضـوع  تـرین مهـم . دیگري به وجود آیدبینیجهاناندیشه و 

» آب حیـات «جسـتجوي  از » و دلسن ح«داستان کشمکش در 
ـ مختلـ هـاي شخصـیت ، کـه  شـود میآغاز » نظر«توسط  ه ف، ب

. کنندرایی میاصلی در برابر هم صف آهايشخصیتخصوص
) انسـان بـا انسـان   (کشمکش جسـمانی  ،هاکشمکشبعضی از 

ماننـد  شـوند مـی که بـه زور و نیـروي جسـمی متوسـل     است
که بـه  » نظر و غمزه«با » توبه«جنگ ،»رقیب«با » نظر«درگیري 
مشرق و با سپاه » عشق«، جنگ لشکر انجامدمی» توبه«شکست 

هـاي کشـمکش   هر چند کـه صـحنه  .»دل«با » آن حسن«جنگ 
زیاد وجود ندارد ولی نویسنده، حسن و دلجسمانی در داستان 

که آوردمیاي جدید پدید با این نوع کشمکش هیجان و حادثه
.شودمیباعث گسترش داستان 

در این داستان نـوعی کشـمکش دیگـر بـه نـام کشـمکش       
درون عصـیان و شورشـی  . ردخـو مـی عاطفی زیـاد بـه چشـم    

و شور و سوداي عشق کندمیداستان را متالطم هايشخصیت
. آوردمـی بـه وجـود  هاشخصیتبسیاري در هايدگرگونیکه 

از چیستی » سنح«ابتدا این کشمکش عاطفی هنگامی است که 
از گوهر سنگی که بـر روي آن صـورتی نقـش بسـته اسـت را     

به صد » دل«وجود آگاه شدن از در ادامه با شودمیجویا » نظر«
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از آن طرف هنگـامی کـه   . شودمیدل نادیده بر جمالش آشفته
» حسن«صورت» خیال«و رسندیم» دل«خدمت » خیال«نظر و 

.نهـد یمـ » حسـن «درگـرو  نیـز دل  »دل«، نگاردیمرا بر ورقی 
ي خصوصیات روحی مختلفی ااصلی داستان دارهايشخصیت

نبـودن، دسـت نویسـنده را بـراي     که این تک بعـدي باشندمی
داستان با گره و بحـران  . کندمیگسترش کشمکش و حادثه باز 

در هـر بخـش داسـتان    ییگشـا گرهو احتیاج به شودمیهمراه 
در نتیجه خواننده ترغیـب بـه خوانـدن ادامـه     شودمیمشاهده 
.شودمیداستان 

یا حالت تعلیقهول و وال
شور و اشتیاق براي دنبـال  ، )یرنگپ(با گسترش طرح داستان 

و اغلـب بـا   شـود میزیادترکردن ماجراي داستان در خواننده
کند میيدارجانبداستان و همدردي و هايشخصیتیکی از 

يمنـد عالقـه همین . شودمیمندعالقهو نسبت به سرنوشت او 
نسبت به عاقبت کار آن شخصیت، او را در حالـت دل نگرانـی   

کیفیتـی اسـت کـه    ،رت دیگر حالت تعلیقبه عبا. داردیمنگاه 
نویسنده براي وقایعی که در شرف تکـوین اسـت، در داسـتان    

کندمیو خواننده را مشتاق به ادامه دادن داستان آفریندیمخود 
بـر اسـاس   حسن و دلطرح داستان .)163: 1364، دقیاصمیر(

ایـن طـرح از   . باشـد مـی و پیدا کـردن آن »آب حیات«چشمه 
درتو و خصوصیتی فنی نیرومنـد برخـوردار اسـت و    کیفیتی تو

نویسـنده آن  . شـود مـی سلسله حوادث آن پشت سـرهم واقـع  
که خداي تعالی د شنیدخویماناز نددر مجلس » دل«جایی که 

آن راآب دارد کـه  ياچشـمه از بهشت جاودان خود در جهان 
خـود را بـراي خواننـده    مهـر سربه، رازخواندمی» آب حیات«

این آشکار شدن راز موقعیتی غیري عادي بـراي  . کندیمآشکار 
.آوردمیبه وجودخواننده مشتاق 

بحران
تالقی باهماست که نیروهاي متقابل براي آخرین بار يانقطه

و کشـاند یمـ و واقعه داستان را به نقطه اوج و بزنگـاه  کنندمی
داسـتان  هـاي شخصـیت موجب دگرگونی زندگی شخصیت یا 

د در جهت بهتر با بدتر شدن وضع و توانمین تغییرای. شودمی
.موقع شخصیتی باشد

بـه »عقـل «کـه  شودمیبحران در این داستان از وقتی شروع 
و نظر را در بنـد  یالو خل د) وزیر خود(»وهم«خاطر غمازي 

هـا آنتصمیم بهرساندیمخود را به حسن » نظر«چون کندمی
را با خود همراه کرده و » دل«»عقل«از آن طرف . شودمیگرفته 

طی جنگی که بـین سـپاه   . نمایدمیبه شخیر شهر عشق تشجیع 
بـا کمـک   » حسن«.گیردیمدر» عشق و حسن«و » و دلعقل «
را پریشـان و  » عقـل «و سـپاه  آوردمیدل را به اسارت در » آن«

.نمایدمیخودش را در چین زندانی 

صحنه 
داسـتان کـه   یو مکانانی موقعیت زمیعنی، در داستانصحنه 
، بیننـد مـی هـا شخصـیت آن چـه  درتاکندمییاريرا خواننده 

و هـا کـنش چنـین  شـود هـم  یم، سـه کنندمی، لمسشنوندمی
فهـم قابـل بیشتربراي اوهاو کشمکشهاشخصیتيهاارزش

مربوط بـه  یاباشند دادهيرودرگذشته هادادهرخ ؛ خواهکندمی
ولی ایـن زمـان   ). 112: 1378نورتن،(شند بازمان حال یا آینده 

بـه همـین حالـت    ابـد تااست که انگاری، زمانتقویمی نیست
البته باید ). 234: 1371اخوت،(دربی زمانی ادامه خواهدداشت 

حسـن و دل هماننـد  هـا داستاناز ياگونهدر توجه داشت که 
و مفهوم خاصی است ياگستردهصحنه متضمن معناي عمیق و 

صحنه و محل جغرافیایی داسـتان،  . کشدیمستان یدك را در دا
تـن  نویسنده. آنو بازیگران، اعضايباشدیمآدمی و جانتن 

انسان را محلی بـراي فـراهم آوردن زنـدگی و رشـد و تحـول      
و ه اسـت و فضـا و رنـگ    دادقرارو وقایع داستان هاشخصیت

خواننده بـه محـض  که ، کندمینی ایجاد و هوایی داستانحال
.کندمیاحساسيارمزگونهحالت عاشقانه ،ورود به آن

در آن و دلحســن داســتان هــايشخصـیت کــه هــايمکـان 
ۀدماغ، چشمبدن، گنبدۀقلع«:ازاندعبارتاندنمودهینیآفرنقش

، باغ جنان، شهر هدایت، شـهر دیـدار،   آب حیات، شهر عافیت
ار غم، شهر سگسار، منزل مارپایان، چهـ ۀگلشن رخسار، چشم

عقل ۀصومع) عشوه، کرشمه، شیوه و شمایل(شهر دیدارۀمحل
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ۀچشـم زهد و ریاه چـاه ذهـن، چـین، بـاغ دلگشـاي،     ۀصومع
، هجـران ۀقلعـ بیابان فـراق، آشنایی، قصر وصال، زندان عتاب،

.»سبزه زار خط
و دلحسـن  زمان یا عصر و دورة وقوع حادثه در داسـتان  

بـه انـدازه   يپردازتانداساما از عنصر زمان در . مشخص نیست
ــأمین هــدف اســتفاده   ــراي ت ــت ب ضــرورت و اقتضــاي موقعی

:استشده
نـدیمان در  :خواندنـد شبی ندیمان در مجلـس او تـواریخ  

.گویندسخن می» آب حیات«از » دل«مجلس 
در » نظـر «. یـد از روزي چند در آن صـحرا حصـاري د  بعد

.رسدمیجستجوي آب حیات به شهر هدایت 
در » نظـر «: کمـر پنـاه آورده بـود   ۀتاب به سایآن روز از آف

ــه در روز از گرمــا بــه ســایه» آب حیــات«جســتجو  ي کمــر ب
.پردازدمیاستراحت 

» غمـزه «از » حسـن «: را پیش خود خواند» غمزه«دیگر روز 
. همراهش توضیح دهددربارهکه خواهدیم

» نظر» «غمزه«:برد» حسن«را پیش » نظر» «غمزه«روز دیگر 
. کندمعرفی می» حسن«را به 

» رقیب«زندان در»نظر«:یاد آمد» زلفش«یک شب از موي 
. افتدیمبه یاد موي زلف 

کـوه ی کنان به دامـن حصبو» صباحی«نظر غمزه و قضااز
شـراب صـبحگاهی   کـه درحـالی » نظر«و » غمزه«:زهد رسیدند

.به کوه زهد رسیدندنوشیدندیم
نظـر و  «. ار رسـیدند بعد از چند روز به حـوالی شـهر دیـد   

خود را مانند آهوان در آوردند و به نزدیـک یـک شـهر    » غمزه
.دیدار رسیدند

لشـکر  بـه  » غمـزه «اول در روز :روز اول غمزه جنگ کـرد 
.حمله کرد» عقل«

یـک مـاه در   » دل«:دل قریب یک ماه به چاه ذقن گرفتار شـد 
.چاه ذقن اسیر بود

همان شـب بـه   حسن در:را فرمان داد» زلف«شب در همان 
.دهدمیفرمان » زلف«

.وقتی شب شروع شد:چون شب شد

.ریزدیم» هر شب داروي بیهوشی در شراب دل» تبسم«
خوانی» مهر«روز یک: روزي دیگر مهر خوان دعوت بگسترد

.نمودرا دعوتهاآنوگسترد

هاشخصیت
را داســتانی  یــات در ادبخلــق عینــی اشــخاص تخیلــی     

ــردازيیتشخصــ ــپ ــدگویم ــا ). 176: 1376میرصــادقی،(ین ام
معرفـی  «: به شـیوه متـداول عبـارت اسـت از    پردازيیتشخص

از طریـق شخصـیت  ، شناسـاندن مستقیمیتبا رواهاشخصیت
اسـاس  یـن بـر ا . هـا آنو کـردار اعمـال  در قالـب و وگوگفت

مطالعه داسـتان بـا   در خاللشخصیت فردي است که خواننده 
یگاهو جاخاص و اخالقات، عادی، روانخصوصیات جسمانی

در ). 33: 1384حنیـف،  (»شـود مـی به خوبی آشنااشیاجتماع
یـرا زایسـتا خبـري نیسـت    یتاز شخصـ و دلحسـن  داستان
در داستان تغییـر نکنـد یـا    است که، شخصیتیایستایتشخص

اندك تغییري را بپذیرد و در پایان همان باشد که در آغاز بـوده  
به دلیل کوتاه بودن مجالی سن و دلحدر داستانی مانند . ستا

نیسـت، اگـر تحـولی صـورت     هاشخصیتتحول وبراي تغییر
.بگیرد، اغلب در شخصیت اصلی داستان است

اصلی  هايشخصیت
به عنوان شخصیتی که داسـتان را  سن و دلحداستان در این 
، از آغاز تا پایـان که نقطه مرکزي داستان هستند بردیمبه پیش 

مختلــف داراي حضــور فعــال و هــايیــتموقعث و حــواددر
.چشمگیرند

فرعی هايشخصیت
هـر  کـه  باشـد یمـ فرعی نیز هايشخصیتاین داستان داراي 

. کننـد مـی وظیفه و نقـش مشـخص و محـدودي را ایفـا     کدام
ثر اسـت و  ؤدر معرفی بیشتر شخصیت داستان مـ هاآنوظایف 

مختلـف  هـاي یتموقعبه اندیشه، حوادث و هاآننیز از طریق 
.شوندمیبه دو دسته تقسیم هاشخصیتاین . شودمیپی برده 
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ــو-1 ــاي همس ــایی: نیروه ــه نیروه ــتند ک ــدافهس ــا اه ب
ي همسو در داسـتان  نیروها. اصلی همراه هستندهايشخصیت

:شوندمیدو بخش تقسیم به و دلحسن 
،»همــــت«،»نظـــر «:»دل«نیروهـــاي همســــوي  :الـــف 

.»نسیم«و » صبر»،»ساق«،»قامت«
،»مارپایـان «، »غمـزه جـادو  «:»حسن«نیروهاي همسوي :ب 

هـالل  «، »آن حسـن «،»خـال «،»مهـر «» خیـال «،»جوقی زنگی«
»وفا«و » زلف«، »تبسم«، »لعل ساقی«، »ناز«، »حاجب

اهـداف  در مقابـل ی کـه  هـای شخصیت: نیروهاي مخالف-2
...، رقیب وعقل: مانند. ایستندیمو دلحسن 

ممکـن اسـت   هستند کهی هایشخصیت: مکملهاينیرو-3
. هم جزء نیروهاي مخالف وهم جـزء نیروهـاي موافـق باشـند    

».توبه«،»زرق«، »ناموس«: مانند
مالحظـه راهـا مکـان و هـا شخصـیت زیر طیـف  در جدول

:کنیدیم

و دلحسن نام اثر

32هاتعداد شخصیت
2شخصیت اصلی
30شخصیت فرعی

6نیروي هم سوي دل
13نیروي هم سوي حسن

3طرفیبنیروهاي  
4نیروهاي مخالف

26هامکان

وگو  گفت
، تـر طـور گسـترده  بـه یـا ، هاشخصیتیاندر مصحبتی که 

، صـورت ادبـی اثـر هـر درِ شخصیتی واحـد در ذهنآزادانه، 
در ). 277: 1389رضـوانیان، (شودمینامیده وگوگفت، گیردمی

يهـا از مؤلفهرا به عنوان یکی و گوگفت،و دلحسن داستان
از طریـق هـا شخصـیت طوري کـه  به. کندمیساختاري مطرح 

وگـو  گفـت داسـتان  در ایـن چنـین  هم. شوندیمنقل وگوگفت

جسـمانی، روانـی و اجتمـاعی    یاتتا خصوصـ شودمیموجب 
.شودخواننده بیان داستان برايهايشخصیت

وگـو جـزء روایـت    گفتکوتاه و بلند فارسی، يهاقصهدر 
هـاي  وگـو گفـت . قصه است و از خـود حـد و رسـمی نـدارد    

در . آیدمیقصه به دنبال روایت قصه يهاقهرمانیا هاشخصیت
وگـو در  گفـت . جـزء پیکـره داسـتان اسـت    وگوهـا گفتواقع 

هایفتوصکه حوادث و وقایع قوي دارند پا به پاي هايداستان
وگو بـا  این گفت. می روندو با حداقل استفاده از وصف پیش 

با توجه به نـوع  . شودمیمنتهاي امساك در وقت و کالم انجام 
به چند توانمیرا شدهمطرحهاي وگوداستان حسن و دل گفت

:نوع تقسیم کرد

هاي بیرونیوگوگفت-الف
وگو به سخن گفتن یـک شـخص بـا شـخص     این نوع گفت

این نوع در . شدمیدیگر یا یک شخص با گروهی دیگر اطالق 
گفت همراه و»پرسید«داستان اغلب با کلماتی چون ،وگوگفت

وضـع و حـال   توضـیح وگواست که نویسنده با این نوع گفت
بـه  مسـتقیماً و اندیشـه را  فکـر ودهـد میرا ارائه هاشخصیت

هاي این داستان فـرد بـا   وگوبیشتر گفت. دهدمیخواننده ارائه 
:فرد است براي نمونه

.»دل«با »نظر«يوگوگفت-
ي زهد و عقبه«و » عافیت«شهردرخصوصوگوي نظرگفت-
.»هدایت«شهر و » ریا
.»نظر و رقیب«وگوي گفت-
.درباره برادرش» حسن و غمزه«وگوي گفت-
.»حسن با خال«وگوي گفت-

نمایشی گفت-ب
و جواب مسـتقیم دو طـرف   سؤالوگو تنها به این نوع گفت

نقـش  وگـو گفـت طرفین «روشدر اینبلکهشودینممنحصر 
و نقـش ،)169: 1378پروینـی، (»کننـد میيبازیزنايیشنامهنما

. شـود مـی عمل نمایشی منجر بهکهرا داردپیش برنده داستان 
هـاي نمایشـی بـه صـورت اختصـار بیـان       وگـو از گفتبعضی

:شودمی
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ربـاره  دهـا آنبیان نظر »ناموس و زرق«با »نظر«وگوي گفت
.آن

»آب حیـات «که راه رسیدن بـه  » همت«با »نظر«وگوي گفت
.دهدمییاد 

و دادن تار مـوي خـود را بـراي    » زلف«با »نظر«وگوي گفت
.دهدمیدریافت کمک به او 

و دلدر حسنیهمادرون
) Theme(یـا تـم   یهمادرونهمان ،از موضوعمنظور و مراد 

کاررفتـه بهو دلان حسن مفاهیمی است که در داستو آناست 
.است

:ازاندعبارتداستاناینهايیهمادرونینتراز شاخصبرخی 

و دلحسن داستانِتوصیف در
بشـر تفکـر عـام تکـاملی ذهـن و   يهااز جنبهتوصیف یکی 

عینیـت بـه طـرف    ازطـی تـاریخ خـود   دراصوال شعر«. است
دیت ماذهنیت حرکت کرده است ؛ به قول هگل این حرکت از

معقـول  (ذهنیتبه طرف معنویت و)محسوس بودن(وعینیت 
هـم  ) 14: 1380شمیسا، (».صادق استمورد کل هنردر)بودن

چنین شمیسا توصیف طبیعت را یکی از مضـامین اصـلی ادب  
ییشـعر غنـا  مضمون اصـلی  در کنارهمواره کهداندیمییغنا

توصیفی شعر توانمی، به نحوي که شعر غنایی را شودمیدیده 
یکی ،و دلحسندر توصیف ) 143: 1383، همان. (هم خواند

توصـیف بـا  . ادبی به شـمارمی رود يهاشاخصینتراز عمده
شـود میآغـاز ،این منظومهمدنظر شاعراز مواردیکی برتمرکز

در چنـد معشـوق،  ییو جزدقیق بامالحظهشاعران این داستان 
یــنا. زدپــردایمــمعشــوق یــقو دقبیــت بــه توصــیف جــامع 

در خـود  ،یـن و ااشکال است و بدوندقیق معموالً، توصیفات
. راستین بودن عاطفه شاعراسـت شاعر بابرخورد مستقیم یجهنت

:شودمیتقسیم دو دستهداستان به در اینتوصیف 
کـه شـود یمرا شاملیفاتیاز توصدسته ، آنگونه اول-الف
نی کـه  گوناگویفاتو توصموضوع کلی است یکمحور حول 
این . کندمیبه روشن شدن اجزاي موضوع کمک شودمیارائه 

زوایـاي مختلـف بـه یـک     شـاعر از نوع توصیف حاصل نگاه 
در وصـف درپـی یپبه طوري که گاه چند بیت . موضوع است

ياجلـوه دیـد شـاعر،   یـه زاوییـر تغبا و صرفاًیک صحنه آمده 
و سـیبک و ژان د . اسـت شـده واحـد ارائـه   یاز موضوعجدید 
یـک موضـوع بـه شـکل     ازحسـی واحـدي را  یافتدرمونگ

آن یريگيجابه تاکنندیمارائه یو مفصلتوصیفات گوناگون 
. وتاثیرگذاري آن قوت بیشتري بخشنددر ذهن

کـه شـود یمـ را شاملیفاتیاز توصدسته ، آنگونه دوم-ب
موضوع یکاز هم توصیفی يدر راستاو يطور موازهمگی به 

موضوع کلـی  یکشاعر ، مرحلهدر این. ارمی رودواحد به شم
مختلف يهابخشآنگاه با توصیفات جزیی وگیردمیدرنظررا

چنـین شـگردي بـه مانـدگاري     . کشـد یمـ یرتصورا بهصحنه 
البتـه  . کنـد مـی آنان کمک زیاديثیرأتيو القاذهن درتصویر

دقیق صحنه بـه  یفمنظور توصبه در داستانتوصیف گونهاین
در حسـن تفصیلی ؛ این نوع توصیفاتاستهشدمیر گرفتهکا

. داردکاربردو دل

گیرينتیجه
، دل، عشق، عقل: نظیرو دلحسن هايشخصیتبا نگاهی به 

، شهر ناموسباغ قامت، :داستان مانندو مکان... ونظر، ناموس
از نوعداستان یابیمیدرم... وگنبد دماغ، قلب، قلعه بدن

اعضاي ازاست وانسانیرغاست که طرفین عشق ییاهمنظومه
،نویسنده با کمک اعضا، وشدهاستفادهمعنی یو اسامبدن 

انسانی داستانی بدیع آفریده که به کمک جان و حاالتجوارح 
مهندسی ساختار.بخشیده استیت، شخصهانابخشی بد
در شدهشناختهاست که اکثر عناصر داستانی ايگونهداستان به 

و ، کشمکشو اندیشه، ساختار، تمادبیات داستانی مانند طرح
.شخصیت قابل بررسی و تحلیل است

حیات آببهیابیدستبراي ،کشمکش اصلی در داستان- 
است که نویسنده در طی آن از کشمکش جسمانی و عاطفی نیز 

.به خوبی استفاده نموده است
ل کل استفاده نویسنده داستان از زاویه دید داناي کل یا عق- 

.کرده است
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.باشدمیو مکملفرعی ،اصلیهايشخصیتداستان داراي - 
هاييگوشامل گفت و حسن و دلگفت و گو در داستان - 

.استیشیو نمای، درونبیرونی
یا حالت هول و والایجاد ي، برانویسنده از عنصر حادثه- 

.استفاده کرده استتعلیق
یو معلوله علی رابطبر اساسو دلحسن طرح داستان - 

.است
و دلحسن در داستانهامکانوهاشخصیتحوادث، - 

اندازه عناصر بهیناز ایسندهو نواست، و گوناگونمتنوع 
.کندمیموقعیت براي تأمین هدف استفاده يو اقتضاضرورت 

آدمی و جانتن ،و دلحسن در کتابداستان يصحنه- 
. است
.ر و بم آن است، عشق و زیو دلحسن مضمون ِداستان - 
شهر ، گنبد دماغ، بدن، قلعهو دلحسن داستان درها مکان- 
.است... ویتعاف
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