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بررسی عوامل و عناصر نمایشی در تمثیالت ادبیات کهن ایران	

دکتر	محمد	مؤمنی	*

افالطون	یکی	از	بزرگترین	دشمنان	شعر	است	ولیکن	شاگرد	او	ارسطو،	مؤلف	کتاب	بوطیقا،	مروج	و	مبلغ	هنر	شاعری	است.	در	نظر	
ارسطو،	سعادت	به	عنوان	فضیلت،	غایت	و	هدف	زندگی	است.	از	دیدگاه	وی	غایت	هنر،	ایجاد	لذت	روحی	و	معنوی	است	و	درک	
این	نوع	لذت	موجبات	رس��یدن	انس��ان	به	س��عادت	را	فراهم	می	کند.	یونانیان	به	درستی	نقاشی	را	شعر	صامت	و	شعر	را	نقاشی	گویا	
می	نامند.	شعر	روایی	و	نمایشی،	محور	مطالعه	ما	در	این	پژوهش	است.	تمثیل،	ستاره	ی	درخشان	آسمان	شعر	روایی	در	ادبیات	ایران	
است.	درحالی	که	خاستگاه	تمثیالت	بیشتر	فلسفه	و	کالم	است	تجلی	تمثیل	در	ادبیات	داستانی	و	دراماتیک	است.	تمثیالت	هرچند	با	
مذهب	و	آیین	قرابت	و	خویشاوندی	دارند	اما	نزدیکی	بسیارشان	با	حکایت	و	انواع	روایت	انکار	ناپذیر	است.	مطالعه		تطبیقی	و	هنری	
در	نقد	آثار	ادبی	نشان	می	دهد	که	عوامل	و	عناصر	داستانی	همچون	نگینی	در	حکایات	فارسی	و	تمثیالت	رمزی	آن	می	درخشند.	در	
این	مقاله	ضمن	معرفی	و	ارزیابی	عناصر	ش��ش	گانه	ارس��طو،	چگونگی	اثرگذاری	پیام	تمثیل	بر	مخاطب،	در	شعر	روایی	ادبیات	کهن	
ایران	تحلیل	و	تفس��یر	ش��ده	اس��ت	و	دو	عنصر	بنیادی	بوطیقا	یعنی	داستان	و	شخصیت،	صرف	نظر	از	تنوع	و	تکثر	فهم	مترجمان	در	
توضیح	و	ش��رح	آنها،	به	لحاظ	ارزش	های	س��اختاری	در	تمثیل	روایی	مورد	تفسیر	قرار	گرفته	است.	با	وجود	تفاوت	ها	در	انواع	ادبی	
ش��رق	و	غرب،	س��تون	اصلی	ادبیات	نمایشی	ملل	جهان	را،	قصه	پردازی	افسانه	های	تاریخی،	حماسه	ها	و	اسطوره	ها	تشکیل	می	دهند.	
عناصر	داس��تانی	در	شعر	روایی	و	تمثیل،	س��اختاری	نظام	مند	دارند.	مطالعه	مفهوم	قصه	پردازی	و	داستان	سرایی	در	برخی	از	تمثیالت	
ادبیات	کهن	ایران	حکایت	از	آن	دارد	که	تمثیل	رس��انه	ای	چند	وجهی	اس��ت.	تحلیل	ش��کلی	و	محتوایی	داس��تان	ها	ثابت	می	کند	که	
تمثیل	پردازان	در	ابالغ	پیام	عرفانی	و	مفهوم	فلسفی	یا		اخالقی	حکایات	تمثیلی	با	معیارها	و	شاخص	های	تکنیکی	داستان	نویسی	مدرن	
و	متداول	امروزی،	بیگانه	نبوده	اند.	چنانکه	بررس��ی	اجمالی	تمثیل	ش��یخ	صنعان	در	این	نوشتار	نشان	می	دهد	که	این	حکایت	ترکیبی	

هوشمندانه	از	رمزها	و	شگردهای	برجسته	روایی	است.
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مقدمه
مترجم��ان	ایرانی	در	توضیح	عناصر	ش��ش	گانه	ش��عر	
دراماتیک	یا	نمایش��ی	ب��ه	زبان	فارس��ی	وحدت	نظر	
ندارن��د،	لذا	هر	ی��ک	از	آنان	عناصر	س��ازنده	و	اجزاء	
تشکیل	دهنده	شعر	نمایش��ی	در	»بوطیقا«	را	در	مراتبی	
متفاوت	تحلیل،	تفس��یر	و	نام	گ��ذاری	کرده	اند.	مؤلف	
و	مترجم	کتاب	»ارس��طو	و	فن	ش��عر«	ضمن	اشاره	به	
دالیل	پیدایش	انواع	ش��عر	نمایشی،	عناصر	سازنده	آن	
را	به	ترتیب:	1-افس��انه	و	مضمون	2-سیرت	3-گفتار	
4-اندیشه	5-منظر	نمایش	و6-آواز	نام	گذاری	می	کند	
و	بر	اس��اس	نوش��ته	خالق	بوطیقا	دو	عنصر	نخس��تین	
آن	یعنی»افس��انه	و	مضمون«	و»س��یرت«	را	این	چنین	
ترجمه	و	تفس��یر	می	کند:	»اما	تقلید	کردار	همان»افسانه	
و	مضمون«	است.	از	افس��انه	ی	مضمون	همان	ترکیب	
و	تألی��ف	افعال	و	کردارهایی	مقصود	اس��ت	که	انجام	
پذیرفته	اس��ت	و	م��راد	از	»خصلت«	و	س��یرت،	امور	
و	اوصافی	اس��ت	ک��ه	وقتی	اش��خاص	را	می	بینیم	که	
کاری	انج��ام	می	دهند	آنها	را	بدان	متصف	می	س��ازیم«	

)زرین	کوب،38،1382(.
مقصود	از	اندیش��ه	به	عن��وان	عنصر	چهارم،	به	روایت	
زرین	کوب،	یعنی	تمام	آن	چیزهایی	است	که	اشخاص	
در	موقعیت	های	نمایش��ی	جهت	اثب��ات	امری	یا	ارایه	

مطلبی	بیان	می	کنند.
نویس��نده	دیگری	عناصر	ش��ش	گانه	شعر	دراماتیک	را	
ع��الوه	بر	تراژدی	برای	کمدی	هم	قابل	اجرا	دانس��ته،	
دو	عنصر	نخستین	را	»مضمون«	و	»شخصیت«	ترجمه	
می	کن��د	و	در	اهمی��ت	و	عظمت	قهرمان	و	اش��خاص	
می	گوید	تراژدی	تقلیدی	از	کردار	اشخاص	است	بنابراین	
اش��خاص	باید	خصلت	ها	و	اندیشه	های	مخصوص	به	
خود	داشته	باش��ند	تا	جایی	که	بتوانند	حس	همدردی	
تماش��اگر	را	به	خ��ود	جلب	کنند	)ملک	پ��ور،1365(.
از	منظر	دیگری	ش��ش	عنصر	هن��ر	دراماتیک	به	عنوان		
داستان،	اخالق،	گفتار،	فکر،	صحنه	آرایی	و	آواز	ترجمه	
شده	اس��ت،	در	شرح	آرا	و	اندیشه	های	ارسطو	در	این	
دیدگاه،	ترکیب	وقایع		»داس��تان«	تعبیر	می	ش��ود	چون	

اعمال	آدمیان	به	صورت	داستان	مجسم	و	معین	می	شوند	
و	آنچه	را	که	به	موجب	آن	صفاتی	به	اش��خاص	نسبت	
دهن��د،	»اخالق«	و	در	نهایت	هر	چیز	را	که	اش��خاص	
در	اثباتش	نکته	ای	یا	حقیقتی	را	به	زبان	آورند	»افکار«	

نام	گذاری	می	شود	)مجتبایی،1337(.
محقق	و	مترجم	دیگری	معتقد	اس��ت	ارسطو	آفرینش	
شعر	نغز	دراماتیک	را	با	شیوه	داستان	پردازی،	سازماندهی	
زنجیرهای	رویدادها	در	ارتباطی	تنگاتنگ	و	مستقیم	با	
پیرنگ	)plot(	قرار	می	دهد	لذا	عناصر	شش	گانه	بوطیقا	
ب��ه	ترتی��ب	اهمی��ت	و	نقش	آفرینی	در	اثرگ��ذاری	بر	
مخاطب	عبارتند	از:	پیرنگ،	شخصیت،	گفتار،	اندیشه،	

منظر	نمایش	و	موسیقی	)اولیایی	نیا،1386(.
هرچند	که	ش��رح	مفاهیم	و	تحلی��ل	معانی	دیدگاه	هر	
یک	از	مترجمان	پیرامون	اجزاء	تش��کیل	دهنده	تراژدی	
و	کم��دی	می	تواند	چراغ	تابانی	باش��د	که	در	پرتو	آن	
تمثی��الت،	حکایات	و	ه��ر	نوع	مکتوب	نمایش��ی	به	
ش��کلی	ساختاری		مورد	داوری	قرار	گیرد،	اما	ارزیابی	
علل	اختالف	در	ترجمه	بوطیقای	ارس��طو	و	برداشت	
خاص	از	متن	و	معرفی	عناصر	شش	گانه	شعر	دراماتیک	
یا	نمایش��ی	به	عنوان	موضوعی	ارزش��مند	و	مس��تقل	
می	بایست	در	جای	دیگری	مورد	مطالعه	و	ارزیابی	قرار	
گیرد.	آنچه	در	این	مقال��ه	مورد	توجه	نگارنده	خواهد	
بود	چگونگی	تجلی	دو	عنصر	بنیادین	ش��عر	دراماتیک	
یعنی	»داستان«	و	»شخصیت«	در	تمثیالت	ادبیات	کهن	
ایران	زمین	است.	با	تحلیل	داستان	رمزی	شیخ	صنعان	
و	تأمل	در	مفهوم	تمثیل،	نگارنده	تالش	می	کند	نگاهی	
فراگیر	و	کل	نگر	به	تمثیل	داشته	باشد.	به	منظور	کشف	
س��اختار	ش��عر	روایی	و	درک	پیوند	منسجم	و	اجزای	
م��وزون	و	هماهنگ	عناص��ر	آن،	مفهوم	قصه	و	معنای	

چندوجهی	تمثیل	بررسی	و	مطالعه	شده	است.

پیشینه تحقیق و ضرورت و اهمیت پژوهش
معناشناسی	و	شکل	شناس��ی	روایت	و	تحلیل	صورت	
و	فرم	در	ادبیات	داس��تانی،	نمایش��ی	و	ش��عر	روایی	
ایران	جایگاه	ویژه	ای	دارد.	ش��کوفایی	ادبیات	نمایشی	
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در	کش��ورهای	دارای	تمدن	باستانی	و	پیشینه	فرهنگی	
غن��ی،	مره��ون	فرهنگ	عام��ه	و	قصه	ه��ای	تمثیلی	و	
ش��فاهی	است.	پیوند	بین	داس��تان	های	متعدد	و	متنوع	
تمثیلی	با	صحنه	نمایش	در	طول	تاریخ		قابل	مش��اهده	
و	ناگسس��تنی	اس��ت.	ض��رورت	و	اهمی��ت	مطالع��ه	
ویژگی	ه��ای	آثار	منثور	و	عاش��قانه	های	منظوم	ادبیات	
کهن	ایران	که	ظرفیت	های	قوی	نمایشی	دارند	همیشه	
دغدغ��ه	محقق��ان	و	اهالی	ادب	و	هنر	بوده	اس��ت.	به	
عنوان	سرچش��مه	الهام،	داس��تان	های	روای��ی	و	انواع	
تمثیل	و	حکایات	دستمایه	ای	گرانبها	و	گنجی	بی	بدیل	
برای	کارگردانان	س��ینما	و	تئاتر	بوده	اس��ت.	افالطون	
روایت	ک��ردن	را	هنر	می	داند	و	تقلی��د	کردن	را	که	به	
گم��ان	او	به	غایت	از	هنر	دور	اس��ت،	نمایش	می	نامد.	
اهال��ی	هنره��ای	تصویری	بر	ای��ن	باورند	ک��ه		پرده	
نمایش	وام	دار	ش��عر	روایی	و	نمایشی،	قصه	پردازی	و	
داستان	س��رایی	حماسی،	اس��طوره	ای	و	انواع	تمثیالت	
روایی	اس��ت.	بنابراین	به	هیج	وج��ه	نمی	توان	عنصر	
برجس��ته	روایت	را،	که	بن	مایه	و	اساس	تصویرسازی	
در	س��ینمای	داستانی	اس��ت	از	ذات	هنرهای	نمایشی	
ج��دا	کرد.	تئاتر	ریش��ه	در	مراس��م	آیین��ی،	عبادی	و	
داستان	های	روایی	دارد.	متون	مکتوب	ادبیات	داستانی	
را	می	توان	هم	بازی	و	هم	روایت	کرد.	یک	متن	روایی	
ب��ا	حضور	قصه	و	قصه	گو	موجودیت	می	یابد.	هر	چند	
روایت	سلس��له	ای	زنجیروار	از	رویدادها	است	اما	راز	
جاودانگ��ی	و	ماندگاری	روایت،	تبدیل	آن	به	تمثیل	و	
قرارگرفتن	فرم	و	س��اختار	آن	انتق��ال،	در	ابالغ	پیامی	
اس��تداللی	و	اقناعی	و	چند	وجهی	است.	این	پیام	چون	
به	زبان	شعر	روایت	می	شود	متکی	بر	احساس	و	عاطفه	

و	زیبایی	است.
بررس��ی	عناصر	نمایش��ی	ادبیات	کهن	ایران	و	تحلیل	
ش��عر	روایی	موضوع	جدیدی	نیست،	مقاالت	و	کتب	
قابل	قبولی	در	این	رش��ته	نوش��ته	شده	است.	فصلنامه	
علمی	پژوهش��ی	حوزه	هنری	و	ادبی	کشور	در	برخی	
از	شماره	ها	شگردهای	ش��اعران	نامدار	را	در	آفرینش	
ش��اهکارهای	ادب��ی	به	خوب��ی	تش��ریح	و	تبیین	کرده	

اس��ت.	عالوه	بر	آن	پژوهش��گران	سخت	کوشی	نظیر	
پورنامداریان)1390(،	توکلی)1389(،	صارمی)1382(،	
ثروتیان)1392(،	کزازی)1387(،	شفیعی	کدکنی)1383(،	
زرین	ک��وب)1386(	و	گوهری��ن)1363(	درخصوص	
معرف��ی	ویژگی	های	حکایات	و	تمثیالت	ادبیات	ایران	
تالش	های	علمی	ارزنده	ای	داش��ته	اند.	از	س��وی	دیگر	
پورنامداریان)1389(	و	پارسانسب)1390(	با	طبقه	بندی	
گونه	شناس��ی	و	بررسی	سیر	پیدایش	تمثیل	و	توصیف	
وجوه	هنری	آن	گام	مهمی	در	تحلیل	نمونه	های	تمثیل	
روایی	برداش��ته	اند.	در	این	مقاله	آنچه	بیشتر	و	عمیق	تر	
ارزیابی	و	تحلیل	ش��ده	اس��ت	صورت	و	معنای	تمثیل	
در	شعر	روایی،	مفهوم	داستان	س��رایی،	معرفی	آرایش	
عناص��ر	داس��تانی	در	تمثی��ل	رمزی،	تأکی��د	بر	تجلی	
ش��خصیت	و	اهمیت	موضوع	عش��ق	در	حکایت	شیخ	

صنعان	است.
دیو	اگر	عاشق	شود	هم	گوی	برد

جبرئیلی	گشت	و	آن	دیوی	بمرد

تمثیالت شعر روایی 
تمثیالت	)allegories(	در	شعر	روایی،	حکایات	کوتاه	
و	داس��تان	های	آموزنده	ای	هس��تند	که	ش��اعر	به	مدد	
شواهد	و	مثال	ها	موضوعات	مرتبط	با	مطالب	»اخالقی«	
و	»عرفان��ی«	را	ملموس	و	قابل	فه��م	و	تبدیل	به	بیانی	
هن��ری	می	کند،	ام��ا	بیان	هنری	حکای��ات	و	تمثیالت	
تنها	ماموریت	و	رس��الت	شعر	نمایشی	نیست؛	روایات	
تمثیلی	عالوه	بر	سرگرم	کردن،	تعلیم	و	تربیت		مخاطب	
را	نی��ز	بر	عهده	دارند.	در	آثار	ش��اعران	بلندآوازه	زبان	
فارس��ی	به	خاطر	ش��یوه	تصویر	پردازی	و	بیان	هنری،	
»تمثیالت	ادبی«	مانند	س��تاره	در	آسمان		اشعار	روایتی	

و	نقلی	ایران	می	درخشند.	
از	 ک��ه	 	)narrative verse( نقل��ی	 و	 روای��ی	 ش��عر	
قدیمی	تری��ن	ان��واع	ادب��ی	اس��ت،	به	ش��عری	اطالق	
می	ش��ود	که	یک	واقعه،	سرگذش��ت،	قصه	یا	حکایتی	
را	بی��ان	کند.	گونه	های	ملی	و	حماس��ی	ش��عر	روایی	
در	»ش��اهنامه«	حکیم	فردوس��ی،	مثنوی	های	تاریخی	
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»خداوند	نام��ه«	و	»ظفرنامه«	و	منظومه	های	عاش��قانه	
»ویس	و	رامین«،	»وامق	و	عذرا«،	»خس��رو	و	شیرین«،	
»لیل��ی	و	مجنون«،	فخرالدین	اس��عد	گرگانی،	عنصری	
بلخ��ی	و	نظامی	گنجوی	هر	یک	آکنده	از	عناصر	متنوع	
تمثیلی	و	داستانی	هستند.	با	این	حال	عناصر	دراماتیک	
تمثی��الت	و	حکایات	»منطق	الطی��ر«	عطار	و	»مثنوی«	
موالن��ا	در	اب��الغ	پیام	عرفانی	و	رمزگذاری	نس��بت	به	
سایر	انواع	ادبی	نقشی	برجسته	تر	و	چشم	گیرتر	دارند.			
»س��بحه	االبرار«	جامی،	»مخزن	االس��رار«	نظامی	و	آثار	
سعدی	هر	یک	نمونه	های	برجسته	به	کارگیری	عناصر	
نمایش��ی	و	تمثیل��ی	در	حوزه	های	اخالق��ی	و	تربیتی	

هستند	)پورنامداریان،1389؛	پارسا	نسب،1390(.
تحلیل	»هنر	ش��اعری«	به	عنوان	هس��ته	اصل��ی	ادبیات	
دراماتیک	درشعر	نمایشی	یونان	باستان،	و	ارزیابی	آرای	
شارحان	و	مترجمان	کتاب	ارسطو	می	تواند	زمینه	مناسبی	
در	»تمثیل	شناسی«	شعر	روایی	زبان	فارسی	فراهم	کند.	
مطالعه	و	معرفی	ظرفیت	های	عناصر	نمایشی	ادبیات	کهن	
ایران	همچنین	می	تواند	نمایشنامه	نویسی	معاصر	ما	را	به	
اقیانوس	بیکران	فرهنگ	باستانی	و	سنت	های	ارزشمند	
انواع	ادبی	ش��عر	روای��ی	و	یا	نمایش��ی	نزدیک	تر	کند.	
گونه	های	متفاوت	ادبیات	کهن	ایران	مانند	حماس��ه	های	
ملی،	روایات	تاریخی،	افس��انه	های	عامیانه،	داستان	های	
منظوم	عاشقانه	و	تمثیالت،	رابطه	مستقیمی	با	اخالق	و	
تربیت	انس��انی	دارد.	تمثیل	شناسی	بخش	مهمی	از	شعر	
روایی	اس��ت؛	ب��ه	عبارت	دیگر	تمثی��الت	تجلی	پیوند	
ش��عر	و	روایت	در	ادبیات	تعلیمی	ایران	اس��ت.	روایت	
در	یک	معنی	نقل	کردن	س��خن	و	یا	واگویه	کردن	خبر	
اس��ت.	حوادث	و	اخبار	دراماتیک	مث��ل	روح	در	کالبد	
تمثیل	و	روای��ت	نقش	آفرینی	می	کنند.	اگر	در	حکایات	
و	تمثی��الت	ادب��ی،	وقایع	خبری	به	درس��تی	پردازش،	
درک	و	نقل	ش��وند،	دانه	معنی	در	قصه	شکل		می	گیرد	
و	زندگی	می	آفریند.	شعر	روایی	با	کشف	حقیقت	وقتی	
خب��ری	را	در	پیمانه	داس��تان	و	تمثیل	ق��رار	می	دهد	از	
اخبار	و	حوادث	پوش��یده	و	پنه��ان،	روایتی	روح	بخش	
و	جان	افزا	پدید	می	آورد	)توکلی،1389؛	شمیسا،1386(.

قصه	گوی	بلخ	حضرت	موالنا	روایت	را	نقل	سر	دلبران	
در	حدی��ث	دیگ��ران	می	نامد	لذا	ب��اور	دارد	اتصال	به	
اخب��ار	غیب	در	آفرینش	داس��تان	و	روایت	آن	موجب		

فربه	شدن	جان	آدمی	می	شود:
جان	نباشد	جز	خبر	در	آزمون

هر	که	افزونش	خبر	جانش	فزون

تجلی داستان اخالق محور در تمثیل
نویس��ندگان	و	ش��اعران	معموالً	از	داستان	های	تمثیلی	
)allegorical-stories(،	به	عنوان	وس��یله	یا	بیان	ادبی	
برای	انتقال	معانی	پنهان	و	پوش��یده	اس��تفاده	می	کنند.	
چهره	ه��ا	و	ش��خصیت	های	مثالی،	اعم��ال	و	حوادث	
استعاری	و	تصاویر	خیالی	در	کنار	هم	قرار	می	گیرند	تا	
مفاهیم	اخالقی	و	عقاید	عرفانی	و	سیاس��ی	شاعران	را	
به	صورت	رمزی	و	نمادین	به	مخاطبان	منتقل	کند.	در	
تمثیالت	ادبیات	کهن	ایران	داس��تان	و	عناصر	نمایشی	
متعلق	به	آن	به	عنوان	هس��ته	مرک��زی	و	محور	اصلی	
ضمن	پیش��برد	مقاصد	نویسنده،	نقش	مهمی	در	جذب	
و	جل��ب	مخاطب	دارند.	عناصر	داس��تانی	در	واقع	پل	
اصلی	ارتب��اط	میان	تمثیل	و	ادبیات	نمایش��ی	اس��ت.	
داس��تان،	حکای��ت	و	قصه	ای	که	روای��ت	را	در	تمثیل	
جاری	و	س��اری	می	کند	اعمال	و	رفتار	شخصیت	ها	را	

سازماندهی	می	کند.
	داس��تان	های	رمزی	و	نمادین	موالن��ا	و	عطار	از	منظر	
معانی	عرفانی	دارای	اهمیت	بسیاری	هستند	ولیکن	از	
جنبه	تربیتی،	پیام	های	اخالقی	گلستان	و	بوستان	سعدی	
درنمایش	فضایل	رفتاری	و	روابط	انسانی	درخشش	و	
روانی	بیشتری	دارند		)	زرین	کوب،1386؛		ثروتیان،	1392(.
	سعدی	در	ش��عر	روایی	عوامل	و	عناصر	دراماتیک	را	
در	ساختاری	اخالقی	و	غیررمزی	سازماندهی	می	کند.	
توصیف	حادثه،	تصویر	س��ازی	و	گفتگو	بین	اشخاص	
داس��تان،	روشن	و	محس��وس	و	در	خدمت	ابالغ	»پیام		
اخالقی«	و	تعلیم	مخاطب	اس��ت.	به	روایت	س��عدی،	
س��گی	پای	مردی	صحرانش��ین	را	می	گزد،	شب	هنگام	
که	م��رد	از	درد	زخم	می	نالد،	دختر	پدرش	را	عتاب	و	
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سرزنش	می	کند.	می	پرسد	مگر	تو	هم	دندانی	برای	گاز	
گرفتن	نداشتی؟	تو	چرا	مقابله	به	مثل	نکردی	که	سگ	
ادب	شود؟	س��عدی	در	داستانی	که	اخالق	محور	است		
در	جواب	می	گوید	»بدرگی«	با	ناکس��ان	مانعی	ندارد.		
»بدرگی«	به	عنوان	بخشی	از	خصلت	و	طبیعت	آدمی،	
در	براب��ر	موقعیت	ها	و	ش��رایطی	ک��ه	در	زندگی	پدید	
می	آید	در	ش��عر	روایی	سعدی	مشروط	و	مقبول	است.	
ش��یوه	پاسخ	مرد	صحرانش��ین	به	دخترش	که	در	ذیل	
آمده،	از	یک	طرف		نمایش	وجه	هنری	تمثیل،	در	حل	
و	فصل	گره	داستانی	است	و	از	سوی	دیگر	ماندگاری	
و	تأثیرگ��ذاری	پی��ام	اخالقی	درنمای��ش	عزت	نفس	و		

ستیز	با	بدگوهری	و	پستی	بنی	آدم	را	نشان	می	دهد:	
سگی	پای	صحرا	نشینی	گزید

به	خشمی	که	زهرش	زدندان	چکید
شب	از	درد	بیچاره	خوابش	نبرد

به	خیل	اندرش	دختری	بود	خرد
پدر	را	جفا	کرد	و	تندی	نمود

که	آخر	تو	را	نیز	دندان	نبود؟
پس	از	گریه	مرد	پراکنده	روز

بخندید	کای	بابک	دل	فروز
مرا	گر	چه	هم	سلطنت	بود	و	بیش

دریغ	آمدم	کام	و	دندان	خویش
محال	است	اگر	تیغ	بر	سر	خورم

که	دندان	به	پای	سگ	اندر	برم
توان	کرد	با	ناکسان	»بدرگی«

ولیکن	نیاید	ز	مردم	سگی
)بوستان	باب	چهارم:	در	تواضع(

بر	خالف	داستان	اخالق	محور	سعدی،	در	اشعار	روایی	
موالن��ا	و	عطار،	تمثیل	و	تش��بیه	فراتر	از	علوم	رفتاری	
و	ادبی	با	عرفان،	رنگ	آمیزی	و	رمزگذاری	می	ش��ود	تا	
با	فلس��فه	و	حکم��ت	در	هم	آمی��زد.	در	ادب	عرفانی	
خصلت	های	ذاتی	انسان	باید	شناخته،	تربیت	و	هدایت	
ش��ود.	انس��ان	به	ترک	ش��هوت	ها	و	لذت	ه��ا	دعوت	
می	ش��ود	لذا	»بدرگی«	در	اندیش��ه	فلس��فی	و	عرفانی		

موالنا،	مطرود	و	محکوم	است:	

پادشاهان	جهان	از	بدرگی	
بو	نبردند	از	شراب	بندگی
موالنا	معتقد	اس��ت	باده	معرفت	از	دسترس	پادشاهان	
خارج	است	لذا		آنان	از	حقیقت	عبادت	محرومند.	از	نظر	
موالنا	تا	جان	ش��اهان	مستبد،	آلوده	به	»بدرگی«	است،	
گس��تاخی	و	خود	پرستی	در	روحشان،	شعله	ور	است.

رابطه عناصر ادبیات 	نمایشی با داستان های تمثیلی
ادبیات	نمایش��ی	در	یونان	باس��تان	و	رم	رواج	بس��یار	
داش��ت.	ارس��طو	ادب	دراماتیک	یا	نمایشی	را	یکی	از	
مهم	ترین	ان��واع	ادبی	می	داند.	نمایش��نامه	ها	در	یونان	
جنبه	سیاس��ی،	اجتماعی	و	ملی	داش��ت	ب��ه	این	دلیل	
ک��ه	یونان	جامعه	ای	دموکراتی��ک	بود.	برخالف	برخی	
کش��ورها	در	فرهنگ	و	ادبیات	رسمی	ایران،	نمایش	و	
به	تبع	آن	ادبیات	نمایش��ی	وجود	نداشته	است	ولیکن	
در	دوران	پیش	از	اس��الم،	ایران	بر	اس��اس	شواهد	در	
دربار	س��لوکیان	و	پارتیان	گاهی	نمایشنامه	های	یونانی	
اجرا	می	شده	اس��ت.	در	ایران	پس	از	اسالم	در	ادبیات	
ش��فاهی	ما	نمونه	های	فراوانی	از	نمایش	وجود	داشته	
اس��ت،	آیین	های	نمایش��ی	در	ایام	ن��وروز،	بقال	بازی،	
سیاه	بازی،	نقالی،	تقلید	یا	مضحکه	به	رغم	نداشتن	متن	
مکتوب	هنرهای	صحنه	ای	و	اجرایی	تلقی	می	شوند	که	
در	آنها	مردم	به	تماشای	بازی	بازیگران	عالقه	و	رغبت	
نشان	می	دادند.	برجس��ته	ترین	نوع	ادبیات	نمایشی	در	
قالب	تعزیه	و	ش��بیه	خوانی	همراه	با	موسیقی	و	به	زبان	
منظوم	هنری	اس��ت	که	روی	صحنه	اجرا	می	شد.	مردم	
در	مکان	ها،	به	مناس��بت	های	مختلف	به	دور	بازیگران	
حلقه	می	زدنند	و	با	آنها	همراهی	و	همدردی	می	کردند	
)جعفری	قنواتی،1394؛	مکی،1366(.	یار	شاطر	معتقد	
است	دو	تراژدی	در	ایران	پیش	از	اسالم	وجود	داشت،	
یکی	یادگار	زریر	و	دوم	غم	نامه		س��یاوش	که	با	نمایش	
مذهبی	تعزیه	و	روند	شکل	گیری	آن	بی	ارتباط	نیست.	
تراژدی	های	ایرانی	نظیر	رس��تم	و	سهراب،	و	رستم	و	
اسفندیار	هر	چند	که	به	عنوان	نمایشنامه	نوشته	نشده	اند	

ولیکن	قابلیت	آن		را	دارند	که	بر	صحنه	اجرا	شوند.
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عناصر	س��ازنده	تراژدی	در	ادبیات	نمایش��ی	به	ترتیب	
عبارتن��د	از:	1-افس��انه	مضمون	2-س��یرت	3-گفتار	
4-اندیشه	5-منظر	نمایش	و	6-آواز	)زرین	کوب،1382(.	
با	این	حال،	در	جمع	بندی	ش��ارحان	و	مفس��ران	آرای	
ارسطو	می	توان	گفت،	»داستان«	و	»شخصیت	اصلی«	یا		
»قهرمان«	ضمن	آنکه	در	ادبیات	نمایش��ی	هسته	اصلی	
درام	را	تش��کیل	می	دهند،	بیش	از	ه��ر	عامل	و	گزاره	
دیگری	در	جذب	و	کس��ب	توجه	مخاطب	اثر	گذارند.	
ت��راژدی	در	ادبیات	نمایش��ی	یا	دراماتیک،	ش��فقت	و	
هراس	را	برمی	انگیزد	تا	س��بب	تطهی��ر	و	تزکیه	نفس	
انسان		شود.	س��یر	حوادث	و	اعمال	معموال	نتیجه	اش	
ش��وربختی	و	مرگ	جان	گداز	قهرمان	اصلی	در	انتهای	
داس��تان	است.	کاتارس��یس	)catharsis(	آرامشی	است	
ک��ه	در	بیننده	در	برابر	تأثر	و	تأس��ف	ناش��ی	از	مرگ	
نا	عادالنه	و	سرنوش��ت	غم	انگیز	قهرمان	داس��تان	ایجاد	
می	ش��ود.	با	آنکه	داس��تان	س��تون	و	محور	درام	است،	
تراژدی	بر	عکس	حماسه	و	تمثیل	جنبه	نمایشی	دارد.	
در	باور	ارسطو	نمایش	اعمال	مهم	و	جدی	این	فعل	و	
انفعاالت	در	ش��ش	عامل	قابل	تشخیص	و	تمیز	است:	
»اول،	هسته	داستان	که	ترتیب	منظم	و	منطقی	حوادث	
	)character(	اشخاص	و	قهرمانان	دوم،	است.	اعمال	و
که	بازیکنان	نمایش��نامه	باش��ند.	س��وم،	اندیشه	ها	که	
حرف	های	قهرمانان	یا	نتایج	اعمال	آنان	است.	چهارم،	
بیان	یا	گفتار	که	نحوه	کاربرد	و	تأثیر	کلمات	در	تراژدی	
اس��ت.	طرز	بیان	باید	س��نگین	و	موزون	باشد.	پنجم،	
آواز	کر،	آوازهایی	اس��ت	که	دس��ته	های	همسرایان	در	
تراژدی	می	خوانند.	ششم،	وضع	صحنه	یا	منظر	نمایش	
ک��ه	مربوط	ب��ه	صحنه	آرایی	و	صحنه	س��ازی	اس��ت«	

)شمیسا،147،1386(.
داس��تان،	قهرمان،	اندیش��ه	و	بیان،	چهار	گزاره	مهم	در	
ادبیات	نمایشی	هستند؛	دو	عامل	دیگر	یعنی	صحنه	آرایی	
و	آواز	یا	موسیقی	مربوط	به	جنبه	اجرایی	نمایشنامه	های	
کمدی	و	تراژدی	اند.	در	تمثیالت	روایی	همانند	ادبیات	
دراماتیک،	آفرینش	داس��تان	و	اعمال	و	کردار	اشخاص	
نقشی	بنیادی	و	محوری	دارند.	به	عبارت	دیگر	داستان	

و	ش��خصیت	با	رمزگذاری	قصه،	ش��کل	گیری	اندیشه	
و	انتقال	پیام،	س��اختار	روایی	تمثیالت	را	س��اماندهی	

می	کنند.

مفهوم قصه پردازی و داستان سرایی در ادبیات کهن ایران
تمثی��ل		روایی	در	ادبیات	تمام	ملت	ه��ا	وجود	دارد	اما	
ش��یوه	قصه	پردازی،	بر	اس��اس	س��نت	های	فرهنگی	و	
میراث	دینی	و	آیینی،	تمثیالت	روایی	ملل	را	از	یگدیگر	
متمای��ز	و	متفاوت	می	کند.	قصه	در	حکم	ظرف	فکر	و	
پیمانه	اندیش��ه،	دانه	معنی	را	در	خود	کاشته	و	پرورش	
می	ده��د.	قصه		)tale(	به	معنای	حکایت	و	سرگذش��ت	
معموال	به	آثاری	اطالق	می	شود	که	حوادث	و	اتفاقات	
در	آن	از	اهمی��ت	وی��ژه	ای	برخوردارن��د.	برعک��س	
شخصیت	ها	وقایع	در	قصه	ها	خلق	الساعه	و	خارق	العاده	
هس��تند،	رابطه	علت	و	معلولی	بین	رویدادها	کمرنگ	
و	ضعیف	هستند.	اش��خاص	در	قصص	و	حکایات	به	
خوب	و	بد	تقسیم	می	ش��وند،	تضاد	و	تعارض	آشکار	
اس��ت،	نیکی	و	پلیدی	بین	ش��خصیت	ها	حد	وس��ط	
ندارد.	قهرمان	قصه	ها	آدم	های	معمولی	و	عادی	نیستند	
بلکه	نمونه	های	عالی	و	کلی	از	فضیلت	های	بش��ری	و	
عموم��ی	را	به	نمایش	می	گذارن��د.	در	قصه	و	حکایت	
تمثیلی	ش��خصیت	پردازی	با	جزییات	انجام	نمی	شود،	
م��کان	و	زمان	فرضی	و	تصوری	اس��ت	و	مورد	توجه	

جدی	قرار	نمی	گیرد.	
ب��ه	عنوان	نمونه	در	حکایت	پادش��اه	و	کنیزک	در	دفتر	
اول	مثنوی،	قصه	گوی	بلخ	مکان	مالقات	پادش��اه	دین	
و	دنی��ا	را	با	کنیزک	زیبا	و	خوش��رو	گذرگاهی	می	نامد	
و	با	گفتن	اینکه	»ش��اه	هنگام	شکار	چشمش	به	کنیزک	
افتاد«	از	ذکر	و	توصیف	جزئیات	و	بررس��ی	آثار	زمان	
و	م��کان	در	حادثه	صرف	نظر	می	کند.	لحن	گفتگو	بین	
اش��خاص	در	قصه	ها	از	شاه	و	شاهزاده	و	حکیم	گرفته	
ت��ا	مردم	عادی،	مختصر،	مفی��د	و	در	خدمت	محتوا	و	
مضمون	اس��ت.	رنگ	آمیزی	ش��خصیت	ها	با	واقعیات	
زندگی،	زمان	و	مکان	خاص	و	ش��ناخته	ش��ده،	تطابق	
ندارد.	داس��تان	با		قص��ه	و	حکایت	از	حیث	ماهیت	و	



11

95
ن 

ستا
 تاب

   
وم

 س
اره

شم
   

ل 
 او

ال
 س

ساختار	فنی،	با	وجود	تش��ابه،	با	یکدیگر	تفاوت	هایی	
دارند	)اخوت،1371؛	زرین	کوب،1386(.

بسیاری	از	نویسندگان	و	حتی	فیلسوفان،	عرفا،	عالمان	
اخالق	که	به	قدرت	داس��تان	و	زبان	قصه	واقف	بودند	
اف��کار	خود	را	در	قالب	تمثی��ل	به	مدد	جایگاه	خاصی	
که	قصه	در	زندگی	بش��ر	پیدا	کرده	بود	تبیین	و	تحلیل	
می	کردند.	کش��ش	آدمی	به	قصه	تمایلی	فطری	است	و	
ب��ه	همین	دلیل	عده	ای	از	تمثیل	پ��ردازان	بر	این	باورند	
که	قصه	پ��ردازی	ماهیتی	معنوی	و	لذتی	روحانی	دارد.	
حتی	ش��اید	بتوان	گفت	بخش	اعظمی	از	کتب	آسمانی	
از	قص��ص	و	تمثیل	ها	ش��کل	گرفته	اس��ت.	ش��اعر	با	
بهره	گیری	از	ای��ن	خصلت	و	عالقه	فطری	خواننده	به	
قصه،	دس��ت	به	آفرینش	می	زن��د؛	یعنی	با	پس	و	پیش	
کردن	یا	حذف	و	اضافه	رویدادهای	بیرونی	یا	واقعیت	
داس��تانی	به	یاری	تخی��ل،	کار	بازآفرینی	و	بازس��ازی	
حکایات	را	انج��ام	می	دهد	)جعف��ری	قنواتی،1394؛	

اخوت،1371(.
هدف	در	قصه	پ��ردازی	ثبت	دقیق	تاری��خ،	حوادث	و	
بازآفرینی	واقعیات	زندگی	نیس��ت.	داستان	س��رایی	و	
قصه	پردازی	درانواع	تمثیالت،	معموال	برس��اخته	خیال	
شاعر	و	ساختگی	است	ولیکن	ضروری	است	به	لحاظ	
قرادادهای	داستانی	باور	پذیر	باشد	و	به	مسائل	اخالقی	
و	رفتاری	انس��ان	مربوط	ش��ود	تا	بتوان��د	همدردی	و	
همفکری	مخاطب	را	به	لحاظ	حسی	و	روحی	برانگیزد.
	داس��تان	نق��ل	واقعه	ای	اس��ت	که	عالوه	ب��ر	تابعیت	
توال��ی	زمانی،	اس��توار	بر	مناس��بات	عل��ت	و	معلولی	
اس��ت.	اش��خاص	ب��ه	لح��اظ	ویژگی	های	ف��ردی	در	
داس��تان	از	یگدیگر	متمایز	می	ش��وند؛	زم��ان	و	مکان	
در	آن	معی��ن	و	معلوم	اس��ت	و	ش��خصیت	پردازی	ها	
متناسب	با	موقعیت	اجتماعی	و	فرهنگی،	زبان	و	گفتار	
افراد	صورت	می	پذیرد.	رمان،	داس��تان	کوتاه	و	داستان	
بلند،	گونه	های	هنر	خالق	داستان	نویسی	هستند.	با	این	
حال	لغت	داس��تان	)story(	در	زبان	فارسی	اصطالحی	
عام	به	ش��مار	می	آی��د	و	از	نظر	کاربرد	تن��وع	و	تکثر	
دارد.	در	ادبیات	عامه	و	داستانی	ایران،	قصه،	حکایت،	

سرگذشت	و	افسانه	به	معنی	داستان	به	کار	رفته	است.	
تمثیل	هایی	روایی	که	ش��کل	داستانی	دارند	قصه	خود	
را	به	ص��ورت	نمادین	)symbolic(	در	قالب	»افس��انه	
تمثیلی«،	»حکایت	تمثیلی«	و	»تمثیل	رمزی«	با	ترکیبی	
از	عناص��ر	ادبی��ات	دراماتیک	و	ادبیات	داس��تانی	بیان	
می	کنند.	تمثیل	های	روایی	ادبیات	کهن	ایران،	حکایات	
و	داس��تان	هایی	هس��تند	که	در	عالم	خیال	قصه	پردازی	
ش��ده	اند،	به	عبارت	دیگر	تمثیالت	از	متون	داس��تانی،	
تاریخی،	منابع	مکتوب	و	ادبیات	شفاهی	اخذ	و	اقتباس	

و	پردازش	شده	اند.		
همچنان	که	گفته	ش��د	عناصر	قصه	و	داس��تان	علیرغم	
ویژگی	های	متفاوت	و	تشابهاتش��ان،	در	کنار	هم	مانند	
روح��ی	واح��د	در	کالبد	تمثی��ل	نقش	آفرینی	می	کنند.	
تمثیل	پردازان	درابالغ	پیام	و	برقراری	ارتباط	با	خواننده	
در	ادبیات	تعلیمی	ایران	دست	در	دامان	قصه	و	داستان	

دارند.
چگونگ��ی	ترکیب	عناص��ر	و	مؤلفه	های	داس��تانی	در	
تمثیالت	فارسی	مانند:	س��بک	روایت،	صحنه	پردازی،	
ش��خصیت	پردازی	و	آفرین��ش	لحظ��ات	تأثیرگذار	به	
خاطر	س��یر	وس��لوک	عارفانه	خالق	آن،	در	یک	کالم	
حیرت	انگیز	و	ش��وق	آفرین	اس��ت.	حکیم	تمثیل	پرداز	
ب��ا	پرده	ب��رداری	از	مفاهی��م	مجرد	و	معق��ول	به	یاری	
شگردهای	داستانی	در	تالش	است	آموزه	ها	و	باورهای	

دینی	را	ملموس	و	مجسم	کند.
پیچیدگی	های	سیر	و	سلوک	راه	عارفان	در	منظومه	های	
داس��تانی	منطق	الطیر،	مصیبت	نامه،	الهی	نامه،	اسرار	نامه	
فرید	الدین	عطار	نیش��ابوری	و	بیش	از	س��یصد	قصه	و	
حکایت	در	آس��مان	معنوی	ش��ش	دفتر	مثنوی	موالنا	
جالالدین	بلخی	عالوه	بر	اینکه	میراث	گرانقدر	ادبیات	
نمایش��ی	و	داستانی	ایران	زمین	اس��ت،	کانون	و	مرکز	
گونه	شناسی	انواع	تمثیالت	روایی	و	مظهر	تجلی	وجه	
هنری	ادبیات	متعالی	است،	البته	این	مجموعه	نفیس	و	
ارزش��مند	جهانی	و	ایرانی	تاکنون	آنچنان	که	شایس��ته	
اس��ت	مورد	مطالعه	و	توجه	درام	نویس��ان	قرار	نگرفته	

است.
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آرایش عناصر داستانی و تمثیل رمزی
در	میان	تمثیل	پردازان	ش��عر	روایی	کس��ی	از	پیشینیان	
را	نمی	شناس��یم	که	خالق	و	یا	آفریننده	داس��تان	باشد.		
بس��یارند	قصه	های	تمثیلی	که	در	متون	ادبی	و	غیر	ادبی	
فارس��ی	تکرار	ش��ده	اند	ولیکن	هیچ	کسالت	و	ماللتی	
ب��رای	خوانن��ده	ندارند	چرا	ک��ه	بار	معنای��ی	آنها	در	
تمثیالت	روایی	یکدست	و	یکسان	نیست.	یک	داستان	
واحد	در	آثار	امام	محمد	غزالی	به	گونه	ای	قصه	پردازی	
و	به	شیوه	هنری	بیان	می	شود	که	بُعد	دینی	دارد.		همان	
داستان	در	آثار	سعدی	از	زبان	و	شیوه	ای	تبیین	می	شود	
که	بُعد	اخالقی	می	یابد.	در	قلم	حکیم	س��نایی	روایت	
و	س��امان	دهی	همان	داستان	به	گونه	ای	ست	که	رنگ	و	
بوی	صوفیانه	می	گیرد	و	وقتی	همان	داس��تان	از	صافی	
اندیش��ه	تابناک	موالنا	عب��ور	می	کند	بُع��دی	عرفانی،	

حکمی	و	عقلی	پیدا	می	کند.
تمثیل	پردازان	در	یک	قصه	واحد	از	ش��گردهای	متنوع	
در	آرایش	عناصر	داس��تانی	اس��تفاده	می	کنند.	بنابراین	
قص��ه	در	انواع	تمثیل	با	عنایت	ب��ه	ویژگی	روایت	در	
بافتی	خ��اص	معنایی	و	در	س��اختار	دیگری	مفهومی	
متفاوت	دارد.	ساختار	حکایات	و	شیوه	ارایه	اطالعات	
به	خواننده	به	ذوق	و	س��لیقه	ش��اعر	تمثیل	پرداز	و	نوع		
داستان	سرا	بستگی	دارد.	مطالعات	پژوهشگران	ادبیات	
داس��تانی	و	نمایشی	نش��ان	می	دهد	که	هس��ته	اصلی	
داس��تان	برای	گویندگان	و	نویس��ندگان	آنها	استقالل	
ذاتی	نداش��ته	اس��ت.	روایات،	حکایات	و	داستان	های	
تمثیل��ی	به	هی��چ		وجه	از	نظر	س��اختاری	کامل	و	تمام	
نیس��تند.	بنابراین	تبعی	بودن	داستان	دست	نویسنده	و	
ش��اعر	را	باز	می	گذارد	تا	با	دخل	و	تصرف	فراوان	در	
داستان	بتواند	نیت	و	مقصود	خود	را	ملموس	و	مجسم	

کند	)پورنامداریان،1389؛	ثروتیان،1392(.
قص��د	تمثیل	پرداز	بیش��تر	تأثیرگذاری	بر	احس��اس	و	
عاطفه	ی	مخاطب	اس��ت	ن��ه	بر	اندیش��ه	و	ادراک	او،	
بنابرای��ن	تأثیر	افس��انه	ی	تمثیلی،	حکای��ت	تمثیلی	و	
داستان	رمزی	بر	ذهن	مخاطب	بیشتر	از	روزنه	ی	خیال	
و	احس��اس	است	نه	استدالل	و	عقل،	تالش	و	کوشش	

ش��اعر	در	قصه	پردازی	ناش��ی	از	جوشش	غیرارادی	و	
ناخودآگاه	نویسنده	است:

تو	مپندار	که	من	شعر	به	خود	می	گویم
تا	که	بیدارم	و	هشیار	یکی	دم	نزنم
با	اینکه	در	تمثیالت	و	منظومه	های	عارفانه	و	عاش��قانه	
شعر	روایی،	ناخودآگاه	نویسنده	درگیر	بازآفرینی	قصه	
می	ش��ود،	اثر	نهایی	که	در	برابر	چشمان	مخاطب	قرار	
می	گیرد	نظمی	منسجم،	هوشمندانه	و	شیوه	ای	برجسته	
و	ممتاز	از	بیان	هنری	است.	تمثیل	پردازان	قصه	گو،	برای	
روایت	افکار	و	انتقال	اندیشه	فلسفی	و	اخالقی	خود	از	

احساس	و	عواطف	درونی	خویش	مایه	می	گیرند.
تمثیل	رمزی	در		قصه	»شیخ	صنعان«	در	منطق	الطیر	عطار	
و	همچنین	داستان	»دژ	هوش	ربا«	در	بیان	سفر	سه	برادر	
به	قلعه	ذات	الصور	مثنوی	موالنا	نمونه	روشنی	از	ادعای	
مذکور	است.	زبان	قصه	و	سبک	نگارش	در	داستان	دژ	
هوش	ربا	و	ش��یخ	صنعان	به	گون��ه	ای	نظامند	مخاطب	
را	به	س��یر	و	سفری	معنوی	می	کشاند	)کزازی،1387(.
وقایع	طوری	تصویر	و	توصیف	می	ش��ود	که	خواننده	
با	اش��خاص	داس��تان	در	تمام	لحظات	مبادله	احساس	
و	عواط��ف	دارد.	ب��ا	اینک��ه		موض��وع	و	مضمون	دو	
داستان	یکی	اس��ت	برای	جذاب	کردن	موضوع	عشق،	
موقعیت	های	مختلف	خلق	می	ش��ود	ت��ا	کنش	قصه	و	
توصیف	آثار	واقعه،	بر	شخصیت	ها	در	دو	قصه	مذکور،	
از	زاویه	ه��ای	مختلف	رنگی	نوین	بگیرد	و	مخاطب	را	
قان��ع	و	ارض��اء	کند.	در	قصص	مذکور	پایه	واس��اس،	
موض��وع	تمثیل	رمزی	بر	محور	داس��تان،	ش��خصیت	
و	برداش��ت	نویس��نده،	متناس��ب	با	نیازهای	معنوی	و	
فرهنگی	س��اماندهی	ش��ده	است.	نویس��نده	با	تغییر	و	
تبدیل	پیرنگ،	ساختاری	را	پی	ریزی	می	کند	تا	بتواند	با		
چینش	و	آرایش	رویدادها	به	داس��تانی	کهنه	جانی	تازه	

دهد	)پورجوادی،1374؛	اشرف	زاده،1380(.
چگونگی	مواجهه	و	مقابله	شخصیت	ها	در	حل	و	فصل	
بحران	ها	و	موانع	و	همچنین	ش��یوه	نمایش	ورود	س��ه	
ش��اهزاده	به	قلعه	هوش	ربا	وتوصی��ف	عظمت	حادثه	
مهم��ی	که	ماجرای	زندگی	عادی	ش��یخ	صنعان	را	زیر	
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و	رو	می	کند	گوش��ه	ای	از	ظرفیت	نمایش��ی	و	توانایی	
تمثیل	پردازان	ادبیات	متعالی	ایران	است.

در	ش��ناخت	ان��واع	تمثی��ل	داس��تان	ش��یخ	صنعان	را	
تمثیل	رمزی	نامیده	اند.	داستان	شیخ	صنعان	مفصل	ترین	
تمثیل	روای��ی	منطق	الطیر،	در	متن	اصلی	و	ش��اعرانه،	
سرش��ار	از	نشانه	های	نمادین	و	معنایی	است.	سخن	با	
عنوان	»الحکایه	و	التمثیل«	آغاز	می	ش��ود.	اصل	داستان	
منطق	الطیر	در	کتاب	»تحفه	الملوک«	امام	محمد	غزالی	
آمده	است.	سراینده	داستان،	فریدالدین	عطار	به	زیبایی	
تم��ام،	برای	تش��ویق	پ��رواز	مرغان	و	افزایش	ش��وق		
دیدارش��ان	با	حضرت	سیمرغ،	سه	گانه	عشق	و	عاشق	
و	معش��وق	را	در	زندگی	ش��یخ	صنعان	به	نظم	کشیده	
است.	موضوع	داستان،	معرفت	به	عشقی	است	که	کلید	
گنج	مقصود	اس��ت.	برداشتن	حجاب	از	چهره	دلبندان	
جهان	و	کشف	عالم	اسرار	غایت	این	داستان	تمثیلی	و	

رمزی	است	)اشرف	زاده،1380؛	عطاپور،1391(.
تمثیل	رمزی،	مانند	تش��بیه	و	اس��تعاره	بلکه	پررنگ	تر	
و	غلیظ	ت��ر	از	آنه��ا	مفاهیم	روحانی	و	روانشناس��ی	یا	
اندیش��ه	های	اس��تداللی،	انتزاعی	و	عقالنی	را	ملموس	
و	م��ادی	می	کند.	ب��ه	عبارت	دیگر	تمثی��ل	رمزی	بیان	
عقیده	و	القاء	باوری	غامض	است	نه	از	طریق	گفتگوی		
مستقیم،	بلکه	در	پوشش	و	لباس	و	شکل	یک	حکایت	
خیالی،	که	با	فکر	و	مقصود	اصلی	نویسنده	قابل	تطبیق	
و	هماهنگ	باش��د.	عطار	نیشابوری	گزارش	گر	بخشی	
از	زندگی	ش��یخ	صنعان	اس��ت	اما	منظور	و	مقصودش	
از	داس��تانی	که	تصویر	و	توصیف	می	کند	چیز	دیگری	
است.	بنابراین	در	تمثیل	رمزی	)allegory(	تفسیر	الزم	
اس��ت	تا	قصد	گوینده	که	در	کالم	ش��خصیت	و	ظرف	

داستان	پنهان	است	آشکار	شود.
برخی	از	پژوهشگران	معتقدند	روایت	اساطیر،	رویاهای	
صادقانه،	داستان	های	پیامبران	و	حکیمان	الهی،	الهامات	
و	حکایاتی	هستند	که	ناشی	از	مراقبت	و	ترک	شهوات	
و	لذت	های	دنیا	مش��اهده	و	بیان	می	شوند	لذا	نباید	به	
معنی	عام	تمثیل	تلقی	شوند.	این	نوع	داستان	های	رمزی	
در	واقع	الهام	یا	نوعی	رویا	هستند	که	عالمان	و	صالحان	

آنها	را	در	عالم	حقیقت	خویش	یا	عالم	مثال	مشاهده	و	
تجربه	کرده	اند	)پارسانسب،1390؛	پورنامداریان،1389(.
شرط	مشاهده	عالم	غیب،	رسیدن	به	جهان	فرا	آگاهی	و	

عبور	از	حواس	صوری	به	مدد	عقل	باطنی	است:	
بشنوی	از	خویش	و	پنداری	فالن

با	تو	اندر	خواب	گفتست	آن	نهان
تو	یکی	تو	نیستی	ای	خوش	رفیق

بلکه	گردونی	و	دریای	عمیق

به	دلیل	توضیح	ناپذیری	تجربه	های	روحانی	عالم	مثال	
و	ب��رای	حفظ	تق��دس	و	ارزش	های	معن��وی	این	نوع	

تمثیالت	را	می	توان	داستان	رمزی	نام	گذاری	کنیم.	

»ش��خصیت« و »داستان« در تفسیر و تحلیل حکایت 
شیخ صنعان 

هر	روایتی	با	دو	عنصر	قصه	و	قصه	گو	ش��کل	می	گیرد	
و	با	تولد	ش��خصیت،	جامع	و	گسترده	می	شود.	روایت	
جامع	)total narrative(	عبارت	است	از	مجموع	وقایع	
و	تم��ام	موقعیت	های��ی	ک��ه	راوی	در	دل	و	ذهن	دارد	
ولیکن	در	طول	متن	از	ذکر	جزییات	و	توصیف	یکایک	

آنها	پرهیز	می	کند.
به	عنوان	مثال	معرفی	ش��خصیت	اصلی	بر	اساس	نیاز	
داس��تان	با	ذکر	نش��انه	های	کلی	از	کرامات،	مقامات	و	
ش��خصیت	معنوی	شیخ،	آغاز	می	ش��ود.	کنش	خاصی	
که	به	داس��تان	عطار	حرکت	و	جان	می	بخشد،	رویای	
رسوالنه	یا	مأموریتی	اس��ت	که	باید	توسط	شخصیت	
اصلی	انجام	شود.	این	مأموریت	و	رسالت،	یعنی	رفتن	
ش��یخ	به	روم	رویدادهای	پیرنگ	داستان	را	ساماندهی	

می	کند.			
راوی	زمینه	چین��ی	)exposition(	را	با	معرفی	خوی	و	
خصال	ش��خصیت	اصلی	آغاز	می	کن��د	تا	با	ارائه	پیش	
داس��تان،	وقایع	مهم	در	قصه	باور	پذیر	ش��وند.	علم	به	
اح��کام	و	عمل	به	فرامین	الهی	پر	پرواز	ش��یخ	صنعان	
بود.	او	به	عنوان	پیشوای	مردم	صاحب	کماالت	دینی	و	
کاش��ف	اسرار	الهی،	پنجاه	سال	در	کعبه	اقامت	داشت،	



14

نم��از	و	روزه	بی	ح��د	بجا	می		آورد.	با	ای��ن	که	به	مقام	
کرامت	رسیده	بود	چندین	بار	در	خواب	می	بیند	که	در	

والیت	روم	بُتی	را	سجده	می	کند:
کز	حرم	در	رومش	افتادی	مقام

سجده	می	کردی	بُتی	را	بر	دوام

رویای��ی	که	ش��خصیت	اس��اطیری	ما	چندی��ن	بار	در	
خواب	می	بیند	یک	موقعیت	خاص	دراماتیک	است	که	
نمی	توان	به	س��ادگی	آن	را	نادیده	گرفت.	شیخ	به	نور	
یقین	درمی	یابد	که	خطر	و	امتحان	بزرگی	در	پیش	است:

یوسف	توفیق	در	چاه	اوفتاد
عقبه	دشوار	در	راه	اوفتاد

عنایت	به	بُت	و	س��جده	بر	آس��تان	صن��م	در	موقعیت	
آغازی��ن)situation(	کارک��رد	دراماتیک��ی	دارد،	چرا	
ک��ه	آرام��ش	روح��ی	ش��خصیت	را	به	ه��م	می	ریزد.
 theatrical(ارسطویی	نمایش��ی	قراردادهای	اساس	بر
conventions(	شخصیت	اصلی	در	برابر	ابهام،	چالش	
یا	مشکلی	قرار	می	گیرد.	وقتی	شیخ	برای	کشف	حقیقت	
متعهد	به	س��فر	می	شود،	در	جس��تجوی	کعبه	مقصود	
آسایش	خویش	را	از	دست	می	دهد.	شیخ	صنعان	همراه	
چهارصد	ش��اگرد	و	مریدش	عازم	روم	می	شود.	زمانی	
که	شیخ	به	روم	می	رسد	دختری	می	بیند	روحانی	صفت	
در	ره	روح	اللهش	صد	معرفت،	دختر	ترسا	آنقدر	زیبا	
و	عالی	منظر	است	که	آفتاب	بر	جمال	او	حسد	می	ورزد:

دختر	ترسا	چو	برقع	برگرفت
بند	بند	شیخ	آتش	در	گرفت

راوی	با	توصیف	و	تصویر	وقایع	بعدی	در	متن	داستان	
نش��ان	می	دهد	تعادل)balance(	موجود	بین	مریدان	و	
مراد،	متزلزل	و	شیخ	از	دنیای	عادی	و	روزمره	خویش	

جدا	می	شود:
شیخ	ایمان	داد	و	ترسایی	خرید

عافیت	بفروخت	رسوایی	خرید

	)circumstance(وضعیت		داستان	اشخاص	افکار	و	اعمال
را	پیچی��ده	و	رواب��ط	ترس��ا،	پارس��ا	و	مری��دان	را	با	

بی	ثباتی)instability(	مواجه	می	کند:
سربسر	در	کار	او	حیران	شدند

سرنگون	گشتند	و	سرگردان	شدند

گفتگوهای	آتشین	و	استداللی	مریدان	با	شیخ		مخالفت	ها	
را	تشدید،	و	تنش)stress(	را	افزایش	می	دهد:

موج	زن	شد	پرده	دل	شان	ز	خون
تا	چه	آید	خود	از	این	پرده	برون

عطار	در	گفتگو	بین	ش��یخ	و	ش��اگردان،	که	هریک	از	
طرفین	می	کوش��ند	حقانیت	خود	را	اثبات	کنند،	سعی	
می	کند	راوی	بی	طرفی	بماند	و	خواننده	به	روش��نی	در	

نمی	یابد	راوی	داستان	خود	چه	عقیده	ای	دارد.
تع��ادل	آغازین	مس��تلزم	تنش	اس��ت	ولیک��ن	همین		
موقعیت	متعادل	ش��رایطی	را	خل��ق	می	کند	تا	قصه	گو		
با	نمایش	نش��انه	های	عاشق	شدن	ش��یخ،	راوی	داستان	
موازن��ه	می��ان	دو	نی��روی	متض��اد	و	متخاص��م	را	به	
خوب��ی	عی��ان	و	آش��کار	کن��د.	مکالم��ه	دانش	محور،	
صحن��ه	دیدار	پیر	پارس��ا	و	دختر	ترس��ا	ناهماهنگی	و	
کش��مکش)tension(	مذهب��ی،	بین	دو	نم��اد	دینی	را	
به	ش��یوه	ای	چش��م	گیر	و	جذاب	به	نمایش	می	گذارد:

دخترش	گفت	ای	خرف	از	روزگار
ساز	کافور	و	کفن	کن	شرم	دار

فریدالدی��ن	به	عن��وان	قصه	پ��رداز	به	نیک��ی	می	داند	
آش��فتگی)disturbance(	واقعه	ای	آغاز	کننده		است	که	
	)action(کنش	و	ری��زد	می	هم	در	را	متعادل	موقعی��ت
اصل��ی	را	تقوی��ت	می	کند.	لحن	کالم)tone(	ترس��ا	و	
پارس��ا	وقتی	با	یکدیگر	روبرو	می	شوند	روابط	مستقر	
را	نامنتظم،	و	روان	ش��خصیت	ها	را	پریش��ان	و	آشفته	
می	کند.	دختر	ترس��ا	می	گوید	»ای	ش��یخ	کجا	دیده		ای	
که	زاهدان	در	کوی	ترس��ایان	مقیم	ش��وند؟	از	این	کار	
درگذر	که	دیوانگی	بار	می		آورد«.	ش��یخ	پارس��ا	پاسخ	
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می	دهد	ناز	و	تکبر	به	یک	س��و	نه	که	عش��قم	سرسری	
نیست:

آفتابی	از	تو	دوری	چون	کنم
سایه	ام	بی	تو	صبوری	چون	کنم

)protagonist(اول	ش��خصیت	عنوان	به	ش��یخ	وقتی
ت��الش	می	کند	اراده	خویش	را	محقق	کند	دختر	باز	به	
درش��تی	و	س��ختی	می	گوید	کهولت	و	پیری	و	سستی	
زمان	عش��ق	ورزی	نیس��ت	با	این	حال	اگر	به	راس��تی	
در	این	کار	ایس��تاده	ای	باید	دس��ت	از	اسالم	بشویی	تا	

همرنگ	یار	ترسا	بشوی:
سجده	کن	پیش	بت	و	قرآن	بسوز

خمر	نوش	و	دیده	را	ایمان	بدوز

در	اینج��ا	قصه	گو	بار	دیگر	از	کش��مکش	به	موقعیت	
تعادل	و	آشتی	دو	نیروی	متخاصم	بازمی	گردد:

شیخ	گفتش	هر	چه	گویی	آن	کنم
وآنچه	فرمایی	بجان	فرمان	کنم

در	این	مرحله	ش��یخ	آگاهانه	یا	نا	آگاهانه	تحت	فش��ار	
نیرویی	خرد	کننده	قرار	می	گیرد	که	در	داستان	نویس��ی	
کالس��یک	و	مدرن	شرط	یا	نقشه	)stake(	برای	رسیدن	
به	هدف	نامیده	می	شود.	استفاده	از	نقشه،	هدف	یا	شرط	
در	پیش��برد	پیرنگ	بدین	منظور	است	که	شخصیت	ها،	
انگیزه	ها	و	مقاص��د	خویش	را	به	گونه	ای	باورپذیر	در	
داستان	آش��کار	کنند.	دختر	ترسا	که	نماد	دین	داری	در	
آیین	خویش	اس��ت	پارسا	را	مسخره	مي	کند	که	با	این	
ریش	سفید	باید	به	فکر	مرگ	باشي	تا	عشق	بازي،	اما	با	
اصرار	شیخ	پذیرفتن	عشق	او	را	مشروط	به	قبول	کردن	
یکي	از	این	چهار	ش��رط	مي	کن��د:	اول	آنکه	پیش	بت	
س��جده	کند،	دوم	قرآن	را	بسوزاند،	سوم	خمر	بخورد	
و	دس��ت	آخر	چش��م	از	ایمان	توحی��دی	اش	بربندد.
فریدالدین	عطار	می	گوید:	ش��یخ	عش��ق	مشروط	را	با	
قبول	می	خوارگی	برگزید	و	از	دیگر	شرایط	سرباز	زد.	
دختر	او	را	به	دیر	برد	و	جام	می		به	دس��تش	داد.	شیخ	

که	مجلس	را	تازه	دید	و	حس��ن	میزب��ان	را	بی		اندازه،	
عقل	از	کف	داد	و	جام	می		از	دست	یار	گرفت	و	نوش	
کرد.	عشق	و	شراب	چنان	او	را	بی	خود	کرد	که	هر	چه	
می		دانس��ت	از	مس��ائل	دین	و	آیات	قرآن	از	یاد	برد	و	
جز	عش��ق	دلبر	چیزی	در	وجودش	باقی	نماند	و	چون	
به	کلی	بی	خویش	گش��ت	و	از	دست	رفت	خواست	تا	

دستی	برگردن	یار	بیفکند:
باز	دختر	گفت	ای	پیر	اسیر

من	گران	کابینم	و	تو	بس	فقیر

در	این	موقعیت	راوی	با	گره	افکنی	و	مانع	تراشی	جدید	
ایج��اد	تعلیق)suspense(	می	کند.	در	ادامه	ماجرا	چون	
دخت��ر	ترس��ا	پاکبازی،	ص��دق	و	صفا	و	فقر	ش��یخ	را	

می	پذیرد:
گفت	کابین	را	کنون	ای	ناتمام

خوک	وانی	کن	مرا	سالی	مدام

این	ن��وع	گفتگوها	فضا	و	ج��و)atmosphere(	حاکم	
ب��ر	صحنه	را	ب��ه	گونه	ای	ترس��یم	می	کند	ک��ه	باعث	
آشنایی	خواننده	با	جهان	درونی	و	ارزش	های	عقیدتی	
شخصیت	ها	می	شود.	شیخ	صنعان	به	یارانش	می	گوید	
من	مراد	و	مطلب	خود	را	در	وجود	پذیرش	دختر	ترسا	
یافته	ام	شما	برگردید	و	هر	چه	مي	خواهید	بکنید.	یاران	
ب��ه	مکه	برمي	گردن��د	و	آنان	ک��ه	روزگاري	به	مریدي	
او	افتخار	مي	کردند	از	ش��رم	این	رس��وایي	هرکدام	در	

گوشه	اي	پنهان	مي	شوند.	
هنر	تمثیل	پردازی	عطار	در	اس��تفاده	مؤثر	از	مؤلفه	های	
ادبیات	نمایش��ی	در	جمع	بن��دی	ممتاز	و	خالقانه	و	در	
پرده	برداری	و	راز	گشایی	از	حکایت	جلوه	گر	می	شود.	
راوی	از	طریق	آشکار	سازی	اختالفات	دینی	و	باورهای	
مذهب��ی	تقابل	حداکثری	اش��خاص	قصه	را	با	ورود	به	
س��احت	داس��تان	تکمیل	و	تبیین	می	کند	تا	پیام	اصلی	

تمثیل	رمزی	را	برجسته	و	گویا	کند:
در	نهاد	هرکسی	صد	خوک	هست	

خوک	باید	سوخت	تا	زنار	بست
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تو	چنان	ظن	می	بری	ای	هیچ	کس
کین	خطر	آن	پیر	را	افتاد	و	بس

در	درون	هرکسی	هست	این	خطر
سر	برون	آرد	چو	آید	در	سفر

تو	ز	خوک	خویش	اگر	آگه	نه	ای
سخت	معذوری	که	مرد	ره	نه	ای

گر	قدم	در	ره	نهی	چون	مرد	کار
هم	بت	و	هم	خوک	بینی	صد	هزار

خوک	کش،	بت	سوز،	اندر	راه	عشق
ورنه	همچون	شیخ	شو	رسوای	عشق

برای	جذب	و	جلب	مخاطب،	فریدالدین	عطار	قصه	پرداز	
موانع)Obstacles(	متعددی	بر	سر	راه	اشخاص	داستان	
	)conflict(کش��مکش	و	)crisis(بحران	تا	دهد	می	قرار
را	دام��ن	زن��د	و	آن	را	به	اوج	خود	رس��اند.	در	نهایت	
شیخ	پارسا	با	عمل	به	همه	شرایط	دختر	ترسا	از	وصال	

فاصله	و	فراق	را	در	آغوش	می	گیرد.	

شفاعت و عنایت سرور کائنات
شیخ	صنعان	با	شهرت	ستیزی	و	عبور	از	عقبه	خوش	نامی	
و	خرید	بدنامی	و	مالمت	خلق،	صدق	و	صفای	خود	را	
به	محبوب	اثبات	می	کند	و	موجبات	شفاعت	و	عنایت	
	)theme(درونمایه	کند.	می	فراهم	را	وجود	عالم	سرور
ادبی��ات	تعلیمی،	در	پرده	آخر	داس��تان	تجلی	می	یابد:

آخراالمر	آنک	بود	از	پیش	صف
آمدش	تیر	دعا	اندر	هدف

یکی	از	یاران	برجس��ته	ش��یخ،	رس��ول	اک��رم	)ص(	را	
به	خ��واب	مي	بیند	که	مژده	نجات	ش��یخ	را	مي	دهد	و	
مي	فرماید		از	قدیم	بین	ش��یخ	و	پ��روردگارش	غبار	و	
کدورتي	بود	که	در	کوره	ي	این	عشق	سوخت	و	نابود	شد:

آن	غبار	از	راه	او	برداشتم
در	میان	ظلمتش	نگذاشتم

کردم	از	بحر	شفاعت	شبنمی
منتشر	بر	روزگار	او	همی

یاران	این	بش��ارت	را	براي	شیخ		مي	آورند	اما	مي	بینند	
او	خود	نیز	به	این	حقیقت	رسیده	و	لباس	کفر	را	بر	تن	
دریده		است.	شیخ	توبه	مي	کند	و	به	سوي	مکه	حرکت	
مي	کند.	دختر	ترس��ا	نیز	خوابي	مي	بیند	که	خورشیدي	
بر	او	ظاهر	مي	ش��ود	و	به	او	مي	گوید	به	دنبال	شیخ	ات	
ب��رو	و	پیرو	و	هم	دی��ن	او	باش	و	چنان	که	در	عش��ق	
مجازي)غیر	حقیق��ي(	او	مرید	تو	ب��ود	اکنون	که	او	به	
حقیقت	و	عش��ق	آس��ماني	رسیده		اس��ت،	تو	مرید	او	

باش:
ای	پلیدش	کرده	پاک	او	بباش

او	چو	آمد	در	ره	تو،	بی	مجاز
در	حقیقت	تو	ره	او	گیر	باز

از	رهش	بردی،	به	راه	او	درآی
چون	به	راه	آمد،	تو	هم	راهی	نمای

رهزنش	بودی	بسی	همره	بباش

دختر	چون	بیدار	مي	شود	نوري	از	حقیقت	در	دل	خود	
مي	بیند	و	ش��وریده	حال	دنبال	ش��یخ	مي	رود.	به	شیخ	
نیز	الهام	مي	ش��ود	که	دختر	ترس��ا	به	سوي	تو	مي	آید:

آشنایی	یافت	با	درگاه	ما
کارش	افتاد	این	زمان	در	راه	ما

پارس��ا	و	ترس��ا	دل	آش��نا	به	ش��ریعت	محمدی	به	هم	
می	رس��ند	اما	دختر	ترس��ا	چون	دلدار	اصلی	را	می	بیند		
طاقت	فراق	ندارد	و	جان	به	جان	آفرین	تسلیم	می	کند:

گفت	شیخا	طاقت	من	گشت	طاق
من	ندارم	هیچ	طاقت	در	فراق

قطره	ای	بود	او	در	این	بحر	مجاز
سوی	دریای	حقیقت	رفت	باز

زین	چنین	افتد	بسی	در	راه	عشق
این	کسی	داند	که	هست	آگاه	عشق

ب��ا	 عمیق��ی	 رابط��ه	 	)resolution(فص��ل و	 ح��ل	
پایان	بخشی)Ending(	قصه	دارد	لذا	تمثیل	پرداز	با	خلق	
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موقعیت،	کن��ش	و	صحنه	پردازی،	اعمال	و	اش��خاص	
داستان	را	به	سوی	نتیجه	گیری	عرفانی	مدیریت	می	کند.	
با	اجابت	دعای	یاران،	راوی	نش��ان	می	دهد	راه	نجات	
و	رس��تگاری	در	اتصال	اشخاص	با	نیروهای	معنوی	از	

طریق	عبادت	و	اعتکاف	است.

شرح معانی بن مایه اصلی داستان رمزی شیخ صنعان
ش��رح	و	بیان	معانی	عرفانی	و	چند	وجهی	داستان	شیخ	
صنعان	و	پرتوافکنی	بر	پیام	و	مقصود	فریدالدین	عطار	
از	روایت	شاعرانه،	به	ذوق	و	سلیقه	خواننده	و	توانایی	
در	تصویرس��ازی	راوی،	بس��تگی	دارد.	زرین	کوب	در	
این	خصوص	می	نویس��د:	»به	عقیده	بنده	داستان	شیخ	
صنعان-ص��رف	نظر	از	اینکه	اصل	قالب	آن	را	عطار	از	
کجا	گرفته	باش��د-یک	داستان	رمزی	است.	سرگذشت	
روح	پاکی	است	که	از	دنیای	جان	به	عالم	ماده	می	آید،	
در	آن	ج��ا	گرفتار	دام	تعلقات	می	گ��ردد،	به	همه	چیز	
آلوده	می	شود	و	به	هر	گناه	دست	می	زند،	حتی	اصل	و	
گوهر	آسمانی	خود	را	فراموش	می	کند	و	با	آالیش	های	
مادی	انس	می	گیرد.	اما	جذبه	غیبی	او	را	س��رانجام	در	
می	یابد،	دس��ت	او	را	می	گیرد	و	او	را	از	آالیش	ها	پاک	
می	کن��د،	به	عالم	علوی،	به	دنیای	صفا	و	پاکی	می	برد	و	

نجات	می	دهد«	)زرین	کوب،	175،1356(.
فروزانفر	در	تحلیل	ذوق	و	اندیشه	عطار	و	تفسیر	معنایی	
پیکره	اصلی	داس��تان	و	تجل��ی	مفهوم	ارادت،	صدق	و	
صفا،	تأثیر	دعا	و	توبه	با	توجه	به	باز	بودن	ابواب	عنایت	
حضرت	حق	به	بندگان	گناهکار	و	بلند	نظری	در	داوری	
نیکان	و	بدنامان	روزگار	در	داستان	شیخ	صنعان،	نوشته	
اس��ت	که	هر	کس��ی	فراخور	دانش،	بصی��رت	و	حال	
و	مقام��ی	که	دارد	بخش��ی	از	فضیلت	ه��ا	و	برکات	را	
می	تواند	دریافت	کند.	به	باور	مرحوم	فروزانفر	اشارت	
و	نکات	حکمی	و	تعلیمی	داس��تان	رم��زی	عبارتند	از	
»گذشت	پیر	از	ش��هرت	و	نیک	نامی	و	دین	و	ایمان	و	
ش��یخی	و	باده	خوردن	و	زنار	بس��تن	و	خرقه	سوختن	
و	بت	پرس��تیدن	و	خوک	بانی	کردن	نشانه	تأثیر	عشق	و	
نمونه	فداکاری	در	راه	معش��وق	است.	بازگشتن	یاران،	

به	ارش��اد	یار	فایق	و	خ��رده	دان	خود،	برای	غم	خواری	
شیخ،	تعلیم	می	کند	که	مریدان	باید،	در	همه	حال،	تابع	
ش��یخ	باش��ند	با	کفر	او	کافر	و	با	دین	او	دیندار	ش��وند	
و	ب��ه	حقیقت،	معنی	ارادت	را	در	این	داس��تان	می	توان	
آش��کار	یافت.	از	پایان	حکایت،	تأثیر	دعا	و	توبه	شیخ	
نمایان	می	گردد.	ایمان	دختر	ترسا	تأثیر	صدق	را	مجسم	
می	سازد.	عالوه	بر	شرح	تأثیر	عشق،	شیخ	عطار	عقبات	
و	مخاطرات	س��لوک	را	هم	نمودار	ساخته	و	تعلیم	داده	
اس��ت	که	مغرور	طاعت	و	عبادت	نباید	بود	که	عاقبت	
معلوم	نیس��ت،	چنان	که	ش��یخی	مش��هور	و	معتبر،	که	
چهارصد	مرید	داش��ت،	به	نگاهی	دل	و	دین	از	دست	
داد	و	طاعت	پنجاه	س��اله	را	در	س��ر	این	کار	کرد.	نکته	
دیگر	آن	که	اگر	کسی	بدنام	شود	و	یا	در	فتنه	افتد	نباید	
به	نظر	حقارت	در	وی	نگاه	کرد.	زیرا	که،	در	این	مورد	
نیز،	پایان	کار	مس��تور	اس��ت	و	ابواب	عنایت	مسدود	
نیس��ت.	پس	س��الک	باید	به	نظر	بلند	در	مردم	بنگرد	و	
نه	زهد	س��بب	فریفتگی	و	دلبستگی	و	نه	فسق	موجب	
انکار	وی	گردد.	ش��یخ	ضمنًا	از	خطرهای	طریق	و	تأثیر	
توبه	و	این	که	با	هر	کس	در	باطن	خوک	و	زنار	هست	

سخن	رانده	است«	)فروزانفر،362-3،1349(.

نتیجه	گیری
از	آنچه	گفته	ش��د	می	توان	نتیجه	گرفت	ش��عر	روایی	
ایران	زمین	ظرفیت	و	توان	نمایش��ی	دارد.	ش��اعران	و	
حکیمان	الهی	با	آفرینش	داس��تان	های	رمزی	پر	کشش،	
تمثیل	افسانه	ای،	اسطوره	های	حکمت	آموز	و	اسرارآمیز	
تعلیمی،	موزون	و	شورانگیز	هر	بار	حالوتی	و	شرحی	
جدید	از	جلوه	های	عرفانی	انسان	را	برابر	چشمان	ما	به	
نمایش	می	گذارند.	عوامل	و	عناصر	داس��تانی	تمثیالت	
در	جل��ب	و	ج��ذب		مخاط��ب	تا	ح��دودی	معادل	و	
مش��ابه	مؤلفه	های	ش��عر	دراماتیک	یونان	باستان	عمل	
می	کنن��د.	در	تمثیالت،	خصوصی��ات	روایت،	اعمال	و	
کردار	اش��خاص	داستان،	نقش��ی	بنیادی	و	محوری	در	
اب��الغ	پیام	دارن��د.	همانند	ادبیات	دراماتیک،		داس��تان	
و	ش��خصیت،	س��اختار	تمثی��الت	و	ترکی��ب	عناصر	
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پیرنگ	را	س��اماندهی	می	کنند.	ب��ا	این	حال	نباید	آنقدر	
ای��ن	وجوه	را	برجس��ته	و	ممتاز	کرد	تا	بر	اس��اس	آن	
ادبی��ات	نمایش��ی	را	با	تمثی��ل	روایی	برابر	دانس��ت.
تحقیقات	نشان	می	دهد،	هنر	داستان	پردازی	قبل	و	بعد	
از	اسالم	در	ایران،	پیشینه	ای	طوالنی	و	نظام	مند	دارد.

داس��تان	پردازی	و	قصه	ه��ای	تمثیلی	در	ان��واع	ادبی،	
گنجین��ه	ای	از	حکمت	و	فرهنگ	گذش��ته	ایران	زمین	
اس��ت.	تمثیالت	روایی	به	عنوان	س��تون	اصلی	ادبیات	
دراماتیک	آن	گونه	که	شایس��ته	است	در	نمایش	مدرن	
ای��ران	نقش	آفرینی	نکرده	اس��ت.	قص��ص	و	حکایات	
ش��عر	روایی،	نکته	های	نهفته	فراوان	دارد،	الزم	اس��ت	
اندیش��مندان	و	هنرمندان	ح��وزه	ادبیات	نمایش��ی	با	
نگرش��ی	نوین	به	این	رس��انه	چند	وجه��ی	ارزش	های	
تصویری	این	جام	جم	جهان	بین	را	مورد	مطالعه	جدی	
قرار	دهند.	همواره	سینما	و	ادبیات	رابطه	ای	ناگسستنی	
با	هم	داشته	اند	بنابراین	جاری	و	ساری	کردن	جرعه	ای	
از	این	ج��ام	معارف،	در	پرده	و	صحن��ه	نمایش،	جان	
تش��نه	بینن��دگان	و	ش��نوندگان	را	از	ش��راب	حقیقت	

سیراب	می	کند.	
در	قصه	نویس��ی	و	داستان	گویی،	ارزش	و	تعالی	تمثیل	
یا	اثر	ادبی،	بس��تگی	تام	و	تمام	ب��ه	چگونگی	دخل	و	
تصرف	شاعر	در	بازآفرینی	منابع	داستانی	و	نوع	بینش	
و	نگرش	نویسنده	دارد.	ترکیب	بندی	عناصری	همچون:	
موقعیت،	ش��خصیت،	پیرنگ،	کشمکش،	تعلیق،	تضاد،	
موضوع،	نقط��ه	اوج،	بحران،	گره	گش��ایی،	زاویه	دید،	
لحن	و	فض��ا،	گفتگو،	صحنه	پ��ردازی،	حل	و	فصل	و	
آفرین��ش	لحظات	ماندگار	و	پایدار	که	بر	احس��اس	و	
ادراک	مخاطب	اثر	بگذارد	نقشی	اساسی	در	جاودانگی	

تمثیل	پردازان	دارند.
عطار	در	داستان	رمزی	و	شخصیت	محور	شیخ	صنعان	
با	چینشی	هوش��مندانه،	بر	اساس	ذوق	و	سلیقه	ادبی،	
برخی	از	عناصر	مذکور	را	در	آغاز،	میانه	وپایان	داستان،	
پیوسته	و	منسجم	در	کنار	یکدیگر	قرار	می	دهد.حکیم	
نیش��ابوری	با	زبانی	گویا	و	سبکی	خالقانه	در	مسیری	
ناهموار	و	س��نگالخ	با	کنش	و	گفتگو	به	آشکار	سازی	

روابط،	افکار،	احساس��ات	و	کردار	اش��خاص	داستان	
می	پردازد.	در	حکایت	ش��یخ	صنع��ان	مهم	ترین	عنصر		
ورود	قصه	گو	به	س��احت	داستان	است.	عطار	به	جهان	
درونی	و	ذهنی	ش��خصیت	ها	می	پردازد	به	گونه	ای	که		
مرز	میان	داس��تان	و	ش��خصیت	محو	می	ش��ود.	شاعر	
به	مدد	تصویر	پ��ردازی،	عناصر	طرح	ی��ا	پیرنگ	را	به	
صورت��ی	مدیریت	می	کن��د	تا	پیام	عرفانی	و	فلس��فی	
تمثی��ل	در	اولوی��ت	ق��رار	گی��رد.	مطالع��ات	تطبیقی	
پژوهش��گران	نشان	می	دهد	داس��تان	اقتباسی	عطار	به	
لحاظ	جنبه	های	تصویری،	قراردادهای	نمایشی،	پیرنگ	
قوی،	ش��خصیت	های	ج��ذاب	و	خل��ق	موقعیت	های	
دراماتیک	دارای	ظرفیت	های	ممتاز	نمایشی	در	ادبیات	

کهن	ایران	می	باشد.		
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