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  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ١٢
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)۵(  

  
  

از ساليان دراز بدينسو بيان قصه ھا، حکايات و افسانه ھا در زبان ما رايج بوده و مسير دور و درازی را پيموده 

ًثير ادبيات غرب مخصوصا بر نثر أوجود آمد و ھم ته که از لحاظ اجتماعی در جوامع دری زبانان ب يراتیيبا تغ. است

  .جا اين بحث را پی می گيريمما اين پديده ھا ھم دستخوش تحوالتی شد که درين

غربی ھا می باشد، در مجموع حکايت، افسانه و سرگذشت را ) Tale( که مترادف به اصطالح تيل :قصه -١

کيد بر حوادث خارق العاده، بيشتر از تحول و تکوين آدم ھا و أًمعموال به آثاری که دران ھا ت. در بر می گيرد

  .شخصيت ھاست، قصه می گويند

وادث بر تصادف ھا گذاشته می شود، اين حوادث تصادفی در واقع رکن اساسی و بنيادی آن را در قصه محور ح

. خصوص قھرمان ھا و آدم ھای قصه نقشی داشته باشده که در گسترش و بازسازی قصه ھا ب دھد، بی آن تشکيل می

وش حوادث و ماجرا ھای به عبارت ديگر شخصيت ھا و قھرمان ھا در قصه کمتر دگرگونی می يابند و بيشتر دستخ

  گوناگونند

قصه ھا شکل ساده و ابتدائی دارند و ساختمان نقلی و روايتی، زبان اغلب آن ھا نزديک به زبان گفتار و محاورۀ عامۀ 

در قصه ھا وقايع واقعی ھمه است که آن را با استدالل ھای غير . مردم و پر از اصطالح ھا و لغات عاميانه می باشد

 حلقه ھای ۀقصه از مجموع. برداشت و تعبير از واقعيت ھا غير واقعی و تصوری است. ی زنندواقعی پيوند م

 خود را انجام داده نمی ۀوجود می آيد که ھر گاه يکی از اين حلقه ھا بگسلد قصه وظيفه ًتصادفی و ندرتا واقعی ب

  .تواند

ر نيستند، ھدف قصه بيدار کردن حس ًقھرمان قصه عموما آدم ھای غير واقعی يا غير عادی ھستند، آسيب پذي

کنجکاوی و سر گرم کردن خواننده يا شنونده می باشد، لذت بخشيدن و مشغول کردن ھدف قصه است، اما زير بنای 

 ضد هًدر قصه ھا اکثرا دفاع از مظلوم ب. فکری و اجتماعی قصه ھا می تواند عاطل و باطل و سرگرم کننده باشد

الی عياران و دليران و جوانمردان با مبالغه ھای فراوان به او قيام ضد ظلم و ھمت وستمگران و بر قراری عدالت 

  . ًبعضا سرگرم کننده و پايان خوشی برای خواب کودکان دارند. بحث گرفته می شود
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  : مشخصات عمدۀ قصه ھا عبارتند از

  .آنھا يا خوبند يا بد حد وسطی ديده نمی شود: مطلق گرائی قھرمان ھای قصه -١

قھرمان ھای قصه از حالت عادی خارج می شوند و نمونۀ کلی از جوانمردی، شجاعت، پھلوانی :  کلیۀوننم -٢

  .بد ھا ھيچ نمونۀ خوبی و خوبی ھا ھيچ نمونۀ بدی ندارند. و يا رذالت و پستی ھستند

زمانيست، در قصه ھا زمان و مکان فرضی اند و تصوری، مشخص نيست که مربوط چه : زمان و مکان -٣

 .به حدس و گمان بايد يافت

تمام افراد قصه که قھرمان اند ھمسان . شخصيت سازی در قصه ھا مطرح نيست: ھمسانی قھرمان ھا -۴

کاربرد اسلحه ھمسان اند، اگر مرد است اگر ه صحبت می کنند، شجاعت ھمسان دارند، جوانمردی ھمسان دارند، در ب

 . مشترک دارندزن، اگر کودک، اگر پير اگر جوان خصايل

. قصه تالش دارد خواننده را با ماجرا ھای تصادفی و حوادث شگفت انگيز مواجه سازد: اعجاب انگيزی -۵

شايد قبل از آمدن رسم الخط اينطور نبوده باشد، وقتی به نوشته در آمده اين اعجاب انگيزی را ذھن نويسنده اضافه 

 .کرده باشد

 زمان ھای دور، کھنه و ياد رفته و نا موافق با شرايط امروزی محتوا و مضمون قصه ھا مربوط به: کھنگی -۶

 .است و به ھمين خاطر کسل کننده است

سابقۀ آن به طول زندگی بشر می رسد که باالخره به رمان و داستان . از لحاظ تاريخی قصه ھا سابقۀ طوالنی دارند

 .کوتاه می انجامد

  :می کنندقصه ھای فعلی را به طور کلی به سه دسته تقسيم 

 قھرمانان برای رسيدن به وصال معشوق به ماجرا ۀدر اين گروه محرک اصلی داستان عشق است و عاطف : اولهگرو

ين داستان ھا اتک زنی در.  ضد رذايل و پليدی ھا اقدام می کنندهبه بھانۀ عشق ب. ھای گوناگون کشانيده می شوند

عيار قديمی ترين و بعد دارابنامه، امير ارسالن و شھزاده ممتاز ک ماين داستان ھا مشابه تحرير شده، س. وجود دارد

  .وفور ديده می شوده جادوگری در اين قصه ھا ب. ين نوع قصه ھا به حساب می آيندااز

اينان به خاطر عدالت و مبارزه به ضد پليدی .  انگيزۀ اين قصه ھا عشق نه بلکه مسايل دينی و مذھبی اند: دومهگرو

از . در ھر جا دختر اميری را نکاح می کنند. نند بلکه بيشتر به خاطر باج و خراج شمشير می زنندھا اقدام نمی ک

داستان ھای محمود غزنوی و نادر شاه افشار .  اول می باشدهجھات معنوی و بافت ساختمانی ضعيف تر نسبت به گرو

از اين ... ه، رموز حمزه، ابو مسلم نامه واسکندر نام. به ھندوستان زمينۀ خوبی برای اين قصه ھا فراھم آورده است

  .قصه ھا اند

تمام قصه ھای اين گروه مثل ھزار و يک . ين گروه گوناگون و متفاوت استا انگيزه و محرک قصه در: سومهگرو

داستان ھزار و يک شب، . قصه در قصه می آيد و مضامين متنوعی در آنھا ديده می شود. شب اصل ھندی دارند

  .ًاکثرا درين گروه به زبان حيوانات صحبت می شود. ند باد نامه، بختيار نامه ازين نوع اندطوطی نامه، س

  

  ...ادامه دارد

  

 

 


