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  داستانهاي از شماري در نمايشي هاي  جنبه بررسي
  نيشابوري عطار االولياء هتذكر

  
  

 *راد سهيلي فهيمه
 دانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس  ،نمايشي ادبياتگروه  ارشد كارشناس

 
  چكيده

 كرامـات  و احـوال  شـرح  بـه  آن درعطـار  و است شده نوشته نثر به كه است نيشابوري رعطا اثر تنها االولياء، هتذكر
 زنـدگي  دوران ادبي و اجتماعي سياسي، شرايط بازتاب .است پرداخته صوفيه مشايخ و دين بزرگان از دوتن و هفتاد
 هاي  نوشته در فارسي بياتاد بر آن تأثير و تصوف اين، بر عالوه. كرد مشاهده خوبي به توان مي وي آثار در را عطار
 جز به االولياء هتذكر در نمايشي هاي  جنبه يافتن براي اما. است يافته انعكاس رسايي و نگري ژرف زيبايي، به عطار

 دهنـد  مـي  تـشكيل  را هـا  جنبـه  ايـن  كـه  عناصري بر تسلط و آشنايي  وي، نگارش ي هشيو و عطار تفكر با آشنايي
 گونـه،  نمـايش،  هـاي   مايـه  سـاخت  نمايشنامه، هاي  مايه ساخت از متشكل اي عهمجمو در عناصر اين. است ضروري
 از حـالج  منـصور  بـن  حـسين  و عدويـه  ي هرابعـ  عياض، فضيل يداستانها. گيرند مي جاي نمايشي ي هشيو و سبك
 جـستجوي  طريـق  از امـر  ايـن  و باشـند  اثر اين ي بالقوه نمايشي هاي قابليت بيانگر تا اند شده انتخاب االولياء ةتذكر

 هـاي   يافتـه  .است يافته تحقق نمايش، در آنها كارگيري به هاي شيوه انواع تحليل و داستانها اين در نمايشي عناصر
 ي زمينـه  و كنـد  آشكار را االولياء تذكره يداستانها از هايي نمونه نمايشي ارزشهاي اي ه انداز تا تواند مي تحقيق اين

  .سازد مساعد را يشنما و نمايشنامه به آنها تبديل
  

 .حالج منصور بن حسين ،عدويه رابعه ،عياض فضيل ،نمايشي هاي  جنبه ر،عطا االولياء هتذكر :واژگان كليد
 
 

  مقدمه - 1
 جلب خود به را جهان سراسر محققان توجه همواره ايران ادبي آثار

 آن مؤلفان و متون اين پيرامون متعددي تحقيقات و است كرده
 جمله از نيشابوري عطار داستاني هاي  منظومه .ستا گرفته صورت
 طريق از عرفاني هاي  انديشه بازگويي سبب به كه هستنند آثاري
 بوده خارجي و ايراني محققان توجه مورد پيوسته ؛پردازي داستان
 منثور اثر تنها بررسي ؛ است نظر مورد نوشتار اين در آنچه .است
 باشد مي اي بالقوه هاي ظرفيت داراي كه االولياست هتذكر يعني وي
 هنرمندان بيشتر توجه مندنياز آنها كارگيري به و شناسايي كه

  .است نمايش
 اسحق بن ابراهيم ابوبكر بن محمد ابوحامد ريدالدينف«

 ششم قرن در ايران آور منا عارف و شاعر ،»نيشابوري كدكني عطار
 - 537 يسالها بين را وي والدت مورخين. است هفتم قرن آغاز و

 :گويد مي عطار تولد محل مورد در دولتشاه .دانند مي ق.هـ 512
. ]858ص،1 [»است يافته والدت شادياخ شهر در وي«
 قديم واليات از» كدكن «اهل را عطار كهن، نويسان تذكره«

 عطار وفات درتاريخ .]35 - 36صص،2[. »اند نوشته كهن نيشابور

 كه اند عقيده اين بر رخانمو عموم. است بسيار  ،آراء اختالف نيز
 گذرانيد تيغ دم از را نيشابور مردم ،چنگيز داماد قتل انتقام به مغول

 روز در 1جويني عطاملك تصريح به نيشابور عام قتل چون و
 مقارن نيز شيخ شهادت پس ؛افتاده اتفاق 618 سال صفر پانزدهم
 وي فوت ،مورخين از بسياري نظر براساس اما .است واقعه همين
 با مقارن عطار زندگي عصر. است افتاده اتفاق 627 درسال

 تأثير كه است عقيدتي و اجتماعي سياسي، تاريخي، عظيم تحوالت
 را صوفيانه شعر و ادبيات برويژه  به فارسي، ادبيات و زبان بر آنها
 زندگي ي هدور سياسي شرايط ازنظر .داشت دور نظر از توان نمي
 تاريخ، روايت به«. است ايران بر كهاتر تسلط زمان با مقارن عطار

 ايران اراضي داخل به مهاجرت چهارم، قرن اواخر از غزها طوايف
» دادند تشكيل را سالجقه حكومت زودي به و كردند آغاز را

                                                                        
 مورخان و رجال از ؛)ق .هـ 681 - 623 (محمد بهاءالدين بن عالءالدين - 1

» جويني جهانگشاي تاريخ «او معروف اثر و بوده مغول ي دوره اوايل معروف
  .است

 fsohili@yahoo.com                                : مقالهنويسنده مسؤول*
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 وقت، نيطسال و ايشان بين هايدرجنگ. ]13 - 14صص،3[
 و ويران نيشابور، و كرمان طوس، جمله از بسياري هاي شهر

 وضع به توجه با. گشت آتش ي طعمه بسياري هاي  كتابخانه
 سياست طبعاً ايران، بر سلجوقي و غزنوي تركان تسلط و سياسي
 قدرت با. شد دگرگوني و تغيير دستخوش نيز دوره اين مذهبي
 عقايد در سالطين و فقها شديد تعصب و ديني علماي يافتن

 ضعف دچار عقلي علوم و فلسفه صوفيه، يافتن قوت و خود مذهبي
 توسط فلسفي و عقلي علوم تحريم رغم علي اما .گرديد سستي و

 اوايل تا پنجم قرن اواسط (دوره اين صوفيان، و مذهبي علماي
 از يكي فارسي زبان ترويج و توسعه نظر از )هفتم قرن

 دوره، اين نثر. رود مي شمارب ادبيات تاريخ هاي  دوره ترين درخشان
 سوي به و كرد حفظ كمتر را پيشين هاي  دوره ادبيات سادگي
 به استناد. آورد روي فارسي نثر كردن عربي و بلندنويسي تصنع،

 اين نثرهاي  ويژگي از عربي اشعار و ها جمله قصار، كلمات احاديث،
 عصر، اين ادبيات در آن نفوذ و گري صوفي گسترش با. اند  دوره

 وجود ي هعرص به پا 2مولوي و عطار ،1سنايي چون بزرگي شاعران
 حدود از عقلي، فنون و علوم با اسالمي ي هجامع آشنايي. نهادند
 3رواقي و اشراقي ي هفلسف از تصوف تأثيرپذيري و سوم قرن
 و يونان معارف با را صوفيان ايراني، 4فهلويين ي هانديش و يونان
 در. نمود آشنا 5اثولوجيا به مربوط مباحث و افالطوني نو تعاليم
 توجه عرفاني، اصطالحات و مفاهيم گسترش از گذشته پنجم قرن

 طرح ششم قرن در و شود مي جلب شاعري و شعر به صوفيان
 كثرت وجود، وحدت معرفت، و شناخت وجود، ماهيت چون مباحثي

 رفته بود، گرفته قرار توجه مورد كمتر گذشته قرون در كه وحدت و

                                                                        
 آثار از ششم؛ قرن ايراني معروف عارف و شاعر آدم؛ مجدودبن ابوالمجد - 1

  … و بلخ ي هكارنام المعاد، الي العباد سير الحقيقه، ي حديقه: اوست
 به معروف خطيبي حسين محمدبن العلماء سلطان فرزند محمد الدين جالل - 2

: اوست آثار از ايراني؛ معروف عارف و شاعر ،)ق .هـ 672 – 604 (بهاءالدين
  … و مافيه فيه شمس، كليات مثنوي،

 حدود (كيتسيوني زنون ي وسيله به كه است فلسفي مذهبي رواقي، مذهب - 3
 ي حوزه كه است مناسبت بدين رواقي عنوان. شد تأسيس) م.ق 264 – 336
 اساساً طبيعيات در آنان ي نظريه. شد مي منعقد آتن هاي  قروا از يكي در ايشان
 حقيقت جسم و جان است؛ مادي دارد، حقيقت چه هر زنون نظر در. بود مادي
 گريدي وجود تمامي در يكي وجود و دارند كلي امتزاج يكديگر با و واحدند
  .است ساري

 و افكار ي مجموعه كه فهلوي حكمت يا خسرواني حكمت پيروان: فهلويين - 4
  .است ساساني شاهنشاهان دوران  مخصوصاً  و  باستان ايرانيان فلسفي عقايد

 تفسيري را آن مسلمين كه است آثاري از يكي ربوبيت كتاب يا اثولوجيا - 5
 ولي نوشته وي آثار از يكي بر ارسطو، ي فلسفه شارح فرفوريوس، كه اند پنداشته

 از باشد اي هخالص و  برگزيده بايد اثر اين كه معتقدند اروپايي مستشرقين
  .افلوطين ششم و پنجم چهارم، هاي  گانه نه

 ازمفاهيم. آورد مي وجودب نظري عرفان و تصوف نوعي رفته
 اختصاص خود به را اي ويژه جايگاه صوفيانه درتفكر كه ادينيبني

 .كرد اشاره »كامل انسان« و »وجود وحدت «به توانيم داده
 ذات در را كثرت عالم« :كه آنست صوفيان نظر از وجود وحدت

 از مظهري و نسبي است آن در چه هر بلكه نيست، وجودي خود
 الدين محيي ارهب اين در .]275ص،4[ »است تعالي باري مظاهر
 -  است وي آراء از برگرفته نيز عطار عقايد كه - 6العربي ابن

 نيست حقيقت يك جز خود، ذات و جوهر در هستي كه دارد اعتقاد
 و است اضافات و اعتبارات و صفات و اسماء به آن تكثرات كه«

 وجودي صورتهاي چه اگر ناپذير، تغيير و ازلي و قديم است چيزي
 عارفانه بيني جهان اين ]166 - 167ص،ص5[. »تبديلند و تغيير در آن
. است شبيه 7افالطون» مثُل «و حكمت به جهتي از نگري باطن و

 حقيقت.حقايق نه ظواهرند محسوسات كه دارد اعتقاد افالطون
 و زمان از فارغ و اليتغير و مطلق گويند» مثُل «را آن كه هرچيز
 فقط آيند مي در ما گمان و حس به كه چيزهايي و است مكان
 صوفي :كامل انسان .دارند خود حقيقت يعني ،»مثل «از پرتويي

 حس حجاب از رياضت، و وخلوت مجاهدت با خود اعتقاد به كه
 فتوح نزول محل «جانش يابد مي دست حس ماوراء به و گذرد مي
 هدف زيرا دهد نمي اهميت فتوح اين به عارف اما .شود مي» لدني

 طريق كامالن از«. اوست با اتحاد و الاتص و حق به وصول او
 كامل انسان آيد مي نايل مقام اين به و شود مي فاني خود از آنكه
 غايي هدف و كمال مظهر روحاني، قلمرو به اومتعلق. دارد نام

 ابن نظر از .]102 - 103 صص،6[» رود مي بشمار صوفيه تربيت
 صفات امعج    هآيين و حق حضرت كامل صورت كامل، انسان عربي،
 االنبياء خاتم مقدس وجود در آن شكل كاملترين كه است الهي

 ظهور با«. گردد مي ظاهر اولياء در سپس و كرده تجلي) ص(
 …است كامل انسان مظهر و واليت پايان ي نقطه كه االولياء، خاتم
 بازگشت از پس و شود مي آشكار الهي حقايق و هستي اسرار جميع

  »گردد مي آشكار قيامت و رسد مي فرا عالم دور پايان الهي، ذات به او
 آثار در ،كامل انسان به اعتقاد و وجود حدتو ي همسأل .]212ص،7[

 او .است شده بيان زيبايي به ،داستان و حكايت قالب در عطار
 حقيقت يك از مثالي آيد مي ما چشم به كه اي ه ذر هر گويد مي
 در و نداريم هست، كه آنطور را،  آن دريافت قدرت ما كه است كلي

 مورد در .ايم گشته گرفتار مثال و حقيقت تمييز بند در حقيقت
 مظهر و الخالفه دار نايب «او كه دارد عقيده عطار نيز كامل انسان

                                                                        
 ازانديشمندان اندلسي مالكي طائي حاتمي علي محمدبن ابوبكر الدين محيي - 6

 فصوص المكيه، فتوحات: ستاو مهم آثار ؛از)ق.هـ 638 - 560 (نظري عرفان
  ..و الحكم

7 - Plato،) 347 - 427 سقراط شاگرد و يوناني نامدار فيلسوف ؛)م.ق.  
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 را خود واقعي ي مرتبه آنكه براي  و است جهان ينا در حق كمال
 كه واقعي توحيد به تا كند طي را مختلف مراحل بايد كند، كسب

 »شود حق خالفت و مظهريت ي شايسته و برسد فناست اممق
 مورد در. گردد كامل انسان نام ي هشايست و ]201 - 202صص،8[

 صاحب«. دارد وجود مختلفي نظريات نيز عطار آثار نام و تعداد
 جلد چهارده و يكصد شيخ كتب كه كند مي نقل العارفين رياض
 تصريح نوشته كه اي هدرمقدم عطار خود اما .]34ص ،9[» است
  :است منظوم آثار اين داراي ؛كند مي

 )خسرونامه(= الهي نامه  -1
 اسرارنامه -2
 نامه مصيبت  -3
 )مقامات طيور (=الطير  منطق -4
 )غزليات و قصايد(ديوان  -5
  )رباعيات ي همجموع(مختار نامه  -6
 جواهر نام به ؛را خويش منظوم اثر دو كه كند مي بيان نيز و

 اين از عطار«. است كرده نابود و دهبر ميان از ،القلب شرح و نامه
 جدا گويا و كند مي ياد 1»مثَّلث «دو نام به شعري ي همجموع شش

 دهد ترتيب است خواسته مي نيز مثلث يك ]االولياء[ هتذكر از
 تأليف گويا كه بيت، اهل و صحابه و پيامبران ي زندگينامه شامل
 هيچ در و ستا نمانده باقي آنها از اثري شده تأليف اگر يا نشده

 - 22صص،3 [»است نرفته بدانها اشارتي هم كتابي و فهرست
 به عطار منظوم هاي نداستا در فردوسي ي هشاهنام تأثير. ]23

 و بوذرجمهر كش، سهراب رستم حكايت مثل است؛ مشهود خوبي
 تدوين در وي اصلي مأخذ .است آمده نامه الهي در كه معما حل

 تفاسير و قرآن نيز دين، بزرگان و انبياء قصص به مربوط روايات
 تشكيل عوامل توان مي بگذريم كه گروه دو اين از. است بوده آن

 اقوال - 1«: كرد بندي تقسيم ذيل شرح به را وي آثار ي هدهند
 اشخاص مورد در كه حكاياتي - 2 اولياءاهللا، و صوفيان و بزرگان
 اقعش باب در كه اي هعاشقان روايات - 3 كرده، ذكر تاريخي
 تشكيل عوامل و تمثيالتند حكم در كه حكاياتي - 4 آورده، مشهور
 ي هجنب كه حكاياتي - 5 حيواناتند، يا جان يب اجسام آنها، ي دهنده
 كتب در يا مشهورند عوام نزد آنها اكثر و است بيشتر آنها اي افسانه
 و شخص به كه هست نيز ديگري حكايات البته .اند آمده اي افسانه

 يا و ساخته خود يا عطار را آنها و است منسوب بخصوصي افراد يا
 صص ،10[»است كرده ذكر را آنها فقط و دانسته نمي را آنها مرجع

 تذكره وي، منثور اثر تنها عطار، منظوم آثار از غير به .]31 - 38

                                                                        
 عصير جزء سه از است تركيبي قديم، عطاران و پزشكان اصطالح در مثَّلث، - 1
 شراب «نام به و شود تبخير آن ثلث جوشانيدن، براثر كه آب جزء يك و

  .شود مي خوانده نيز» مغسول

 و هفتاد احوال شرح شامل اصل در ارزشمند كتاب اين. االولياست
 محمد جعفربن با كه است صوفيه ايخمش و اسالم بزرگان از تن دو

 ختم حالج منصور بن حسين حال شرح با و آغاز) ع (صادق
 بخش پنج و بيست شامل كه دارد نيز پيوستي كتاب اين. شود مي

 ختم) ع(باقر محمد امام به و شروع خواص ابراهيم از و است
 كتاب به را هاشبخ اين ديگري شخص كه رود مي گمان و شود مي

» متأخران «عنوان تحت را بخش اين كاتبان،. شدبا افزوده
 عطار خاص سبك عنوان به توان نمي را االولياء تذكره نثر .اند نوشته
 عباراتي با را سخن شيخ اثر، اين ابواب تمام در اما .نمود قلمداد
 تذكره، اصلي متن. كند مي آغاز موازنه و سجع به آميخته و آراسته
 در را 2غزالي بيان طرز جهات هاي پار از «و است پيرايه بي و ساده

 .»رسد مينظر  به آن تأثير تحت بارزي نحو به و دارد سعادت كيمياي
 برد مي نام را مأخذ سه كتاب خود ي همقدم در عطار .]57ص ،11 [
 سخنان و حاالت به مربوط مĤخذ كاملترين او ي گفته به كه

 لقلب،ا شرح: از عبارتند كتاب سه اين. است بزرگ صوفيان
 منبع، سه اين جز به رسد مينظر  به .النفس ي معرفه و االسرار كشف 

 تأليف در عطار مستقيم مأخذ گرچه كه دارند وجود ديگري منابع
 توجه و مراجعه آنها به اثر اين نگارش در اما ؛نبوده االولياء تذكره

  . است هدش
 شناخت ،اثر اين نمايشي هاي  جنبه بررسي از پيش اما
 ي هنظري اساس بر .است ضروري آن انواع و ادبي اثر يك ساختار
 به شكل نظر از ادبيات آن، از آمده دست به نتايج و ارسطو

   توصيفي، - غنايي ادبيات - 1«: گرديد تقسيم كلي ي هدست سه
- 47صص،12 [»4نمايشي ادبيات - 3 ،3روايي ،داستاني ادبيات -2

 به را آن كه است »داستاني انواع« شامل روايي ادبيات. ]48
 ،اي اسطوره يداستانها -1« :كنند مي  تقسيم زير گروههاي
   غنايي يداستانها -3 مذهبي، و ديني يداستانها - 2 حماسي،

 يداستانها - 5 عياران، سرگذشت و كننده سرگرم يداستانها -4
 بندي تقسيم براساس .]23ص،13[» تعليمي يداستانها - 6 ،رمزي
 را اثر اين توان مي االولياء، هتذكر روايي ارساخت بررسي نيز و فوق
 قابليتهاي يافتن براي. داد قرار تعليمي هاي نداستا رديف در

 ساختار و شكل چگونگي با آشنايي نخست اثري، چنين نمايشي
 نوع دو« .رسد يمنظر  به ضروري امري تعليمي ي هنمايشنام يك

 شكل و (mimetic) تقليدي شكل :از عبارتند وسيع نمايشي شكل
 عنوان به را تقليدي ي نمايشنامه نويسنده،. (didactic) تعليمي

                                                                        
 ابوحامد به ملقب طوسي، احمد محمدبن بن محمد بن محمد االسالم هحج - 2
 كيمياي: اوست مهم آثار از سلجوقي، عهد معروف دانشمند.) ق.  ه 505 – 450(

  … و مكاتيب ،)عربي (الدين علوم احياء ،)فارسي (سعادت
3 - Fiction 
4 - Dramatic 
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 در ؛]53ص ،14[»كند مي بنا كامل هنري (Object) عينِ يك
 .است كردن  متقاعد تعليمي ي هنمايشنام اصلي مقصود حاليكه

 حركت بررسي و مالحظه ،نمايشنامه شكل به ديگر رويكرد«
. هاست نمايشنامه (organization movement) ي دهنده سازمان

 افقي: كرد مشاهده را دهنده سازمان حركت نوع دو توان مي
(horizontal) عمودي و (Vertical)« .شكل به كه اي  مهنمايشنا 

 ي واقعه علت واقعه، يك. دارد علّي ساختاري رود، مي پيش افقي
 حركت عمودي كه اي نمايشنامه ساختار برعكس، است؛ ديگر
 دهد، مي روي خودش خاطر به واقعه يك است؛ علّي ركمت كند، مي
 ي واقعه مداپي يا بعدي ي واقعه مدشاپي عنوان به نه

 و ميانه شروع، داراي معموالً افقي ي هنمايشنام .]54ص،14[»قبلي
 اما ؛)ارسطويي الگوي( است وقايع علّي ي هرشت عنوان به پايان،

 يك دارد، (start) حركت ي هنقط يك اغلب عمودي ي نمايشنامه
 توالي نوعي عنوان به (Stop) توقف يك و (Center) مركز
 و ايراني داستان ساختار به باتوجه .]54ص ،14[»تصادفي يا منقطع
 آن »روايت در روايت« و »درقصه قصه«كهن پردازي نداستا سنت

 -  درگيري - عرفيم« ارسطويي الگوي مقابل در« :گفت توانيم
 درام الگوي ؛»هكاهند عمل - اوج - ندهفزاي ملع« يا »گشايي گره

 يا» روايت و بازگشت - )شهادت (سفر و سير - گزينش« ايراني
» دارد قرار »روايت – شهادت - زينشگ« ]اختصار به[
 ساختار وارد بعدها گويي داستان ي هشيو اين .]194،ص15[

 به» قصه در قصه «ي هشيو يعني شد؛ ايراني نمايش داستاني
 ي هشيو از متأثر ساختار، اين .گشت بدل 1»يشنما در نمايش«

 در كه چند هر .است» نقالي «يعني ايراني كهن گويي نداستا
 نمايشي هاي رويداد بين معلولي و علت روابط ها،شنماي اينگونه
 نزديك اپيزوديك ساختاري به را نمايش ،دليل همين و ندارد وجود
 پيوند سبب كه اردد وجود رويدادها در اصلي محور يك اما كند، مي

 به توجه با .شود مي يكديگر به هم، از جدا متعدد هاي  صحنه
 آثار ي هشاخ در ويژه به ايراني نمايش و داستان ساختار مشابهت
 از پيش و - است جمله آن از نيز عطار االولياء تذكرة كه - تعليمي

 است الزم ؛اثر اين داستان چند نمايشي هاي  جنبه جستجوي
  .گردد معرفي خواننده به نمايشي بيان رعناص نخست
 به و تراژدي اجزاي عنوان به عناصر اين 2ارسطو نظر از
 گفتار، سيرت، مضمون، ي افسانه«: از عبارتند اهميت ترتيب
 عناصر اساس اين بر .]122ص،16 [»آواز و نمايش منظر انديشه،
 هاي  مايه تساخ - 1: شوند مي تقسيم كلي گروه دو به نمايش

                                                                        
1 - Play – Within - Play 

2 - Aristotle) 322 – 384 چون تأليفاتي صاحب يوناني، فيلسوف ؛)م.ق 
 شاعري هنر يا بوطيقا ي رساله تحرير سبب به وي … و ارغنون سياست،
  .دارد خاص منزلتي

 ).اجرا (نمايش هاي  مايه ساخت  - 2 يشنامهنما
  
  3نمايشنامه هاي  مايه ساخت - 2
  4تم - 

 تم .است» مضمون «با مترادف و ارسطوست نظر از انديشه همان
  :شود مي مطرح شكل سه به
 كلي مضمون و موضوع ي هبردارند در ):مضمون (نهادمايه •

 .است نمايشنامه
 . است داستاني ي هنقش ي هخالص ):سوژه (مايه بنا •
 اجتماعي، فلسفي، مفهوم ):مايه شنق يا موتيف (انديشه نب •

 اخالقي ي نتيجه و پيام عبارتي به يا نمايشنامه رواني و فرهنگي
: انديشه نب واقع در«. شود مي بيان جمله چند يا يك در كه است آن

  ]83،ص17[ »است نهادمايه ي درباره فتوايي و تأويل تفسير، گزاره،
  
  5داستاني ي هنقش - 
 آن از كه است تراژدي اجزاي در عنصر ترينممه ارسطو نظر از
  از است عبارت «و است برده نام مضمون ي هافسان عنوان به

 داستاني ي نقشه ،6ساختار براساس .]77ص،18 [»حوادث تنظيم و ترتيب
 و 8»رويدادي بخش«  ،)ارسطويي (7»اوجگاهي «ي هدست سه به توان يم را
  .كرد تقسيم) چيستاني معمايي، (9»قاعده بي«
  
   10شخصيت - 

 جسمي، بعد: است بعد چهار داراي نمايشنامه در شخصيت معموالً
 كه اي مسأله مهمترين .اعتقادي بعد و اجتماعي بعد رواني، بعد

 روبروست آن با شخصيت پرداخت در نمايشنامه ي هنويسند
 درون در شخصيت عملكرد با شخصيت خود فرديت درآميختن«

 را شخصيت وجود كل كه هايي واژه يافتن ديگر عبارت به است، طرح
 پاسخ صحنه موقعيت فوري هاي نياز به حال درهمان و كند مي بيان
 .]39ص،19[»گويد مي

  
   11مكان و زمان - 

 و شود مي جاري زمان بستر بر كه است نظام يك نمايشي، ساختار
 از پس يكي خاص، يبيترت و نظم براساس داستاني وقايع آن، در

                                                                        
3 - Elements of play 
4 - Theme 
5 - Plot 
6 - Structure 
7 - Climatic 
8 - Episodic 
9 - Irregular 
10 - Character 
11 - Setting 
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 و تأثير طريق از تا گيرند مي قرار خود معين مكان در ديگري،
 ايجاد به قادر ؛گيرد مي صورت وقايع اين بين كه دروني تأثري
 چهار زمان عامل نمايشي، هاي هنر در. شوند مخاطب با ارتباط
  : گيرد مي خود به مختلف ي هجنب

 صرف تماشاگر زمانيكه مقدار: بيروني زمان يا 1:يفيزيك زمان«
  .كند مي نمايشي اثر يك تماشاي

 هاي رويداد كه زماني كل: روايي زمان يا و داستاني مان ز2:ترتيبي زمان
   .گيرد مي بر در را نمايشنامه داستان
 نمايشي، اعمال اجرايصورت   بهكه زماني مقدار 3:نمايشي زمان

 جريان به اشاگرتم چشم برابر در را نمايشنامه هاي رويداد و حوادث
  . اندازد مي

 كيفيت اعتبار به ،اشخاص درون در زمان گذشت 4 :رواني زمان
» بود خواهد متفاوت ؛گذرد مي ايشان وجود از بيرون در كه شرايطي

 نويسنده توسط نمايشنامه، در اغلب ،مكان .]158 - 157ص،20[
 طراح و كارگردان تفسير و اثر سبك به توجه با و شود مي مشخص

 و گرايانه واقع غير يا گرايانه واقعصورت   بهميتواند ؛آن از نهصح
 .گردد هيارا انتزاعي

 

   5 حالت و فضا - 
 آهنگ ضرب و ريتم ايجاد«يعني فضاسازي مكي، ابراهيمنظر  به

 اثرات تشديد همچنين و نمايش دراماتيك محتواي با مناسب
 هر ايه رويداد در موجود اطالعات بار كردن تر مشخص و عاطفي
 شخصيتهاي دروني حس و فضا به ،حالت. ]11ص،20[» صحنه
  .شود مي اطالق نمايشي

 
   6 شنود گفتا - 

 عنصر - 1 :است زير هاي كاربرد داراي مجموع در نمايشي گفتار
   .شناسي زيبايي ارزش داراي و است نمايشنامه شنيداري و صوتي

 نشانگر - 3. است وقايع ي هبرند شپي و داستان ي هدهند طبس - 2
 اثر هاي شخصيت احساسات و حالت انديشه، فكر،  خصوصيات،

 نسبت و روابط نوع - 4). پردازي تشخصي براي عنصري (است
 بيانگر موارد، بعضي در - 5 .كند مي مشخص را شخصيتها بين
 بيان به - 7 .كند مي فضاسازي - 6 .است مكان و زمان

  .پردازد مي اثر ي انديشه نب
: از عبارتند كه است گوناگوني انواع داراي ينمايش گفتگوي

                                                                        
1 - Physical - Time 
2 - Chronological - Time 
3 - Dramatic - Time 
4 - Psychological - Time 
5 - Mood & Atmosphere 
6 - Dialogue 

 نفره چند گفتگوي - 3 ،8پاسخ و پرسش - 2 ،7 جوابي حاضر - 1«
 11لوك سولي آن به ،10)مونولوگ (گويي تك - 4 ،9)لوگ يپل(

 - 6 .12كنارگويي يا مستقيم ي هاشار - 5 گويند، مي نيز
  ،13درازگويي

. ]44 - 47 صص ،21 [»14روايت - 8 گفتگو، در ارتباطي يب - 7
 كالم ي هانداز به ميتواند نيز سكوت يا مكث كاربرد نمايش، در

 .باشد داشته اهميت
  

  15نمايش هاي  مايه ساخت - 3
   16 بازيگري - 

 متن بر مقدم ،زماني لحاظ از و است تئاتر اصلي محور بازيگري
 اگر حتي صحنه، روي بازيگر فيزيكي حضور. باشد مي نمايشنامه

  .بود خواهد مؤثر ريحضو نگويد، سخن
  
   17كارگرداني - 

 متن از خود خاص تفسير و ديدگاه با كه است هنرمندي كارگردان،
 براي را نويسنده متن نمايش، اجرايي عوامل به بخشيدن نظم و

 شنيداري و ديداري عناصر ي همه از كه  نمايش زبان به تماشاگران
  .كند مي ترجمه ،گردد مي تشكيل

 
  18دكور و پردازي صحنه - 
 سالن با ارتباط در صحنه معماري فضاي فني ترتيب از عبارتست«

  .]71ص،21 [ »نمايش
  19پردازي رنگ - 
  20نورپردازي - 
  21پردازي چهره - 

   .باشند داشته نيز استعاري نقش توانند مي عناصر اين
 

                                                                        
7 - Repartie 
8 - Stichomythie 
9 - Polylogue 
10 - Monologue  
11 - Soliloquy 
12 - Aside 
13 - Tirade 
14 - Narration  
15 - Elements of Performance 
16 - Acting 
17 - Directorial Devices & Techniques 
18 - Stage & Decore 
19 - Colorings 
20 - Lightings 
21 - Stage Make up , Mask 
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  1شنيداري و ديداري هاي ترفند جلوه - 
 شرايط ايجاد - 1«:است زير هاي كاربرد داراي صوتي، هاي  جلوه

 تقويت - 4 زمان، ايجاد - 3 جوي، شرايط ايجاد - 2 محيطي،
 ساختن مهيج - 6 صحنه، بيرون هاي رويداد بيان - 5وهوا، حال

 نيز ديداري عناصر. ] 47ص،22 [»صحنه روي هاي رويداد
  .]125ص،18[»ورنگ بافت جرم، خط، حركت،« :از عبارتند

  

   2 نمايشي جامگان - 
 آنان فيزيكي وضعيت روي كه تأثيري بر عالوه نبازيگرا لباس
 و سن اقتصادي، وضعيت اجتماعي، ي هطبق ي هدهند نشان دارد،
 همچنين و نمايشي شخصيت هرهاي  ويژگي و هويت سال،

  .است تاريخي مكان و زمان ي هكنند مشخص
 
  3آواز - 
  4 موسيقي - 
   5ريتميك و ضرباهنگي حركات - 

  .برخوردارند هاي ويژ اهميت از مايشن سازي فضا در عناصر اين
   6 افزار نمايش - 

 عادات تاريخي، ي هدور مكان، و زمان دادن نشان در صحنه وسايل
  .دارند برعهده مهمي نقش … و اجتماعي ي هطبق شخصيت،

 
   )صحنه (13تئاتري زيستگاه - 

 به را ها صحنه انواع بازيگر به نسبت تماشاگر قرارگرفتن ي هنحو
  .آورد مي وجود

  
  7تماشاگر - 

 يك حداقل بازيگر، بجز كه شود مي حاصل وقتي نمايشي، ي تجربه
 و باشد نشسته او بازي تماشاي به مكان، و زمان همان در تماشاگر
  .باشد وي بر گذاري تأثير نيز بازيگر هدف

 
   8 تماشاگاني هاي قرارداد - 

 و نمايشنامه نزبا با تعدادي نمايش، ساختار با قراردادها از اي ه پار
  . دارند كار سرو نمايش اعمال و كارپرداخت با بقيه

                                                                        
1 - Special Audiovisual - Effects 
2 - Stage Costum (Costuming) 
3 - Song 
4 - Music 
5 - Rhythm Movement 
6 - Theatre Property 

 
  

7 - Audience 
8 - Theatrical Conventions 

 به را نمايشنامه ساختار :9صحنه و پرده - الف :ساختاري قرارداد •
 يك هر در متفاوتي نسبت به زمان كه ،»صحنه «و» پرده«

 كوچكتري زماني تقسيمات شامل پرده. كنند مي تقسيم گذرد، مي
  . ] 33 - 31 صص ،23 [مانز گذر - ب .است صحنه نام به
  :شود  ميتقسيم چهارگروه به نمايشنامه ،كميت نظر از

 يك با نمايشي عمل آن، در كه نمايشي: 10پرده چند ي نمايشنامه
 بخشي پرده، هر در و نرسد پايان به پرده بستن و شدن گشوده بار
  .برسد انتها به آخر ي پرده در نمايش تا گردد انجام عمل، از

 عمل يك با  كوتاه، نسبت به نمايش يك: 11پرده تك ي نمايشنامه
  .رسد مي انجام به درخودش كه ،متوالي معمولطور  به

 از اي دسته به :13)نمايشنامك (12كوتاه بسيار ي نمايشنامه
  بوده نوحه يك از اي قطعه احتماالً كه شد مي گفته عبادي درامهاي

 يكديگر به كه گروه دو توسط قطعه اين .)م 925 حدود (است
 را كسي نقش كه بازيگري احتماالً و شد مي خوانده ؛دادند مي پاسخ
  .نداشت كند ايفا

 هاي  برنامه در كه است نمايشي و كوتاه متني« :نمايشي برش
 جاها  پرده پيش يا و (Revue) رووها يا نمايشي تفريحي متنوع
 كامل اجرايي از بخشيصورت   بهرا نمايشي برش معموالً. گيرد مي
  .]333ص،24 [»برند مي كار هب
 و رقص - ج بزك، - ب همسرا، - الف :14كارپرداخت قرارداد •

  .] 40 - 43 صص ،23[» آواز
) 6 - 1 (شنود گفتا قسمت در نيز زباني هاي قرارداد مورد در 
  .است شده صحبت

هاي نمايشي، شامل موارد ديگري نيز   بندي كلي جنبه تقسيم
: اين موارد عبارتند از. شود ح داده مي كه به اختصار توضيباشد، مي

هاي   هاي نمايشي، سبك  يا گونه) فرمي(هاي ريختاري   مايه ساخت
  .]10ص،25 [ هاي نمايشي  نمايشي و شگردها و شيوه

  
  )نمايشي هاي  گونه:(15ريختاري هاي  مايه ساخت - 4

 ريتئو  هاي كتاب  و  فرهنگها  از  بسياريي  ههاي نمايشي به نوشت  گونه
  : شوند مي  تقسيم  دسته  پنج  به  نمايش 

فارس  - 4، 17ملودرام - 3، 16كمدي - 2تراژدي، - 1

                                                                        
9 - Acts & Scenes 
10 - Full Length Play 
11 - One – Act Play 
12 - Short One – Act Play 
13 - Playlet 
14 - Convention of Action 
15 - Formal Elements 
16 - Comedy 
17 - Melodrama 
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عالوه بر پنج مورد فوق، شايد  ،2تراژي كمدي - 5، 1)بازي لوده(
  .بندي وارد كرد را نيز در اين دسته» درام«بتوان 

 
  نمايشي هاي  سبك - 5

   ،3سيسم سيكال - 1:عبارتنداز ها سبك  اين  ترين معروف
 6ناتوراليسم - 4 ،)گرايي واقع( 5رئاليسم - 3 ،4رومانتيسم-2
 آينده (8فوتوريسم - 6 ،)نمادگرايي (7سمبوليسم - 5 ،)گرايي طبيعت(

   ،10سوررئاليسم - 8 ،)گرايي گزاره( 9اكسپرسيونيسم - 7 ،)گرايي
  ). پوچي( 12ابزورد تئاتر - 10 ،)وجود اصالت (11اگزيستانسياليسم - 9
  
  13نمايشي هاي  شيوه و شگردها - 6
  :كرد بندي تقسيم گروه چهار به توان مي را ها شيوه اين

 دنياي اين تجلي گروتسك«): كاري شگفت(14گروتسك - 
 از آشناست، دنياي ديدن يعني ؛است بيگانه ازخود و پريشان
 .] 36ص،25[» نمايد مي عجيب بس را آن كه اندازي چشم

 كالمي ي مقوله دو ردِگِ بر نزط ي درباره بحث« :15كنايه -  
 دراماتيكي طنز و) verbal Irony (كالمي طنز: زند  ميدور

)Dramatic Irony (]26،424 .ص [. 
 كنشها، ي هدربردارند ،فانتزي ):خيالسازي(16فانتزي - 

 عادي، شرايط در كه ؛است هايي پديده و فضاها شخصيتها،
 از متفاوت برداشت ،فانتزي«. شوند  ميناميده غيرممكن هاي رويداد
 »است هستي با انطباق و فهم براي جانشين تكنيك و ،واقعيت

  .]121 - 120 صص ،27[
 گروتسك نوعي اي، گورواره گفت بتوان شايد :17اي گورواره - 

 اش مضحكه و هزل ي هبرجنب آن انگيزي خوف ي هجنب كه است
  . چربد مي

 آنها بررسي به نمايشي هاي  جنبه اجمالي معرفي از پس

                                                                        
1 - Farce 
2 - Tragicomedy 
3 - Classicism 
4 - Romanticism 
5 - Realism 
6 - Naturalism 
7 - Symbolism 
8 - Futurism 
9 - Expressionism 
10 - Surrealism 
11 - Existentialism 
12 - Absurd 
13 - Dramatic Devices &Techniques 
14 - Grotesque 
15 - Irony 
16 - Fantasy 
17 - Macabre 

  .شود مي پرداخته االولياء هتذكر داستان درسه
 زندگي از كوتاه ييداستانها روايت با االولياء هتذكر در عطار

 بدين. گذارد مي نمايش به را اوهاي  ويژگي و صفات شخصيت، هر
 نوشته مسجع نثر به كه اي مقدمه با را خويش روايت ابتدا كه شكل
 و مقام به توجه با قدمهم اين در وي. كند مي آغاز است؛ شده

 بر آنها براي را صفاتي شخصيتهايش، معنوي و اجتماعي منزلت
 سپس .آنهاست شخصيتي گوناگون ابعاد بيانگر كه شمرد مي

 ساختار واجد  حقيقت، در كه كند مي نقل وي حال از كوتاه داستاني
 شخصيت غالب و برجسته ي هجنب معرف بلكه ،نيست كالسيك

 در .كند مي آغاز را داستانگويي  مقدمه، اين از پس و ؛باشد مي
 ارسطويي ساختار داراي كه اصلي داستان» يك «االولياء، هتذكر
 اپيزوديك ساختاري ،شخصيت هر» ذكر «بلكه ؛ندارد وجود باشد
 موقعيتهاي كوتاه، روايتهاي از متشكل مجموعهاي از و دارد

 . است شده تشكيل موجز سخنان و داستاني
  

   عياض فضيل
او به عنوان . ابوعلي فضيل بن عياض طالقاني در خراسان زاده شد

ق در .ـ  ه178فضيل در سال . مرجع حديث شهرت فراوان داشت
  . گذشت

 
  اي نمايشنامه هاي  جنبه - 
  )تم(مايه نهاد •

 فلسفي و عرفاني اخالقي، هاي  آموزه متضمن جملگي عطار، آثار
 و عرفاني مفاهيم بيان ي هپاي بر نهادمايه نيز االولياء هتذكر در. است

 فضيل، داستان هاي  روايت در .است گرفته شكل اخالقي
 و مردم حقوق رعايت گناه، وجبران توبه فتوت، وآيين جوانمردي

 .شود  ميمطرح نهادمايه عنوان به خدا به توكل و توسل
  
  مايه ناب •

ي  هردفضيل ابتدا در بيابان ميان مرو و باورد خيمه زده بود و سرك
گذشت و درميان كاروان  شبي كارواني مي. دزدان آن ناحيه بود

ي شما بيدار  آيا وقت آن نيامد كه دل خفته«: خواند يكي قرآن مي
پس از آن توبه نمود و به . وي را دگرگون كرد  اين آيه،» گردد؟

فضيل به اتفاق همسرش به مكه مهاجرت . طريق صوفيان درآمد
در مكه با امام ابوحنيفه مجالست نمود . دكرد و در آنجا سكني گزي
وقت، ي  همناظرات وي با خليف. كرد و براي مردم وعظ مي

  . الرشيد، مشهور است هارون
 
  انديشه بن •

. كرد نخواهد خيانت امانت، شود،در سپرده جوانمرد به امانتي اگر
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 سايرين از بيش است، دار امانت كه كس آن دزدان درميان حتي
 .آورد مي وجود به تحول انسان در حقيقت .بود خواهد اعتماد مورد
 نور به ازگمراهي گردد خداوند وعنايت لطف مشمول كسي اگر

 به .آورد مي فراهم را او اعزاز سبب خداوند و شود مي هدايت
  .»له اهللا كان للله، كان من« :عطار ي هگفت

  
  داستاني  ي هنقش •

 كه است گرفته انجام اي هگون به  االولياء هتذكر در رويدادها چينش
 شامل داستان، هر. است) ارسطويي(  اوجگاهي ساختار فاقد  اثر،

 چيده هم كنار در ،معنا بر تأمل هدف با كه است رويداد تعدادي
 طوركلي به توان مي اساس، اين بر. گويي قصه قصد به نه ؛اند شده
 كرد؛ قلمداد) اپيزوديك(  »رويدادي بخش« اثري را االولياء هتذكر

 ساختار داراي) روايتها(اپيزودها از يك هر كه توضيح اين با
  .است اوجگاهي

  
  پردازي شخصيت و شخصيت •

 است شخصيت اين دگرگوني و 1تحول فضيل، شخصيت ويژگي
 تحول ارسطو، ي گفته به«.بخشد مي چندگانه اي ه چهر وي، به كه

 رگونيدگ از عبارت و تراژدي ي پيچيده درطرح است بزرگي رويداد
 دچار نيز را شخصيت موقعيت كه اي گونه به است نمايش عمل در

   .]54ص،28[» كند دگرگوني
 ياد گونه درويش و ساده ظاهري با دزد، فضيل از :دزد مقام در
 اين عليرغم اما. است بخشيده زاهدانه اي ه چهر او به كه شود مي

 هرتش راهزني، در است؛ مقتدر و شجاع مردي وي بيپيرايه، ظاهر
 اعزاز و تكريم سبب هب او .بيمناكند شدت به وي از مردمان و دارد

 چه گر .آنهاست اعتماد و احترام مورد و دارد بسيار ياران  جماعت،
 و كرم به و دارد صاف و روشن ضميري اما است راهزن فضيل،
 نيز ]من[ و برد نيكو گمان من به او«: است اميدوار خداوند عنايت

 كردم راست را او گمان من. برم مي نيكو گمان - تعالي - خداي به
 »كند راست نيز را من گمان - تعالي - خداي كه باشد تا
  .] 90،ص29[
 معشوق براي دل؛ اهل است مردي فضيل: عاشق مقام در
 به نسبت عشقش و دهد مي انجام دارد توان در چه هر اش نيويد

  .است خالصانه و شديد ؛معشوق
 هدايت توفيق و تابد مي فضيل دل بر الهي ورن چون :بيتا مقام در
 اين در و آيد مي بر الناس حق جبران درصدد و كند مي توبه ؛يابد مي
 ؛است صادقانه اش توبه چون و خرد مي جان به را سختيها راه،

  .بخشد مي عزت و سربلندي را وي خداوند

                                                                        
1 - Character Development 

 مرسوم زن و دنيا ترك صوفيان، از بسياري بين در: همسر مقام در
 ياد  همسر عنوان به فضيل از كه روايتي دو در اما است ودهب

 نخست،. بينيم مي ولؤمس و منصف همسري را وي ،شود مي
 خدا ي هخان عزم سلطان، پيش از بازگشت از پس كه است هنگامي

 ،ماندن يا خود با همراهي براي را همسرش  راه، اين در و كند مي
 قبال در را خويش ليتوؤمس نيز مرگ هنگام به .گذارد مي آزاد

 وصيت چنين همسرش به و برد نمي ياد از دخترانش و همسر
 من تا گفت و فضيل، كرد وصيت مرا! خداوندا: بگوي « :كند مي
 مرا چون داشتم، مي خويش طاقت به را زينهاريان اين  بودم، زنده
 »بازدادم تو به را زينهاريان كردي، محبوس گور زندان به
  .]100ص،30[
 طاعت عين در و است آگاه و مهربان پدري فضيل: پدر اممق در

 به. دارد نظر در نيز را فرزندانش به محبت و پرورش تعالي، باري
 مورد در و كند مي تمام را پدري ي هوظيف نيز مرگ هنگام

 او. سپارد مي خدا به را آنها  كرده، وصيت همسرش به دخترانش
 .دارد نمي دور نظر از نيز را فرزندانش معنوي و فكري پرورش
 از برتر را عمل اين و كند مي ترغيب احسان به را پسرش چنانكه

 از آيه دو شنيدن با كه است پرورده چنان را او نيز و شمارد مي حج
  .سپارد مي جان  ؛داده كف از طاقت مقري، از القارعه ي هسور
  پرداخته، فضيل معرفي به آن در عطار كه اي مهمقد: عارف مقام در

 مقدم آن «عبارت. سازد مي آشنا او زندگي و شخصيت با را خواننده
 چندان فضيل، زندگي كه است مسئله اين مبين  ،»تايبان

 تصوف ي هحلق به توبه، از پس او و نبوده عارفانه و خداپسندانه
 نيز» احسان و كرم آفتاب «توصيف بردن كار به. است پيوسته

 چنانكه سازد؛ مي آشكار را وي شخصيت از ديگري ي هجنب
 بارز صفات از بود، راهزنان بزرگ كه زماني حتي او» بخشندگي«

 فضيلهاي  ويژگي ديگر از پوشي ساده. است شده مي محسوب وي
 گرامي .بخشد مي درويشگونه هيأتي را وي كه اي نهگو به است

 براي عطار، كه است صفاتي ديگر از ايشان اعزاز و خلق داشتن
 به صوفيان، به پيوستن و توبه از پس او چند هر. شمارد برمي فضيل
 و خلق ديدار است معتقد كه چرا ؛گيرد مي فاصله جماعت از شدت

 استادي و» ورع«. دارد بازمي خدا از را وي آنان، با آميختن
 بدان را فضيل عطار كه است ديگريهاي  ويژگي» وعظ«در

 به تسليم و خداوند ي هخواست از خشنودي .كند مي موصوف
 چنانكه است؛ يافته دست بدان فضيل كه است مقامي  او، ي»رضا«
 او. زند مي لبخند آن بر و بيند مي را خداوند رضاي پسرش مرگ در

 :گويد مي چنين آن توصيف در و كند مي» توكل «خداوند بر پيوسته
 و ندارد اميد - عزّوجلّ - خداي غير به كه است آن توكل حقيقت«
  .]98ص،30 [»نترسد او غير از
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  مكان و زمان •
 مدتي ،روايت هر واقعي زمان فضيل ذكر روايتهاي بيشتر در

 داستان آن، از بخشهايي حذف با عطار شودكه  ميشامل را طوالني
 گذر روايت، ي هشيو يا مكان تغيير ازطريق و گيرد مي پي را خويش
 ؛گيرد مي كار به عطار كه ديگري ي هشيو .كند مي مشخص را زمان
 طريق اين از كه شخصيتهاست سخنان در گذشته فعل از دهاستفا
 درگفتگوي مثالطور   به؛كند مي مشخص را زمان مدت طول
 :كند مي استفاده اي ه شيو ازچنين 1ثوري وسفيان فضيل

 )فضيل(…بود امشب كه شبي مبارك :گفتم )سفيان(…«
 خرد زمان نيز گاهي .»بود دوش كه صحبتي تباه…گفت

 ي هنكت .است شده بيان داستان خود درضمن روايت )شب،روز(
 نام ها روايت برخي در رويداد زمان شدن مشخص درمورد جالب
 هنگام به مثالطور   بهاست؛ زمان گوياي كه است ازوسايلي بردن

 روي تا بنشاند چراغ فضيل«ةجمل فضيل، با الرشيد هارون مالقات
  .است »شب «مبين »ديد نبايد هارون

 ،داستان اين در مكان تعدد متعدد، يتهايروا وجود دليل به
 محل(باورد و مرو ميان بيابان مكانها، اين بين در .چشمگيراست

 فضيل، همسر كه مكاني(بوقبيس نيزكوه و )دزدان و فضيل استقرار
 براي مناسبي هاي  محل)كند مي دعا و برد مي بدانجا را دخترانش

 نمايشي كانم عنوان به ميتواند و شده محسوب دراماتيك عمل
  .گردد مطرح

 

  حالت و فضا •
 گرفته شكل كنش ي هپاي بر روايت، اين در پردازي داستان ي هشيو
 نكرده اي ه اشار داستان بر حاكم فضاي به مستقيماً  نويسنده، و

 ذهن در فضا اين شخصيتها، عمل و گفتگوها طريق از اما. است
 است، جهتو شايان داستان اين در آنچه. گيرد مي شكل مخاطب

 حالت بر تأكيد و روايت بر حاكم فضاي حذف در عطار ي هشيو
  .باشد مي داستان شخصيتهاي

 

  شنود گفتا •
 شخصيتها، حالت و انديشه بيان بجز روايت، اين در گفتاشنود
 بردن پيش ضمن و شود مي قلمداد نمايشي عمل آغاز و مقدمه

 نيز آن  ي هنديشا بن بيان به  و گذارد تأثيرمي آن فضاي بر داستان،
  .پردازد   مي

 

  نمايشي هاي  جنبه - 
 به  پردازي، داستان نه است فضايل ذكر عطار، هدف كه ازآنجا
 فقط … و رنگ لباس، صحنه، لوازم از و پردازد نمي ظواهر

                                                                        
 از ،.)ق.  ه 97_161( حبيب بن مسروق بن سعيد بن سفيان ابوعبداهللا - 1

 استخراج در كه بود آن مذهب، اين اساس .ثوريه مذهب مؤسس و بزرگ فقهاي
  .كرد تمسك احاديث به بايد احكام

 او مثالً .دارند برعهده اساسي نقشي روايت در كه برد مي نام زماني
 وي از گونه ويشدر ظاهري و گويد  ميسخن فضيل پوشش از

 مورد در را ديگر شخصيت تصور علت روايتي در تا كند مي ترسيم
 آزمودن براي» جهود«بازيگري .كند توجيه وي بودن زاهد

 به داستان اين در كه است اي جنبه فضيل، ي هتوب راستي و صداقت
  .است شده بيان زيبايي
 برش« جايگاه به توجه با :عياض فضيل ذكر هاي  واره داستان
 يداستانها درضمن كه را كوتاهي هاي  روايت تئاتر، در »نمايشي
 قلمداد نمايشي برش همثاب به توان مي ؛اند آمده االولياء تذكره اصلي
 فضيل، داستان در .برد نام واره داستان عنوان تحت آن از و كرد
 داستان اشخاص در شخصيتي مختلف هاي  جنبه مبين ها روايت اين

 ي هشيو موارد، براين عالوه .داستان ي هانديش بن گربيان نيز و هستند
  .كرد مشاهده توان مي ها روايت اين خالل از را عطار گويي داستان

 زندگي :)نمايشي گونه(ريختاري ي هماي ساخت - 
 نفس، رياضت ي هپاي بر االولياء هتذكر يداستانها هاي  شخصيت

. است شده بنا حق به وصال راه در مصائب و رنجها تحمل و زهد
» درام« ي هگون زير در ها روايت بيشتر  ريختاري، نظر ازترتيب  بدين
 واجد» فضيل پسر مرگ «روايت ميان، اين در. گيرند مي قرار
  .باشد مي» تراژيك «هاي  جنبه

 بيان سرايي، داستان از عطار مقصود كه آنجا از :نمايشي سبك - 
 معنايي، ايت،رو هر ظاهري شكل پشت در و است عرفاني معاني
 سمبوليك آثار ي هزمر در را اثر اين توان مي ؛است نهفته

 كه نيست معني بدان اين البته. آورد شمارب) نمادگرايانه(
 توان مي كه چرا ؛است سمبليك اثري صرفاً ،االولياء هتذكر
 عطار نگارش سبك .يافت آن در نيز ديگر هاي  سبك از هايي نشانه

 خاص، روايت اين در اپيزوديك ساختار كارگيري به و اثر اين در
  .كند مي تداعي را برشت آثار اكسپرسيونيسم

 
 در غالب ي هشيو» كنايه« :نمايشي ي هشيو و شگرد - 

 هر از و كند مي نقل داستاني عطار،. است عياض فضيل هاي  روايت
 بهره - اوليه معناي بر عالوه - ديگر معنايي بيان براي آن  بخش
 ،برده كار به ذكر اين در عطار كه ديگري ي هشيو. گيرد مي

 در ،ندارد وقوع امكان واقعيت، عالم در آنچه. است» فانتزي«
 ريگ تل باد سحرگاه شود؛ مي پذير امكان» جهود و فضيل «روايت

 بدين و شود مي زر فضيل، دست در خاك نيز و برد مي خود با را
  .فريندآ مي آور شگفت و جذاب فضايي »خيال« عنصر ترتيب،

 
  عدويه ي هرابع
 زيست مجرد عمر تمام در وي .آمد دنيا به فقير اي ه خانواد در رابعه

 او. آورد دستب بسيار شهرت نصايح و وعظ و تقوي و پارسايي در و
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. دارد اسالمي تصوف در عشق مبحث كردن وارد در عظيم سهمي
. اند نوشته. ق.  ه 185 و. ق.  ه 135 اختالف به را وفاتش تاريخ
  . اند داده المقدس بيت نزديكي در را او مدفن نشاني

  
   اي نمايشنامه هاي  جنبه - 
 راه در انفاق و خداوند بر توكل ،روايت اين ي هماي نهاد :مايه نهاد •
 حق وصال مقام به رسيدن و دنيا از پوشي چشم سلوك، مراتب او،

  .است
 لباسي نه پدرش  ي هخان در آمد، دنيا به رابعه كه شبي: مايه ناب •

 نه و كنند چرب نافش كه روغن اي ه قطر نه بپوشانند، او بر تا بود
 به بود، العدويه اسمعيل دختر چهارمين او. كنند روشن كه چراغي
 دست به پدر و مادر مرگ از پس. گويند مي رابعه را او سبب همين
 رابعه دوران، اين در. فروخت درم چند به را او كه افتاد ظالمي
  مناجات، هنگام به شبي آنكه تا. كرد تحمل را زيادي اتمشق

 آويزان سرش باالي نوراني و معلق قنديلي كه ديد را او خواجه
 عبادت به اي صومعه در او و كرد آزاد را رابعهترتيب  بدين. است

 و مشايخ بزرگداشت و احترام مورد شدت به رابعه. شد مشغول
 مالك بصري، حسن: اند لهجم آن از كه بود خود عصر هم بزرگان
  . ..و بلخي شقيق  دينار،

• الوس از را او خداوند ؛كند حق به توكل پيوسته آنكه: انديشه نب 
 رحمت و عنايت ي هساي در را وي و گرداند مي نياز بي خلق از

 قرار آساني سختي، هر از پس او، براي و دهد مي قرار خويش
 ها حجاب از بايد است حق وصال طالب كه كس آن .داد خواهد
 مقام اين نزديك به چون ،گاه و گردد وصال ي هشايست تا بگذرد
 خدا رضاي راه در كه كس آن. شود بسته او بر راه عذري به ؛رسد
 محبت. داد خواهد پاداش او به برابر چندين خداوند ؛كند انفاق

 روزي خداوند. شوند جمع دل  يك در توانند نمي دنيا حب و خداوند
 حرام روزي نيز و خطاكاران از حتي كند، نمي دريغ گانشبند از

  .گردد مي مؤمن دل شدن بسته سبب
 بخش دو شامل داستان، اين روايت اولين :داستاني ي هنقش •
 بخشها، اين از يك هر كه ،رابعه اسيري - رابعه تولد: است) اپيزود(

  .است اوجگاهي ساختار داراي
 كه كند مي ياد رابعه از نچنا عطار :پردازي شخصيت و شخصيت •

 قرار) ع (مريم حضرت رديف هم را وي ،اش پوشيدگي و پاكدامني
 در. خويش عصر ي هشايست مردان مقبول و احترام مورد و داده

 و عشق ي هسوخت «عبارات عطار حق، به رابعه عشق توصيف
 از نشان كه برد مي كار به را» احتراق و قرب ي هتشيف و اشتياق

 ؛است طالب را حق ي»رضا«پيوسته ،رابعه. دارد او حد بي دادگي دل
 عهدي در خداوند به» توكل«. گرفتاري و الم و درد هنگام به حتي
 خداي با تا است سال چهل«. است مشهود خوبي به كرده او با كه

» نخواهم هيچ او غير از كه ام كرده عهد - جلّ و عزّ -
 دعا كه ،بريده آنها زا و است نياز بي خلق از چنان او. ]77ص،30[

 تو از مرا كسي تا گردان مشغولم خود به ! خداوندا«: كند مي
 است اي ه انداز به عبادت در او خشوع. ]83ص،30[»نكند مشغول

 خبر با او و رود مي او چشم در نيي استغراق و شوق غايت از كه
 بصري حسن شبي چنانكه بخشيده، كرامت او به خداوند. شود نمي
 بيفروزد تا نيست چراغي اش خانه در و روند مي او پيش ياران با

 چراغ چون وي انگشتان صبح تا و دمد مي خود برانگشتان پس
) ع (موسي دست كرامت، اين استدالل در عطار. درخشد مي

 را نبي اگر«: گويد مي آن توضيح در و آورد مي رامثال) يدبيضاء(
 عتمتاب بركات به است كرامات را ولي  است، معجزه
 مأنوس حيوانات با  ،)ع (سليمان چون او .] 79ص،30[» ...پيغمبر
 كالم نفوذ و صالبت .نيست دارا نيز بصري حسن كه مقامي است؛

 به او در خداوند و نيست پوشيده بركسي ،رابعه جوابي حاضر و
 از شدن بريده بيم از رابعه اوصاف، اين با .نگرد مي عنايت ي هديد
 از پس رابعه حال است چنان و .است ريانگ و ناالن پيوسته حق،
 آنكه اي«: گويند  ميكه مزارش سر بر شيخ دو پاسخ در كه مرگ
 آواز ؟»رسيد كجا حال نيارم، فرو سرا دو هر بر سر كه زدي ها الف
  .]88ص،30[» ديدم آنچه باد نوشم«: كه آورد مي بر
 ؛ابعهر داستان هاي  روايت بيشتر در داستاني زمان: مكان و زمان •
 يك از نشان ،مسأله اين .است منطبق رويداد واقعي زمان بر

 در »نمايشي برش« با انطباق قابل كه ؛دارد خاص روايي ساختار
 ابراهيم و رابعه رفتن حج به روايت« مقابل، در اما .است تئاتر
. شود مي شامل را سال دو و بيست حدود زماني مدت »1ادهم

 انجام كه است عملي دارد، اهميت عطار براي آنچه درحقيقت
  ذكر هاي مكان مورد در .شود مي آن صرف كه زماني نه ؛گيرد مي
 ي هخان است توجه شايان آنچه - بصره و مكه -  روايت در شده
 ظهور و رابعه از استقبال براي شدنش ناپديد با كه است كعبه
 بر عالوه. باشد مؤثر نمايشي اي ه شيو ايجاد در تواند مي اش، دوباره
 صحراي آن و شده اشاره مستقيماً ،مكه در ديگري مكان به ،كعبه

 و گيرد مي انجام عرفات در حج اعمال اوج ي هنقط. است عرفات
 خداي با ،دنيوي امور ي ههم از فارغ ،روز چند آن در گزار حج

 گاه تجلي تواند مي مكاني چنين پس. پردازد مي نياز و راز به خويش
 معلق درياي هوا، در رابعه، كه همينجاست در و باشد حق انوار
 مكان اين ويژگي از استفاده با عطارترتيب  بدين. بيند مي خون

 و كند مي ترسيم خواننده ذهن در پرشكوه و روحاني فضايي خاص،

                                                                        
 پادشاهي بودا، مانند را او ،.)ق.  ه _165 (بلخي ادهم بن ابراهيم ابواسحاق - 1

 لشكركشي در وي ظاهراً. پردازدب زهد به تا كرد رها را تخت و تاج كه دانند مي
  .شد كشته بيزانس به دريايي
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  .افزايد مي رابعه، با درگفتگو هاتف كالم تأثير بر
 وضعيت توصيف با داستان ابتداي در عطار :حالت و فضا •

 ذهن در را فقيرانه فضايي وي، تولد هنگام به رابعه ي هادخانو
 اين تأثير بر رابعه پدر دلتنگي و شرمساري و كند مي خلق مخاطب

. پردازد مي حاكم فضاي چگونگي تشريح به كمتر عطار. افزايد مي فضا
 شخصيتش دروني فضاي تصوير و نمايشي هاي  مكان از گيري بهره با او
 حالت موارد، دربيشتر .يابد مي دست موردنظر يفضا خلق به  ،)حالت(

 اما .شود مي بيان مستقيماً گوناگون، موقعيتهاي در روايت هاي  شخصيت
 بيان با او كه شود مي آشكار هنگامي حالت، بيان در عطار كار زيبايي
 نشان را مقابل شخص» حالت «ديگر، شخصيت العمل عكس يا كنش
  .دهد مي
 زبان از روايت ها، شخصيت معمول گفتگوي بر عالوه :شنود گفتا •
 شخصيت تنها وي كه روايتي در - رابعه گويي تك شخص، لاو
 و ،روايت درپايان منادي آواز با آن وتركيب - است داستان آن

 اين در كه ندسته هايي شيوه ،خود با ها شخصيت ذهني گفتگوي
 ي هازشيو استفاده گفتاشنود، ويژگي ديگر. دنشو مي ديده داستان

 اين به كه است »رابعه بيماري «داستان در »روايت در روايت«
  .بخشد مي اپيزوديك ساختاري روايت،

 
  نمايشي هاي  جنبه - 
 آيد مي چشم به بسيار رابعه به منسوب روايات در آنچه :بازيگري •

 است رابعه آزمودن كار در پيوسته خداوند. است بازيگري از استفاده
 در را او دلبستگي و اعتقاد ميزان ناگون،گو هاي  موقعيت در و
 ي هدرج تعالي بازي، اين از اصلي هدف. گذارد مي آزمايش ي هبوت

  .است حق وصال مقام به رسيدن براي رابعه معنوي
 ،دارد وجود رويداد ي هصحن در آنچه بيان با عطار :آرايي صحنه •
 رپد سراي در آنچه برشمردن با بلكه ؛بخشد نمي تجسم را فضا 

 پدرش ي خانه در«: كند مي پردازي صحنه نيست، موجود رابعه
 كه نبود روغن يا قطره و پيچند آن در را او كه نبود جامه چندان
 مالك مالقات «از روايتي در البته .»نبود چراغ و كنند چرب نافش
 يا كوزه«: شود مي اشاره رابعه منزل وسايل به» او با دينار

 عطار. »نهادي سر زير كه خشتي و …كهنه بوريايي …شكسته،
 ؛»زنان عصا آمد، مي كه ديد را رابعه «عبارت ذكر با همچنين
 موقعيت وسيله، اين طريق از ،)عصا (افزار  بازيگر بيان بر عالوه
 تصوير به را وي پيري و كند مي مشخص نيز را رابعه سني
  .كشد مي
 خون يدرياي «شود، مي داده نشان رابعه به آنچه :پردازي رنگ •

 كه است قرمز فضا، غالب رنگترتيب  بدين. »معلق هوا در است
  .گذارد مي نمايش به را خون سرخي

 صدايي با و وي حضور بدون هاتف، سخنان كه آنجا از :آواز •

 و وي سخن نوع اساس بر توان مي ؛شود مي بيان صحنه از خارج
 وازآ قالب در را گفتگوها اين  روايت، اين در او برتر جايگاه
  .كرد بندي طبقه

  
  رابعه ذكر هاي  واره داستان
 و مضمون بر كيدات ،كوتاه هاي  روايت اين بازگويي از هدف

 عصر هم عارفان با او ي همقايس گاه و رابعه شخصيت به پرداختن
  . پردازي داستان تا باشد مي وي
 
  ):نمايشيي  هگون(ريختاري ي  هماي ساخت - 

 مرارت و رياضتي است كه وي در راه ي رابعه مبين رنج وداستانها
» درام«ي  هبه همين دليل در گون. شود محبوب خويش متحمل مي

سخنان عتاب آميز رابعه به حسن بصري و سفيان . گيرد جاي مي
ثوري، حكايت از كهتري آنان نسبت به رابعه دارد و اين موضوع 

تواند براي بزرگاني چون حسن و سفيان، امري تراژيك  مي
 در راه نيافتن ،هاي تراژيك را  توان جنبه نيز مي.  گرددمحسوب

 به هنگاميكهرابعه به مقام فقر و پديد آمدن عذر زنانه در وي 
. مشاهده كرد) روايت به حج رفتن رابعه(رسد  نزديكي كعبه مي

آب و سجاده انداختن  عالوه بر آن، تقابل سجاده انداختن حسن بر
  .نيز هست» كميك«هاي   رابعه در هوا، واجد رگه

هاي رابعه، همانند   در روايت» نمادين«ي  هجنب :سبك نمايشي - 
 وجه غالب در سبك نگارش عطار ،االولياء هي تذكرداستانهاديگر 
را » به حج رفتن رابعه«آشكار در روايت » رئاليسم سور«البته . است
 نيز درياي به پيشواز رابعه رفتن كعبه و. توان از نظر دور داشتينم

واقعيت در اين داستان   هاي فرا  معلق خون در هوا نشانگر جنبه
 .است

و » كنايه«هاي رابعه نيز عنصر   در روايت: نمايشيي  هشيو - 
ي  هعالوه بر اين، مشاهد. بيشترين كاركرد را دارند» فانتزي«

، بيماري و »به حج رفتن رابعه«درياي خون معلق در هوا در روايت 
، راه »بيماري رابعه«عتاب خداوند با وي در روايت رنج رابعه بر اثر 

و مكر شيطان به » دزديدن چادر رابعه«گم كردن دزد در روايت 
شكل ظهور ناگهاني پرنده از هوا و انداختن پياز در ديگ رابعه در 

را در اين » گروتسك«ي  هوجود شيو» غذا پختن خادمه«روايت 
  .دهد ها نشان مي روايت

 
  الجح منصور بن حسين

جنجال برانگيزترين شخصيت  ابوالمغيث حسين بن منصور حالج،
در . ق.   ه244او در حدود سال . تاريخ تصوف اسالمي است
 در مورد.  بزرگ شد، و در واسط گشتنزديكي بيضاي فارس متولد

او را حالج از «: گويد االولياء مي ة عطار در تذكر،اوي  هعلت تسمي
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ري پنبه برگذشت اشارتي كرد، در آن گفتندي كه يك بار به انبا
  . »حال دانه از پنبه بيرون آمد و خلق متحير شد

 معناي به حالج: نويسد مي ماسينيون از نقل به آرنالدز روژه«
 جهت ين ااز منصور بن حسين به نام اين ياعطا و است زن پنبه
 ،حكم و مواعظ ايراد با را مستمعين قلوب و وجدانها او كه است
. كرد بسيار هاي سفر او. ] 228ص،10[»ساخت مي مصفا و پاك

 در هايش موعظه و تند سخنان آنجا در و بازگشت بغداد به سرانجام
 دستگير بودن حلولي اتهام به را او كه شد سبب ،حق با وحدت
 در و ساختند محكومش مرگ به عاقبت. بيفكنند زندان به و كنند
 قتل به فجيعي طرز به را وي. ق . ه 309 سال القعده ذي 29

 .است سروده زيادي اشعار و نوشته چند كتابهايي حالج .رساندند
 
   اي هنمايشنام هاي  جنبه - 
 در مرگ و شوريدگي و عشق داستان، اين ي هنهادماي :نهادمايه •
  .است عشق راه
 تستر به خود سفر اولين در سالگي، هجده در حالج: مايه ناب •

 اين در و گذرانيد علما محضر در و سفر در را زيادي سالهاي .رفت
 هايي نامه و مردمان حسد دليل به اما ؛رسيد عاليه درجات به مدت
 دلگير فرستاد خوزستان به او مذمت در 1مكي عثمان عمروبن كه
 و پرداخت سفر به ،آن از پس .كرد بدر تن از تصوف ي هجام و شد
 آنان دنز در سبب اين به و گفت سخن مردم با حق اسرار مورد در

 ،گشت مكه عازم صوفيان، از جمعي همراه به بعد. يافت محبوبيت
 آن از پس .كرد منسوبش سحر به 2نهرجوري يعقوب درآنجا اما

 دعوت حق دين به را مردم و ودر شرك بالد به تا گرفت تصميم
 به را خلق و شد پيدا او در  دگرگوني نوعي ،بازگشت در .كند

 كه اي گونه به .نيافت  در را او سخنان كسي اما ؛خواند فرا معنويات
 انجام سر .كرد پيدا عجيبي روزگار و كردند بيرونش شهر پنجاه از

 رو آن از ؛كردند وي بركشتن عزم و گفتند خليفه به را وي احوال
 به سال يك را او خليفه دستور به .گفت مي» الحق انا «،وي كه

 سنگ وي بر برده، شهر ميدان به را او سرانجام .انداختند زندان
 .بركندند را ايشهچشم و بريدند را پاهايش و دستها سپس زدند،
 جدا بدنش از سر درآخر، و كرده قطع را اش بيني و گوش و زبان
 جسدش خاست برمي اناالحق آواز او اندام تك تك از چون و كردند

 به و كرد طغيان دجله. ريختند دجله به را خاكسترش و سوزاندند را
 پس. گرفت آرام تا بردند رودخانه لب به را شيخ ي هرقخ ناچار

  .سپردند خاك به كرده، جمع را بدنش خاكستر

                                                                        
. بود جنيد ازشاگردان). ق. هـ291 يا297:ف( مكي عثمان عمروبن ابوعبداهللا - 1
 .درگذشت بغداد در او
  .هجري چهارم قرن اوايل مشايخ از نهرجوري، محمد بن اسحق ابويعقوب - 2

چون بنده به مقام معرفت رسد، بر او وحي فرستند « :انديشه بن •
و سرّ او گنگ گردانند تا هيچ خاطر نيابد او را مگر خاطر 

در «و نيز» چون عشق در ميان آيد، وجود از ميان برخيزد«و»حق
  .»كه وضوي آن درست نيايد اال به خون عشق دو ركعت است

هر . روايت حالج، داراي ساختار اوجگاهي است: ي داستاني نقشه •
اوج براي اين ي  هچند كه نام بردن يك رويداد به عنوان نقط

 اما شايد بتوان .نمايد  كاري دشوار مي؛داستان پر فراز و نشيب
خواهد  از بريدن زبانش، امان مياي را كه حسين حالج، قبل  لحظه

اوج قلمداد ي  ه به عنوان نقط؛پردازد و در آن حال به مناجات مي
  .كرد
ذكر حسين بن ي  هدر مقدم :پردازي شخصيت شخصيت و •

منصور، عطار چنان از او ياد كرده كه عالوه بر معرفي شخصيت 
قتيل اهللا، « با آمدن. وي، گوياي زندگي و سرانجام او نيز هست

يابد كه با داستاني تراژيك و مرگي  ، خواننده در مي»في سبيل اهللا
شجاعت و صداقت، فصاحت،  علم و درايت،. ست ابروخراش رودل

نيز توانايي او در  معارف و بالغت و تسلط وي در بيان اسرار و
 از ديگر صفاتي است كه عطار براي ؛سرودن تصنيفات عرفاني

گران را در مورد سحر، كفر، سپس اعتقاد دي. شمرد حالج بر مي
درياي ي  هآن غرق«عبارت . كند تولي به حلول و اتحاد وي بيان مي

از آن رو كه ميتوان هم آن را  واجد معنايي استعاري است؛» مواج
 و هم ؛درياي عشق الهي نسبت داد به حالت غرقه شدن حالج در

ي  هبه گفت. به دجله ريختند به سرانجام او كه خاكستر بدنش را
مستي و  عصر وي از سر مشايخ هم !)يا حسادت (خشنودي  عطار، نا

 سبب مرگ وي ،پروايي او در كالم بوده است كه سرانجام بي
توكل و  . مانندي نداشت،عبادت حالج در رياضت و. شود مي

كند كه به هنگام بريدن زبانش،  اخالص در او آنجا تجلي مي
بر اين رنج كه از بهر تو ! الهي«: خواهد تا مناجات كند مجالي مي

. نصيب مكن دارند محرومشان مگردان، و از اين دولتشان بي مي
 باز  و اگر سر از تن،پاي من بريدند در راه تو هللا كه دست و الحمد

او كه معرفت را  .]593ص،30[ »ي جالل تو كنند، در مشاهده
داند، يك قدم از دنيا بر  مي »ديدن اشيا و هالك همه در معني«

و بدينسان در  رسد  و به مولي مي؛گيرد و يك قدم از عقبي مي
صبر  او از زهد و. آورد الحق بر مي نداي انا شود و توحيد فنا مي

دنيا بگذاشتن، «: بخشد خود نيز به آنها عينيت مي گويد و سخن مي
زهد نفس است و آخرت بگذاشتن، زهد دل؛ و ترك خود گفتن 

اي او ببرند و از دار در پ  و آن است كه دست]صبر[ …زهد جان و
كنند و  و عجب آنكه اين همه با خود او مي .]589ص،30[ »آويزند

 چه كس جز عاشق قادر است بر اين بال لبخند زند و در اين رنج،
  گزاري كند؟  شكر
 حسين مرگ و زندگاني شرح به كه اصلي روايت :مكان و زمان •
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 تا سالگي هجده نبي زماني ي فاصله پردازد، مي حالج منصور بن
 داستان، ابتداي در عطار. گيرد دربرمي را) سالگي 65  (وي مرگ
 كه وقتي از اما كند مي ذكر را حالج سلوك هاي  دوره زمان مدت
 شود، مي واقع مقبول عام و خاص نزد و يابد مي وقوف اسرار به وي
 شرح و روايات ذكر به و آيد نمي ميان به زمان از سخني ديگر
 اتفاق روز سه در حالج قتل ي هواقع. شود مي اكتفا او احوال
 روز ؛كنند مي جدا بدنش از سر) شام نماز (اول روز پايان در. افتد مي

 دجله به را خاكسترش سوم روز و سوزانند مي را بدنش ديگر
 ديگر، هاي شهر بسياري و مكه حجاز، بغداد، بصره، تستر،. ريزند مي
 محل و نمايشي مكان اما برد؛  ميعطارنام كه هستند مكانهايي از

 . است »بغداد« در اصلي رويداد
ها اهميت  دراين روايت آنچه درمورد حالت شخصيت: فضا وحالت •

گيرد و داستان  يابد، كنشي است كه بر اساس حالت، انجام مي مي
عمروبن عثمان مكي از » رنجيدن« از همان آغاز .برد پيش مي را

مقدمات  نگاريهاي متعدد،  او با نامهشود كه سبب مي حسين حالج،
سپس علي . فراهم آورد - مستقيم هرچند غير - كشتن حسين را

بدينوسيله حسين  شورد و بر عليه وي مي - وزيرخليفه - بن عيسي
فضاي پس از . دهند افتد و امر به كشتن او مي حالج به زندان مي

غيان ط« .قتل حسين بن منصور نيز بسيار زيبا توصيف شده است
با آوردن » آرام گرفتنش« با ريختن خاكستر حالج در آن و» دجله
  .آفريند انگيز مي حزنحال  درعينناك و لاو، فضايي هوي  هخرق
 كار به با ،حالج منصور بن حسين داستان در عطار: گفتاشنود •

 به بازگشت تكنيك از استفاده و روايت در روايت ي هشيو بردن
 با او. بخشد مي ديگر اي ه جلو داستان اين به) بك فالش (گذشته
 از پيش آنچه بر اصلي، داستان ضمن در كوتاه هايي روايت آوردن
 به پاسخ در جنيد هنگاميكه. آورد مي دليل است، كرده نقل اين
 كني؛ سرخ پاره چوب سر كه باشد زود: گويد مي حسين الوس

 تو كنم، سرخ پاره چوب سر من كه روز آن«: دهد مي جواب حالج
 اين تحقق چگونگي در بالفاصله و ؛»پوشي صورت اهل ي جامه
 فتواي نوشتن براي را جنيد پوشيدن دراعه و دستار روايت گفته
 قطع كه همانجا از را داستان دوباره و. كند مي نقل حسين قتل
 از پيوسته سرايي، داستان عين در عطار . دهد مي ادامه بود، كرده
  .ورزد مي كيدانيزت داستان بنيادين ي هانديش بر ها، شخصيت زبان

 
  نمايشي هاي  جنبه - 
 پردازي صحنه كار در ها، روايت ساير مانند عطار :آرايي صحنه •

 بار  اسارت فضاي برد مي نام صحنه وسايل عنوان به او آنچه. نيست
  .كند مي تصوير را حالج قتل چگونگي و
ين هستند كه اين لباسها، همگي متعلق به حس :جامگان نمايشي •

ميزري  قبا، مرقع،: هاي مختلف آنها را پوشيده است  در موقعيت

  .كه بر دوش انداخته است) ردا(كه بر كمر بسته و طيلسان ) شال(
   پردازي چهره •
 در ميمالد چهره بر آلود خون دست حسين هنگاميكه: پردازي رنگ •

 رخسارش «خونريزي دليل به كه كند مي بيان خويش كار توضيح
 اين، جز به. كند» گلگون «را آن خواهد مي او و است شده» زرد

 اين ديگر هاي  شخصيت از يك هيچ ي هچهر وصف در عطار
 ثيرات نيز و عطار ي هاشار با كه رنگي. است نگفته سخني ؛روايت
  .است حسين خون» سرخي «بندد مي نقش خواننده ذهن در فضا
. است آگاه حق اسرار از و دارد بسيار كرامات حالج :بازيگري •

 ولي سازد مي ممكن وي براي را كاري هر انجام او، واالي ي همرتب
 اهل سخن «او اصوالً كه چرا نيست مباهاتش ي هماي قدرت اين

 ؛كند مي زندان در حالج آنچه اما. »نهد نمي وزني هيچ را زمانه
 بازي به را همدستانش و خليفه ،او كه است مطلب اين گوياي
 را زنداني سيصد او. نيستند وي هماورد كه بفهماند آنها به تا گرفته

 علت از چون و ماند مي زندان در خود و بخشد مي رهايي اشارتي به
 ،است عتابي ما با را حق«: دهد مي پاسخ پرسند، مي نرفتنش
 وي حكومتي قدرت و خليفه گفتار، اين با و .]590،ص30[» نرفتم

. است 1شبلي ابوبكر روايت، اين گردي بازيگر. گيرد مي سخره به را
 در او ي هگفت گردد، نقل روايتي شخصيت اين از آنكه از پيش
 عهده بر وي كه است نقشي بيانگر خودش و حالج ي همقايس
 نسبت ديوانگي به مرا اما. مشربيم يك از حالج و من«: گرفته
 .ص ،30[» كرد هالك او عقل را حسين و يافتم خالص كردند،

584[.  
 گلي او و زنند مي سنگ حالج بر مردم كه است زماني ر،ديگ

 و آمده در جماعت رنگ به هم گانه، دو عمل اين با و كند مي پرتاب
 اشاره وي ي هحيل به حالج اما است؛ نزده سنگ حالج بر هم
  .نكوهد مي را او و كند مي
 نداي ي همنزل به هاتف حضور االولياء، هتذكر يداستانها در :آواز •

» داد آواز «عبارت با هميشه او كالم كه است برتر داناي و غيبي
  . شود مي بيان
 خواندن هنگام به مخاطب كه شد گفته :تئاتري هاي قرارداد •

 سبب كه دارد ذهن در پيش از را قراردادهايي نمايشنامه، يا داستان
 در ؛نيست پذير امكان واقع عالم در كه را آنچه وقوع شود مي

   .بپذيرد شنماي يا داستان
 حسين سوي به گلي شبلي جمعيت، ازدحام در هنگاميكه

 از و شناسد مي عظيم خيل آن در را كننده پرتاب او ؛كند مي پرتاب
                                                                        

 امير زماني در او ،)ق .هـ 257 - 344 حدود (شبلي جحدر بن دلف ابوبكر - 1
 .بود حالج ياران از او. شد تصوف به وي پيوستن سبب اي حادثه اما بود، دماوند

 نجات مرگ از سان بدين و پنداشتند ديوانه را او اش مجذوبانه حاالت خاطر به
 .يافت
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 االولياء هتذكر روايات چون ييداستانها در. آورد برمي آه ،ضربه آن
 پيشاپيش ،خواننده ؛شوند مي محسوب اهللا اولياء از ها شخصيت كه

  .دارد باور را آن و پذيرد مي را آنها بشري مافوق قدرت
  

  حالج منصور بن حسين ذكر هاي  ارهو داستان
 اصلي روايت جز به شده، نقل يداستانها ساير مانند نيز حالج ذكر

 بجز عطار آنها در كه هست نيز داستاني كوتاه قطعات شامل
 شكوه آن در كه زند مي فضايي خلق به دست پردازي، شخصيت

   .است درآميخته سبعيت و نظري تنگ با عرفان
بن منصور حالج، با  داستان زندگي حسين: نمايشيي  هگون - 

اصلي،  توجه به خصوصيات فردي وي به عنوان شخصيت
ي  ه در گون؛داستاني و مرگ دلخراش او در پايان روايتهاي  ويژگي

  .گيرد جاي مي» تراژدي«
ن خويش،  داستان حالج عالوه بر مفهوم نمادي      :سبك نمايشي  - 

نوردد و قـدم      هاي واقعيت را در مي      هايي است كه مرز    واجد موقعيت 
هـاي زنـدانيان را       اي بند  ه  به اشار . گذارد  مي» سوررئاليسم«به جهان 

اي ديگر آنها را رهانيدن، ناپديد شـدن زنـدان و            ه  گسستن و با اشار   
حالج، طغيان دجله بر اثـر ريخـتن خاكـستر حـسين در آن و فـرو                 

هايي از ايـن      وي بر لب رودخانه، نمونه    ي    ه آوردن خرق  نشستنش با 
 هـايي از   تـوان نـشانه     همچنـين مـي   . گردنـد   سبك محـسوب مـي    

بـرانگيختن و بيـان   . را نيز در اين داستان يافـت   » اكسپرسيونيسم«
هـا از    ها و تعبيـر واقعيـت      ها و ذهنيات شخصيت     احساسات، انديشه 

 حالج  زدن به  يت چوب  از اين دست هستند؛ همچون روا      ،ديدگاه آنها 
  .صفار  عبدالجليل  شيخ  زبان  از 

هاي اين   در بيشتر روايت» خيال« عنصر :نمايشيي  ه شيو–
اما آنچه داستان حالج را از . رود وجه غالب به شمار مي داستان
در اين » مرگ مداري«؛ كند ي نقل شده متمايز ميداستانهاساير 

ي  هل حالج، از شيوكردن و قت در توصيف مثله. داستان است
آشكار در  »گروتسك«البته . گرفته شده است بهره» اي گورواره«

توطئه براي قتل حسين، . توان ناديده انگاشت اين داستان را نمي
زنداني شدن، شكنجه و مرگ دهشتناك وي و همچنين ظهور 

يك اثر گروتسك هاي  ويژگيناگهاني ابليس بر حالج در كناردار، 
هاي گروتسك و   گذارد؛ هرچند كه تفكيك شيوه را به نمايش مي

به . رسد مينظر  بهاي در اين داستان، كاري دشوار و عبث  ه گوروار
گيري از خالقيت خويش، به كارگيري  حال، عطار با بهره هر

هاي  ها و شگرد فنون ادبي و آميختن شيوهي  هسنجيده و استادان
و شايد  - االولياء هي تذكرداستانهاترين  مختلف، يكي از برجسته

  .تحرير درآورده استي  هرا به رشت - زيباترين آنها
  
 

 گيري نتيجه - 7
ـ       نـ ده  هـاي انجـام شـده، نـشان مـي            بررسي ليف اد كـه عطـار در ت
معمول در داسـتان سـرايي ايرانـي،        ي    هاز همان شيو   االولياء، تذكره

اسـتفاده كـرده كـه بيـشتر آثـار      » روايت در روايـت  «ي    هيعني شيو 
هـر  » ذكـر «. انـد   م وي نيـز بـه همـين شـيوه سـروده شـده             منظو

هاي كوتاهي است كه از طريق آنهـا،            شامل روايت  ،شخصيت، خود 
از . بـرد   اش را پيش مـي      پروراند و قصه    هايش را مي   عطار شخصيت 

  گري اسـت،   تفكر و فرهنگ صوفي   ي    هآنجا كه مقصود عطار، اشاع    
هـايش بـر     خـصيت بنابراين با توصيف حاالت و روحيات عرفاني ش       

ــ ــي ات ــويش م ــالم خ ــد ثير ك ــاهري   .افزاي ــه او از وصــف ظ گرچ
 اما از طريق كالم نافذ خويش چنان        ؛كند  هايش پرهيز مي   شخصيت

اثـر  ي    هپردازد كه در ذهن خواننـد       به توصيف رفتار و گفتار آنها مي      
  .نمايد  ترسيم ميينقص تصويري كامل و بي

 كـه در    ؛اي است  يشنامهنماي    هماي ترين ساخت   ، برجسته شنود گفتا
عطار با بـه كـارگيري      . االولياء مشاهده شده است    هي تذكر داستانها
راوي اول شخص، راوي سوم شـخص،   - هاي مختلف روايت    شيوه

هاي منحصر به فرد، عـالوه        تك گوييها و گفتگو    - كل راوي داناي 
هايش نيز   بر بيان مفاهيم عرفاني، به معرفي ابعاد وجودي شخصيت        

مايـه بهـره     دستي از اين ساخت     در حقيقت، عطار با چيره     .ازدپرد  مي
هايي اسـتوار     شخصيت ،داستاني    هبرد و عالوه بربيان بن انديش       مي

پـردازي   نمايد و بدين طريق، قدرت شخـصيت        و باور پذير خلق مي    
در هـر اثـر داسـتاني، پـرداختن بـه            .گذارد  خويش را به نمايش مي    

هـاي مختلـف، امـري         قعيـت هـا در مو    دروني شخـصيت  » حاالت«
االولياء نيز از اين قاعده مستثني       هتذكر. رسد  مينظر    بهناپذير   اجتناب
هـا،   توان دريافت كه در بيـشتر روايـت   تر مي  با بررسي دقيق  . نيست

هـا   پاسخي  هي بيروني اشاره نكرده و خواننده بر پاي»فضا«عطار به   
 گونـاگون   هـاي    هاست كه در موقعيت    هاي شخصيت   العمل  و عكس 

هـا   در ايـن روايـت    .تواند فضاي حاكم بر داستان را تصور نمايـد          مي
شـايد علـت عـدم      .  توجه شده است   هاي نمايشي     جنبهكمتر به   

اشد كه عطار   ها و وسايل موجود، اهميتي ب      توجه به ظاهر شخصيت   
ل است؛ چرا كـه وسـايل صـحنه تـا آنجـا             يبراي محتواي اثرش قا   

داستان نقـشي مـؤثر داشـته       ي    هديشان توصيف شده كه در بيان بن     
اي نميبخشد زيـرا سـيرت   » چهره«هايش  عطار به شخصيت   .است

، داسـتانها به همين دليـل در ايـن        . براي او اهميت دارد، نه صورت     
را كمتـر   » رنـگ «و  » لبـاس «هـاي نمايـشي از قبيـل            مايه ساخت

حـضور هـاتف و نـداي غيبـي، وجـود همـسرايان را               .ميتوان يافت 
فقدان . مطرح گردد » آواز«كند و ميتواند به عنوان عنصر        تداعي مي 

هـاي     نه تنها از قابليت     هاي نمايشي در اين اثر،        مايه برخي از ساخت  
كـردن   كاهد بلكه به هنرمند در چگونگي نمايـشي         نمايشي آن نمي  
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االوليـاء نيـز     هعطـار، در تـذكر    » سمبوليسم«. آن كمك خواهد كرد   
عميق عرفـاني را در زيـر پوشـشي از    وي مفاهيم . شود  مشاهده مي 

غيـر  ي    هكنـد كـه حتـي در خواننـد         قصه و روايت، چنان بيان مـي      
ـ    گيـري از عناصـر       بهـره . آفرينـد   ثيري شـگرف مـي    احرفهاي نيز ت

شـگردي اسـت كـه هنرمنـد را قـادر خواهـد               ،»كنايه«و  » خيال«
هاي مختلفي را در نمايشي كـردن ايـن اثـر، بـراي                ساخت تا شيوه  

ي   هنتيجـ  .اي بيازمايـد   ه  پـرد  اي و چند   پرده  هاي تك     شنامهخلق نماي 
ــده   ــن نگارن ــيهاي اي ــبررس ــان   اناي ــه از مي ــتانهاســت ك ي داس

 توسـط   ،االوليـاء، تنهـا داسـتان حـسين بـن منـصور حـالج              هتذكر
نمايـشنامه  صـورت      بـه  مصري،ي    هالدين عبدالصبور، نويسند    صالح

نمايشي اين اثـر بـه      بالقوه  هاي    ويژگي در حاليكه    .تأليف شده است  
هـا   راستي سزاوار كشف و احيا شدن است؛ زيرا كه خود احياگر جان        

  .خواهد بود
 
  منابع  - 8
چـاپ     ؛ جلـد دوم،   »تـاريخ ادبيـات در ايـران      «اهللا؛    صفا، ذبـيح   ]1[

  .1373سيزدهم، فردوس، تهران،
نگاهي به زندگي و    : زبور پارسي «محمد رضا؛    شفيعي كدكني،  ]2[

  .1380وم، انتشارات آگاه، تهران،؛ چاپ د»هاي عطار  غزل
؛ چـاپ اول، مؤسـسه      »جهـان بينـي عطـار     «شجيعي، پوران؛    ]3[

  .1373نثرويرايش،تهران، بهمن 
ــل الجــر؛   ]4[ ــا و خلي ــاخوري، حن ــسفه در جهــان «الف ــاريخ فل ت

؛ ترجمـه عبدالمحمـد آيتـي؛ جلـد اول، چـاپ دوم،             »اسالمي
  .1358تهران،  زمان،

 »رابطه انسان وخـدا؛   تصوف اسالمي و  « رينولدالن؛ نيكلسون، ]5[
  .1358ترجمه دكترمحمد رضا شفيعي كدكني؛ توس، تهران،

؛ چــاپ »ارزش ميــراث صــوفيه«زريــن كــوب، عبدالحــسين؛  ]6[
  .1362پنجم، اميركبير، تهران،

؛ چـاپ اول، روزنـه،      »نقـد صـوفي   «پور، محمد كاظم؛      يوسف ]7[
  .1380تهران،

ي نقـد     مجموعـه : با كـاروان حلـه    «زرين كوب، عبدالحسين؛     ]8[
  .2536بهار  جاويدان، تهران، ؛ چاپ چهارم،»ادبي

؛ »مظهر العجايب و مظهـر    «عطار نيشابوري، شيخ فريدالدين؛      ]9[
؛ كتابخانـه سـنائي،     )عماد(تصحيح و مقدمه احمد خوشنويس      

  .1345فروردين  تهران،
ــرف ]10[ ــا؛  اش ــار   «زاده، رض ــعر عط ــت در ش ــز و رواي ــي رم تجل

  .1373 ؛ چاپ اول، اساطير، تهران،»نيشابوري
ي   دربـاره : صـداي بـال سـيمرغ     «ن كـوب، عبدالحـسين،      زري ]11[

  .1378تهران، ؛ چاپ اول، سخن،»ي عطار زندگي و انديشه
هاي نمايشي در خسرو و شيرين       بررسي جنبه «پريسا؛    مهجور،   ]12[

؛ پايان نامه كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي، دانشگاه        »نظامي
  .1381پاييز  تربيت مدرس، تهران،

؛ چـاپ   »اي حيوانات در ادب فارسي    ه  حكايت«تقوي، محمد؛    ]13[
  .1376 تهران، بهار،اول، روزنه

؛ ترجمه  »هاي جديد روايت    كاوشي در ساختار  «اسمايلي، سام؛    ]14[
، 33 و 32منصور براهيمي؛ فصلنامه سينمايي فـارابي، شـماره    

  .1378بهار و تابستان 
؛ چـاپ اول،    »ساختارشناسي نمـايش ايرانـي    «ياري، منوچهر؛    ]15[

  .1365تهران، امير كبير،
؛ چاپ اول، امير    »ارسطو و فن شعر   «زرين كوب، عبدالحسين،     ]16[

  .1357تهران،  كبير،
: معنـا در نمـايش نامـه و نمـايش         «ناظرزاده كرماني، فرهـاد؛      ]17[

؛ »هـا   انديشه و تماشـاگان انديـشه بيـنش        درونمايه گرايي، بن  
  .1381، تابستان 54، شماره)ويژه هنر و معنا(فصلنامه هنر

 محبوبـه    ترجمه  ؛»طبيعت  آينة: مه بر تئاتر  مقد«هولتن، اورلي؛    ]18[
  .1376 سروش، تهران،    دوم، چاپ  مهاجر؛ 

؛ ترجمه كيوان دوسـتخواه؛  »كنش كالمي «پيراندللو، لوئيجي؛    ]19[
ويژه ادبيات نمايـشي و يـازدهمين جـشنواره سراسـري           : پويه

  .1371تئاتر فجر، زمستان 
ــراهيم؛  ]20[ ؛ چــاپ ســوم، »شــناخت عوامــل نمــايش«مكــي، اب

  .1380وش،تهران، سر
؛ ترجمـه دكتـر    »تئـاتر و مـسائل اساسـي آن       «وييني، ميشل؛    ]21[

  .1377تهران، زمستان  سهيال فتاح؛ چاپ اول، سمت،
؛ ترجمـه شـيرين     »نمـايش و فنـون نمايـشي      «سلف، ديويد؛    ]22[

  .1374تهران، تابستان  بزرگمهر؛ چاپ اول، دانشگاه هنر،
ل، ؛ چــاپ او»هــاي نمايــشي تئــاتر و هنــر«ســخنور، جــالل،  ]23[

  .1373، تهران،دانشگاه آزاد اسالمي
؛ »گر و عبث نما     تئاتر پيشتاز، تجربه  «ناظرزاده كرماني، فرهاد؛     ]24[

  .1365 تهران، چاپ اول، جهاد دانشگاهي،
هاي نمايشي در ادبيـات        جزوه جنبه «فرهاد؛  ،  ناظرزاده كرماني  ]25[
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  دانــشكده هنــر دانــشگاه تربيــت مــدرس، :تهــران ؛»فارســي
81-80.  

؛ ترجمـه غالمرضـا     »گروتـسك درادبيـات   «يپ؛  تامپسون، فيل  ]26[
  .1369 شيراز، امامي؛ چاپ اول، شيوا،

  شـيراني؛   اربـاب    سـعيد    ترجمـه   ؛»جديـد   نقد  تاريخ« ولك، رنه؛  ]27[
  .1373پاييز  تهران، نيلوفر،  اول، چاپ  اول، جلد

؛ چاپ  »فانتزي در ادبيات كودكان   «؛  )هادي(محمدي، محمد    ]28[
   .1378  زمستان،  تهران، روزگار، اول،

؛ جلداول، چـاپ اول، اميـر       »كتاب نمايش «شهرياري، خسرو؛    ]29[
  .1365تهران،  كبير، 

  ، بررسـي،  »االوليـاء  هتـذكر «عطار نيشابوري، شيخ فريدالدين؛      ]30[
تصحيح متن، توضيحات و فهارس دكتـر محمـد اسـتعالمي؛           

 .1380چاپ دوازدهم، زوار، تهران،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

sa
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

https://msa.modares.ac.ir/article-26-2219-fa.html
http://www.tcpdf.org

