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1. Introduction 

In this article, we have examined the function of theatrical elements in 

the story of the soul belonging to the body in Mersad-ol-Ebad. Mersad 

-ol-ebad Men-al-Mabda-e El-al-Maad by Najm Razi in the seventh 

century is one of the valuable texts of Persian mystical prose. This 

book has written in five chapters. The most important topics have 

been expressed from the second to the fourth chapter; detailed 

information are provided about the creation of man, the nature of the 

soul and body, the origin and resurrection, the principles of religious 

beliefs, love and knowledge, closeness to God, stages of the existing 

world and mystical and Sufi wayfaring. 

     The text of this book is an eloquent example of mursal and 

technical rhythmic prose maaking effective use of the poetic elements. 

The presentation of concepts in the forms of story and allegory is 

another significant dimension of this work; this feature, along with the 

visual effects, makes several parts of the work remarkable from the 

perspective of research related to narrative and theatrical values. One 

of these parts is the story of the soul. 

     The story of the Soul is once narrated in the second part of the 

book, chapter five (the beginning of the soul's belonging to the body), 

                                                      
 Corresponding author. 

E-mail: kolahchian@razi.ac.ir. 

Date received: 16/08/2021                                        Date accepted: 19/12/2021 

DOI: 10.22103/JLL.2022.18082.2932 
Pages: 79-106 

 



Journal of Prose Studies in Persian Literature  2 
Year 24, No. 50, Winter 2022 
 _______________________________________________________________  

and a second time in the third part (the second chapter in expressing 

the wisdom of the soul belonging to the body and its benefits). The 

story is about the Soul who wants to be a Human character, and in the 

guise of a protagonist (hero), opens his eyes to the world and begins a 

journey.   

     The story begins by describing the origins of the Soul, which is the 

world of command (Amr). He has been raised with special care by 

Daayegan (Nursemaids). After the divine breathing of the spirit and its 

belonging to the body, the fear of darkness and the widespread 

invasion of wild animals, insects and quadrupeds begin. Furthermore, 

the presence of the ego as the anti-hero adds to the challenges. The 

horrors with the feeling of homesickness make the soul's desire to 

return to the homeland the primary concern. Demonstrating the 

emotions mentioned in the story and the intense confrontation 

between Soul and body forms an adventure that accompanies the 

audience to the end. 

 

2. Methodology 

In this story, which is sometimes more narrative and direct and 

sometimes more active and dramatic, the theatrical elements have a 

significant contribution in conveying the author's messages and 

emotions. Also, understanding these theatrical elements and their 

quality has a determinant effect on the relevance between the audience 

and the content and rhetorical dimensions.  

    This issue has been addressed in the present study using an 

analytical-descriptive method. Due to the dispersion of the subject 

throughout the book, it was necessary to aggregate and classify the 

scattered evidence after studying all the sections for the article to be 

written with these goals: 1-Determining and analyzing the types and 

frequency of theatrical elements and identifying the components that 

have more theatrical value. 2-Examining the thematic-semantic 

function of dramatic elements. 

 

3. Discussion 

Motivations raised in creating story events of the Spirit of Mersad-ol-

Ebad are presented either in the form of direct descriptions or through 

allegories and allegorical narrations.Najm Razi gives us ten various 

allegories: an embodiment of the cause of the inner contradictions of 
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the soul, his abilities and defects for gaining knowledge, and how he 

had trapped in a desert of tyranny and ignorance, and the reason for 

his degradation from nearness to God to the world that help to The 

coherence of the plot. Significant theatrical values are visible in these 

images because they can turn pure description into landscape design, 

which is more activist and characterization. 

     The beginning of this story is beyond time in the world of 

command (Amr). Najm Razi creates the narrative space so that the 

components of the scene are reinforced and induced by other 

Prenatalelements, which are more dramatic, consciously, or 

unconsciously.  

     In the story of the soul, the element of action forms a chain of 

various theatrical situations that play a significant role in relevance to 

the audience and are so alive that they seem to be happening 

simultaneously. The mentioned actions show the turning points to 

individuation and knowledge of the soul and include both the process 

of descent and the ascent. 

     In this story, a dialogue based on images, which also uses the 

function of poetry, attracts attention. In this way, it reinforces the 

theatrical aspect of the expression due to the use of more emotion and 

imagination.  

     The dialogue in this work is either the monologue or the 

conversation established between God and the soul. The use of the 

element of tone and the combination of various tones enhances the 

emotional and semantic aspect of the word; simultaneously, it has a 

significant effect on focusing on the actor; as the main element of the 

show. 

     The basis of the conflicts of the soul story and the involvement 

with external factors is the struggle against oneself, the human self. 

One part of existence stands in front of another part. The result is an 

evolvement, a balance, and a mutation of the personality. 

      Most crises have shown in the character and quality of his actions. 

The realization of the nodes of this story, which is sometimes with a 

brief description of Najm Razi achieve and sometimes with the help 

of dialogues, replaces the detailed delineation that contains action and 

incident with detailed description, point that is noteworthy in terms of 

theatrical value. 

     Najm Razi's ability to process the character of the soul and the 
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challenges that by using the Qur'anic-narrative data and mystical 

techniques in the field of narration, allegory, image, and other literary 

components, create for him; he has made some remarkable and 

compelling suspensions in this story. 

     In this story, in which characterization is the most significant 

element, there are three main and, of course, prenatalcharacters (God, 

soul, and ego) who, in addition to the usual appearance, are seen in 

allegories and poetic and prose images. The mentioned character also 

are represented in a literary form. These factors help to reinforce the 

narrative-rhetorical appeal of the narrative. 

 

4. Conclusion 

The most manifest elements and dramatic techniques of the studied 

story that have been more effective in inducing various concepts are 

characterizations, action, dialogue, conflict, respectively. 

     The subjects expressed through the mentioned elements are 

respectively: the precedence of the creation of the soul over the body, 

the connection of the soul to the divine existence, the separation of 

the soul from the celestial world, the necessity of the soul belonging 

to the body, his descending to the world; the nature and 

characteristics of the soul, body, the ego and their contradiction, their 

interaction, and agreement, the innate desire to return to the 

birthplace of the soul, love, knowledge and their difficulties and 

necessities, the praised and condemned world, the abandonment of 

intellectual belongings and becoming moralizes to the divine 

morality. 

     When using allegory and illustration techniques, the two elements 

of action-reaction and dialogue, the tendency to "show" (which 

expands the theatrical capacity of the work) are more evident than 

defining. 

     In the plot, the reasons for the incidents are expressed either 

directly or through allegory and metanarrative. Najm Razi gives ten 

allegories to embody the characteristics of the soul and the path of its 

perfection. These allegories, which focus more on the reactions of the 

character element, turn pure description into landscape design, which 

is more active, and consequently more dramatic.  

Simultaneous with the beginning of the function of the element of 

time and place (beyond time in the world of command (Amr), in 
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opposition to the world), contradictions become apparent.  

     The most important result of using the scene element in the story 

of the soul is the emphasis on these contrasts and the indirect advice 

to create balance and reach a solution for the elevation of human 

existence. 

     The action element with ten prominent examples forms a chain of 

different theatrical situations. These actions show the turning points 

of the path to individuation and knowledge of the soul. 

     Among the examples of the dialogue element, the dialogue based 

on images, which also uses the function of poetry, has a more 

theatrical value. The dialogue in this book is either dramatic or 

internal monologue; or in the form of God's conversation with the 

soul. 

     In these dialogues, manifestations of the tone element like the 

paralanguage are evident, reinforcing the theatrical aspect due to the 

focus on the character. 

     The basis of the conflicts of the soul is the struggle with the self, 

the human self. The result is a change of personality.The conflict of 

the story after dialogue is more functional than other elements. These 

conflicts have found dramatic value because of the embodiment of 

mental affairs and internal struggle. 

     In the story of this article, the effects of the soul joining the body 

are the initial crisis and the origin of subsequent tensions. This 

process continues until the soul is detached. Tension sets the stage for 

the most prominent post-descent change for the soul: ascent and 

return. 

     The first node in the soul's story figures the first crisis formed in 

the meeting between the soul and the body. Other complexities 

follow. The realization of these nodes, sometimes done with a brief 

description of Najm Razi and sometimes with the help of dialogues, 

replaces the detailed explanations that contain action and incident 

with a detailed description. This event is significant and valuable in 

terms of theatrical value. The final denouement happens when the 

soul's attachment to the body breaks. 

     In suspension, the author makes his audience eager to know the 

narrative character of the soul and his future from the very beginning. 

The soul joining to the body in the story, and conflicts between these 

two characters, initiate the audience's concern and desire to 
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understand the outcome.  

     This feeling with the anxiety caused by the lack of confidence in 

being good luck of the character expressed in the remarkable 

suspensions. 

     This story has three prenatal characters: God, Soul, and Ego. In 

introducing the characters, which carries many of the main concepts 

of the story, the author uses both direct and indirect methods (which 

have more theatrical value). Here, dialogue has a significant role to 

play. 

 

Keywords: Theatrical elements, Sufi and mystical prose, Mersad-ol-

Ebad, Soul as a character. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0255 پايیز و زمستان، 05شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
 العبادمرصادماجرای روح در  های نمایشیِظرفیّت ی برتأمّل

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 3 هزادگیب لیخلدکتر  ،2 انیفاطمه کالهچ، دکتر 1 ییرضا بایفر

 چکیده
 

ای داسـتانی، امکـان بازنمـايی    متن از عناصـری اسـت كـر در زمینـر     مندیِظرفیّت نمايشی، بهره
ايـن   د.نـ كنيابـد، فـراهم مـی   حاالت و رفتارهای انسانی را در برابر خواننده كر حکم تماشـارر مـی  

بـر   ،هنگـام كـر از تیريـح م ـ     آنشـوند،  ررسی میها كر عموماً از منظر عناصر داستانی بمؤلّفر
يابنـد و داسـتان را فراتـر از توصـیح     های دراماتیک بیشتری میروند، ارزشمی« نشان دادن»سوی 

كـر از مراتـ    هسـتند  متـونی   ،كنند. در تمـامی اانرهـای ادبـی   روايی، م مل رفتارهای نمايشی می
مهـم و زوايـايی    یهـاي کار شدن جنبرآش بر ،هاظرفیّت نمايشی برخوردار باشند. واكاوی اين قابلیّت

آثـار صـوفیانر و    يـن منظـر،  ا هـای قابـل پـژوهز از   شـود. يکـی از زمینـر   ظريح از متون منجر مـی 
نیاز بر كاربرد ، عرفانی و تجربیات ارسا بودن زبان توصیفی و مستقیم برای تبیین مفاهیماند. نعارفانر

بخشـد  يینـی ترسـیم و    مـی ت مختلـح، قـوّت   يشـی را بـا درجـا   شگردهايی چون بیان روايی و نما
 ت لیلــی -توصــیفی بررســی ،مقالــر ايــن عورــوم. بــر جــای توصــیح و تورــی  ص ــر  ،مــايیبازن

يکی از متون  ،است  اثری كر از نظر فرم و م توا مرصادالیبادهای نمايشیِ ماجرای روح در ظرفیّت
توجّـر در انتقـال   يشـی سـهمی قابـل    كور، عناصـر نما در مـاجرای مـ    رود.برتر متصوّفر بر شمار می
اين عناصر، با م وريّت پردازش شخصیّت روح در بستری از موقییّت  .دارند مفاهیم ذهنی نويسنده
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 00 00شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

-ترين يافتراند. مهمكمکی شايان تأمّل كرده ،و روند پیچیدة متافیزيکی، بر ارتباط مخاط  با مطل 

ر در القـای مفـاهیم رونـارون    ی اين ماجرا كشگردهای نمايش عناصر ودهند، بارزترين ها نشان می
بـر   ،انـد هاند و همر حول م ور شخصیّت  روح، بر پرداخـت و قـوام آن مـدد رسـاند    مدتر بودهآكار

ترين مفاهیمی كر از طريق كشمکز. مهم رو ووپردازی، كنز، رفتشخصیّت :ند ازترتی  عبارت
ـ  از ايـن قرارنـد:   ،شوندالقا می هاو شیوه عناصراين  هـا،   ت روح و جسـم و تاـادّ و توافـق آن   ماهیّ

فنا  نیز وهای آن، دنیای ممدوح و م موم و دشواریمیرفت  اشتیاق بازرشت بر زادبوم روح، عشق،
نشـان  بـر  های تمايل ماجرا، جلوه اين در های بیانِ داستانیو شیوه عناصر اغل  هنگام كاربرد و بقا.
و  و تصوير تمثیل هنگام استفاده از ،اين نمود   امّااست هودمش ،كردن تیريحجای بر ،نمايشی دادنِ
 رو بارزتر است.وو رفت واكنز -دو عنصر كنز نیز
 

 شخصیّت  روح. مرصادالیباد،عناصر نمايشی، نثر صوفیانر و عارفانر،   :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه-1

 لهئمسبیان  -1-1

 در ،روح بر قال اجرای تیلّق نمايشی در م كاركرد عناصر بررسی در اين مقالر بر

در قرن هفتم، از  رازی نجم اثر، المیاد یلإأ المبد من الیبادمرصادايم. پرداخترمرصادالیباد 

ترين اين كتاب، در پنج باب نگارش يافتر است. مهم .است فارسیعرفانی  نثرة ارزند متون

ت روح و جسم، ماهیّنز انسان، دربارة آفري اند مطال ، از باب دوّم تا چهارم عررر شده

و سلوک عارفانر و  ، تقرّب، مرات  دنیاو میرفت ، عشقمبدأ و میاد، اصول عقايد دينی

 صوفیانر. 

  برده هايی مؤثّربهره عناصر شیری كر ازاست  فارسی نثر از فصی  اینمونر ،متن كتاب     

بر ل اظ  ،ی نیز هستبر اشیار نغزنر كر مشتمل و صوفیابسیار زيبای فنّی  عالوه بر نثر» است.

  میتدل است نوعی نثر موزونِ ،نجم رازی نثر هم حائز اهمیّت است. عرفانی طرح مطال 

 «شودو از اين رو بین مرسل و فنّی م سوب میين بلخی خواجر عبدا... و حمیدالدّبین 

ين اثر ابیاد مهمّ اها، از ديگر ها و تمثیلعررة مفاهیم در قال  داستان .(005:0020، )شمیسا

 كرطوری بر  است مفاهیم ةارائ در روايی ساختار از استفاده ،او شگردهای از»است. 

: 0030، رياحی) «استشر ب سرر شت از ایپیوستر هم بر داستان، كتاب كلّ رفت توانمی

از منظر  ،ااز اثر ر های متیدّدیبخزهای تصويرپردازی، در كنار جلوه، یين ويژرا .(03



 18 روح در مرصادالعباد یراماج یِشینما یهاتیّبر ظرف یتأمّل                 1000 پاییز و زمستان

يکی از اين  كند.، قابل توجّر میهای نمايشیو ارزش با روايت رتبطهای مژوهزپ

 .روح استماجرای  ،هابخز

چنین در بدو تیلّق روح بر قال ( و هم) فصل پنجمكتاب،  در باب دوّم كر روح داستان     

 يتیروا، آمده (در بیان حکمت تیلّق روح بر قال  و فوايد آن) فصل دوّم، در باب سوّم

چشم بر جهان  قهرمان داستان كسوتمانند شخصیّتی انسانی و در كر  روحة است دربار

 رردد كر عالموح آغاز میداستان با توصیح منشأ ر. كندرشايد و سفری را آغاز میمی

نفخر و تیلّق روح بر  پس از است.پرورش يافتر، ط دايگاناو با دقّتی خاص توسّ امر است.

 ،. در ادامرررددو هجوم رستردة سباع، حشرات و بهايم آغاز میات هراس از ظلم ،قال 

حسّ غربت،  و هاوحشت زند.ها دامن میحاور نفس بر عنوان ردّ قهرمان، بر چالز

نمود اين عواطح،  د.نكنبزررترين دغدغة روح می ،رشت بر موطن اصلی راآرزوی باز

را تا  مخاط  د كرشوايی میدة ماجردهنشکل جسم، های تقابل شديد روح وهمراه با جلوه

 ند.كپايان، همراه می

، تررراتر و نمايشیتر است و راه كنزم ورتر و مستقیماين ماجرا كر راه روايت در     

ها درک رونرها و عواطح نويسنده دارند و عناصر نمايشی سهمی قابل تأمّل در انتقال پیام

و بالغی اثر  يیم توا ابیاد با مخاط  ر ارتباطكننده دییینها، تأثیری تو كیفیّت آن

 -با استفاده از روش توصیفی است كراين اهمّیّت، دلیل پرداختن بر اين موروع  ر ارد.می

الزم بود پس از  ،ر بر پراكندری موروع در سراسر كتاببا توجّ. رانجام ررفت ت لیلی

تا مقالر در راستای اين   وندبندی شطبقر تجمیع وشواهد پراكنده ، هاتمام بخز ةمطالی

هايی مؤلّفر و تشخیص یعناصر نمايش و ت لیل انواع و بسامدتییین  -0:ها نگاشتر شودهد 

 .عناصر نمايشی مینايیِ  -بررسی كاركرد موروعی -4.بیشتری دارند كر ارزش نمايشیِ

 

 تحقیق یشینةپ -1-2

ت قیقاتی چند انجام  یاصر فارسی،كالسیک و م های دراماتیک آثاردربارة ابیاد و قابلیّت

های نمايشی داستان شیخ صنیان عطّار ( بر بررسی جنبر0025شده است  از جملر: مجدی )

ألولیاء  اةت كرهای های نمايشی در شماری از داستان( جنبر0024است. سهیلی راد ) پرداختر

ة شاهناماز  هايیداستان( 0022( و حنیح )0022ند. رابطی جهرمی )كررسی میب را
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های ( بر تأويل جنبر0022اند. منتظری )های نمايشی ت لیل كردهترا از بُید ظرفیّ فردوسی

پردازد. پورشبانان می كلود كرير -الطّیر عطّار و مجمع مرغان ااننمايشی منطق ادبی و

بررسی  ( بر0004( تاريخ بیهقی را  از اين منظر بررسی كرده است. كهنسال )0004)

های نمايشی ويس و ( جنبر0000پرداختر است. سرآبادی ) مثنویشی های نمايتظرفیّ

( با مقايسة تطبیقی 0002كند. شهبا و پرتوی راد )مقايسر می مثنویرامین را با دفتر چهارم 

اند. برهانی الطّیر پرداخترهای نمايشی منطقهای داخلی و خارجی، بر واكاوی ظرفیّتاقتباس

كند. شیرانی و براتی های رلستان سیدی را بررسی میيتنمايشی حکا های( جنبر0002)

اند. نجّاری و قوام پرداختر الیباد( بر ت لیل عناصر داستان آفرينز آدم در مرصاد0002)

پردازی سلیمان نبی نشان اساس شخصیّترقبا را بهای نمايشی منظومة زرّين( ظرفیّت0000)

 دهند.می

-برهای عینی  يا دارای ماالً ظرفیّت نمايشی را با شخصیّتم كور، میمومامی موارد در ت    

های نمايشیِ ماجرايی اند  امّا پژوهشی كر بر ت لیل ظرفیّتازاء خارجی بررسی كرده

الیباد فراعینی، با قهرمانی فراذهنی و در عالمی فراواقع  از جملر در حکايت روح در مرصاد

 شد.بپردازد، يافت ن

 

 ت تحقیقیّاهم رورت وض -1-3
را برای  نمايشی هایمؤلّفر ازمرات  و انواعی  های ادبی،در تمامی رونر صاحبان آثار،

هم زبان و هم ادبیّات، بر طور طبییی و ذاتی، »زيرا اند  القای مفاهیم رونارون بر كار ررفتر

نشان »بر انی است كر داست ،نمايز .(0022:451)امینی، «ررايز بر نمايشی شدن دارند

شود. ترين ركن نمايز، بازی است كر توسّط بازيگر عررر میتأكید دارد. مهم« دندا

 نمايز را نمايز كر عنصری. بشر رفتار بازنمايی يا و تقلید برایاست كنشی نمايز، »

 و انديشر كر است عملکردی يا كنز از عبارت قراردارد و هاوااه فراسوی دقیقاً سازد،می

  .(4: 0000اسلین، « )بخشدمی ت قّق را دآورندة اثرظر پديمورد ن فهومم

 بروز برای را زمینر كر در بستر طرحی خاص، است نمايز، داستانی الزمة هر    

و  «م اكات»جا اشاره بر دو اصطالح در اين .سازدمی ها فراهمكنز طريق ها ازشخصیّت

تر ارسطو ر جامعكر از فیلت طوننظر افالدورانة مورد »نمايد  رروری می« روايت م  »
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 در مطالیات ادبی میاصر نیز بر كار ررفتر ،است، تقريباً بر همان شکلر شتر  بوطیقادر 

« آن را میادل دو اصطالح آشنای نمايز دادن و تیريح كردن قرار دادتوان شود و میمی

جود تمامی ا ونمايز، باين دو اصطالح، فصل ممیّز داستان و  .(23:0002)ملپس و ويک،

 بستر بر جاری است  نظامی نظام نمايشی يک ساختار»جوه شباهتند. در نگاه آغازين، و

: 0002مکّی، « )شودمی منظّم آن اساسر ب داستان وقايع كر است مییّن ترتیبی و زمان و نظم

035). 

كر د  چرا اصطالحات و عناصر مشترک بسیاری میان داستان و نمايشنامر وجود دارن      

شود  امّا تفاوتی بزرگ ای از روايت عررر مین نمايز است و نمايز در زمینراستان، بنیاد

نمايشنامر برای اجرا و پديدآوردن »كند: نیز وجود دارد كر جزئیاتی را هم با خود حمل می

شود  ولی داستان برای خواندن. داستان پس از تصنیح، از بر ص نة نمايز تصنیح می

ای است برای اجرای داستان  كر نمايشنامر رسانردر حالی خوردار است ی برتی نسبتمامیّ

ها داستان را نمودار ای كر برای ساير عوامل نمايشی و البتّر بازيگران تصنیح شود. آنرسانر

: 0010)ناظرزادة كرمانی، « سازند تا تماشارر آن را در ص نر، هنگام اجرا مشاهده كندمی

طور آورد  همانهايی متناس  با خود را همراه میلّفرر نمايز، مؤد« ااجر»ت م وريّ .(425

توان پرسید، آيا تفاوت جا میكشد. در اينكر روايت م  ، مالئمات خود را يدک می

توانند كند  يا اين دو میانیطا  میان نمايز و داستان ايجاد میم كور، همواره تمايزی بی

 باشند؟بر يکديگر تمايل داشتر

مندی از عناصرغیر دراماتیک  هايی هستند كر با بهرهدر پاسخ بايد رفت: هم نمايز     

شوند تر میریرند و داستانیم وری و نمايز دادنِ صر ، فاصلر میمانند راوی، از كنز

ها، كم و بیز، جزئی يا كلّی، با برداشتن تأكید از روی توصیح و تفسیر، و هم داستان

 جاست كر ظرفیّتبرند. ايندادن و رفتار نمايشی می بر سوی نشانرا  از كالمهايی بخز

باشد، هايی بیشتر داشتر سازد و هر روايتی كر از اين منظر نمودنمايشی، خود را آشکار می

كنیم، با هد  اجرا روبرو داستانی را از اين نظرراه بررسی می تر خواهد بود. وقتینمايشی

رونر است كر در هنگام بررسی، هم عناصر داستان اجهیم. اينا مویّت اجرنیستیم  با قابل

ر نمايشیِ در میان همین عناصر، باهايی كر اغل  مؤلّفر ریرند و هممورد توجّر قرار می

تر است  . در رمن، اصوالً ماهیّت بیای عناصر داستان نمايشیكنندبیشتری را حمل می
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 را نمايز وظیفة اجرای كر است تراادی یزااج از یيک» ارسطو نظر كر بر مثل شخصیّت

سازی بالغی نیز از ديگر انواع و مرات  تصوير .(44: 0020كوب، زرّين« )دارد برعهده

كنند و هايی هستند كر توجّر خواننده را بر مناظری فراتر از توصیح مستقیم جل  میشیوه

 .ریرندمطل  را بر عهده می درجاتی از انتقال نمايشیِ

بر دلیل ناكارآمدی زبان توصیفیِ م   در تبیین بسیاری از  عارفانر، و انرفیصو آثار     

احوال، مشاهدات و تجربیّات عرفانی، از شگردهايی چون بیان روايی و نمايشی، 

سوس اند تا برای تجسّم، همانندسازی و م كننده داشترهايی قابل توجّر و تیییناستفاده

در ادبیّات، »باشند. از ديگر سو، های بیشتری داشتر ماير، دستعینتزاكردن مفاهیم میقول و ا

رردد و خصوصیّت نمايشیِ زبان بر اوج های زبان هويدا میترين سطوح همة توانايیعالی

كر ادبیّات، دسترسی مستقیم بر حركت و اجرا ندارد  چنان است . هر چند در ظاهر رسدمی

« است.آفرينی همراه ازيگری و نقزبا حركت، ب باًغال یان،امّا در واقع، ارتباط زبانی آدم

اين رونر است كر امتزاج بیان ادبی وعرفانی، مجالی قابل بررسی برای  .(451:0022)امینی،

آورد كر راه درک  بسیاری از ظرائح م توايی و زيباشناختی های نمايشی فراهم میمؤلّفر

 هاست.آثار، در ررو درک آن

 

  (العبادمرصادماجرای روح در  شینمای یهاتظرفیّ)بحث  -2

 طرح  -1 -2
و  یت و روابط علّبر موجبیّ كر با تکیر رويندمیمجموعر حوادثی را ، طرحيا  پیرنگ

 ا هر طرحیامّ  هر پیرنگی يک طرح است تر بگويیم،ارر دقیق. اندترتی  يافتر یمیلول

امی كر در الگوی گا هنامّ  دشوفتر میسیر حوادث داستان طرح ربر »نیست.  پیرنگ

 .(01: 0024، واالس) «سازدپیرنگ را می ،ریردت و میلول قرار میعلّ زمانمند و شبکة

 ،نمايز طرح   امّا درچرخدمی صیّتو يا شخ حول م ور ص نرمیموال ً ،در داستان طرح»

 .(21:0003 )نصیری، «پردازی ظاهر اوستشخصیّتتر از یّت مهمشخص عملِ

مستقیم و يا از توصیح بر صورت  يا ،الیبادمرصادروح  ستاندر دا حوادث یهاانگیزه

 هایت تناق علّ تجسّمنجم رازی برای  د.نشوبیان می های تمثیلیروايتطريق تمثیل و 

چگونگی اسیر شدن در وادی ، برای كس  میرفت هايزها و نقصتقابلیّ و درونی روح
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 آوردده تمثیل متنوّع می، دنیايی بةالهی بر جنقرب از او ل مرتبة ظلومی و جهولی و دلیل تنزّ

مفاهیم اخالقی از پیز » اين تصويرها كر نوعاًدر  .رسانندكر بر انسجام شبکة علّی مدد می

های ارزش ،(000: 0030، هو ) «ندشوحوادث منتقل میو  اشیاء، بر اشخاص ،شدهشناختر

سازی بدل بر منظرهرا  توصیح م   انندتومی كرشود  چرامی نمايشی قابل توجّهی ديده

 .پرورتر استرراتر و شخصیّتكنند كر كنز

در ای بشری هها و ریحتوانايی در خدمت موروع جم رازی كر عمدتاًن ایهتمثیل

 . نويسندهشوندآغاز می« اين مثالِ»عبارت با میموأل اند، كمال و میرفت قرار ررفتر مسیر

 ياری ،در درک روابط علّی و میلولی آنپردازی، با تمثیلا اط  رخم ز،ذهنیّتاز بیان  بید

نمايندة يک نوع  ،هاكر روايت در آن دنناممیتمثیل انديشر تمثیالت را رونر اين. كندمی

انديشة روينده را شکل دهد  كر نظرير يا آراهی است و پیرنگ داستان چنان طرّاحی شده

طرح را در خدمت  ،با اين شگردنويسنده  .(000: 0022، حیفتو) «و بر خواننده منتقل كند

در  بخشد.اتز را نمود میبیشتر از ذهنیّ یاتی، جزئدهد و با بسط طرحقرار میماية سخن جان

بیز از ساير عناصر، بر های عنصر شخصیّت، واكنزهای ماجرای مورد نظر ما، تمثیل

است.  دادها، كمک كردهيج رويتاو ن اليلو تفهیم دمفاهیم مورد نظر نويسنده « نشان دادن»

 ررسی چند نمونر:ب

 پیشینة روحانی بشر را ،كر علم الهی بر آيندهو اينآفرينز ارواح  مب ث درنجم رازی      

ل اوّ، پس حق تیالی چون موجودات خواست آفريد»رويد: می است، ت ت تأثیر قرار داده

ارواح اولیا بیافريد ، از انوار انبیاء، پس. آوردديد پت دی را از پرتو نور احديّروح م مّ، نور

ارواح عاصیان بیافريد و از  ،ارواح مؤمنان بیافريد و از ارواح مؤمنان، و از انوار ارواح اولیا

ده و ابالسر بیافريد رَارواح شیاطین مَ، ارواح منافقان و كافران و از ارواح جن ،ارواح عاصیان

با سپس  .(02 :0010،رازی نجم) «افريدمتفاوت بی اتیواناح حارو، رد ارواح ايشانو از دُ

پس از آن  .شکر بیرون آورد، ادی از نیقنّ : »كندمؤكّد می مطل  را وار  و ،يک تمثیل

شکر سپید بیرون  ،م بار بجوشاندنبات سپید بیرون آورد و دوّ، ل بار كر بجوشانداوّ، قند سپید

طبرزد بیرون ، بجوشاند تچهارم كرّ .دریر یرونشکر سرخ ب ،ت بجوشاندم كرّسیّ .ریرد

ردی ماند كر دُ ،ت بجوشاندششم كرّ .قوال  سیاه بیرون ریرد ،ت بجوشاندپنجم كرّ .ریرد

كاربرد  ،مرصادالیباد داستان روح درهای از ويژری .(همان) «..غايت سیاه و كدر بود.... ب
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أثیر كر دامنة ت (00:0002يک،ملپس و و) «روايتی درون روايت اصلی»  است فراروايت

های نجم رازی نیز همین كاركرد را دارند . تمثیلكندات را رسترده میمفاهیم و تبیین جزئی

 .دنكنمی و توصیح م   را جانشین تفسیر نشان دادنو در عین حال، 

ت وجّر)هفهای كوتاه، با بسامدی قابل تكر با استفاده از تمثیل از موروعاتی ريکی ديگ      

برای كس  میرفت  های اواست، موروع تیلّق روح بر قال  و چالز ن شدهییتبنر(نمو

و بر روح ب ری كر مشبّر شود ب ر و زمین آغاز می است. اين خوشة تمثیلی، با تصوير

کرار اين تصوير، عالوه بر اينکر موروع م كور را برجستر بر كالبد است. تزمینی كر مشبّر

سران خ ياتیالی نجم رازی، دلیل  است. ر شدههای مکرّحتوصی ها و، جانشین تیريحكرده

پرورش و ن وة آن را با اين اين  ررورت و داندمیپروردن آن روح را در پرورش يا نا

مطابقت ت انديشة نويسنده ایّبا جزئ ،تمثیل هرو عناصر تیبیرها تمام  .كندها بیان میتمثیل

 :ند و قابل قیاسنددار

ارر   ل  و آفت آن چنان است كر شخصی تخمی داردانی بر قاانس ق روحمثال تیلّ»

ولیکن چون تخم در زمین اندازد و شود  هفتصد می يکی صد تا، رورش دهدبکارد و پ

 .(052: 0010نجم رازی، ) «ت خاک آن است كر تخم را بپوشاندخاصیّ، پرورش ندهد

حال را در عین  ،ستسیده انر را آب ايمان و تربیت عمل صال  تا اين تخم روح»

آب ايمان و ويايی حقیقی م روم مانده و چون ان است و از آن بینايی و شنوايی و رخسر

ت عبوديّ قصد علوّ ،تتخم برومند شود و از نشست زمین بشريّ ،عمل صال  تربیت بدو رسد

 .(همان) «خالص يابدابدی  از دركات خسران  كند

پرورش و عدم ) هاتعلّ، روح ی تخمِهایلتمث نمونربا بررسی تمامی  ،در نمودار زير

ات، در اين جزئیّاند. تأمّل ص شدهمشخّ كمال میرفت و خسران ابدی() هالمیلوپرورش( و 

مورد نظر نويسنده و  هایاستدالل در است کام پیرنگ، انتقال مفاهیم وها را تمثیل نقز اين

ة نمايشیِ بیان ر تقويّت جنبر بت كو برداشهايی مانند كاشت، رشد برجستر ساختن كنز نیز

  كند.ند، میلوم مینككمک می
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 عدم پرورش پرورش

ی پوشیدگ

خاکبا   

 یافتن ذات و

 طبیعت

 خاکی

پوسیدن 

 در زمین

 خسران ابدی

آب ایمان 

 و شریعت

 آفتاب عنایت
تربیت و 

 عمل صالح

 برومندی

  
و معرفتکمال   

 

 زمین قالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تموقعیّ، صحنه)زمان و مکان -2-2

زمان و »شامل و  كندص میو زمان وقوع حوادث را مشخّ م لّ ،در ادبیات داستانی 

هر دو ، حادثر و كشمکز چون افتد.اق میفّن اتگ در آیرندث پاكر حو است هايیمکان

ت و ت بخشیدن بر شخصیّدر هويّ ،ت داستانیپس موقییّ ،دهندمکان رخ میزمان و در 

 .(10: 0020، حنیح) «ر استثّؤبسیار م ،حادثر

و كیفیّت  زماننجم رازی، . عالم امردر  فرازمانی است ،اين مقالرماجرای آغاز  زمانِ

 خطاب كن ،كا  و نون از منشأ ...» .كندر صورت مستقیم توصیح میوح را بر وديّتموج

قايم بر صفات  ی يافتر،هوال ّحیات از صفت  ،ه و هیوالمادّبی ،بر بديع فطرت  برخاستر

 :نويسدمی (عالم امر) در توصیح مکان ،در ادامر .(400 :0010، زیانجم ر) «ومی رشترقیّ

ص قربی دارد بر حارت كر هیچ موجود ندارد و و اختصات مر اسروح انسان از عالم ا»

و اسم امر بر عالم  ...ت و مساحت نپ يردكر مقدار و كمیّ عالم امر عبارت از عالمی است

 «همادّ واسطةح زمانی و بیتوقّبی  هر شدظا ینی افتاد كر بر اشارت كنز آن ما ،ارواح

زمان  شناسی،بیای مباحث داستان ردر ست كاين توصیح، يادآور تیبیری ا. (405 همان:)

ی و عالم سفلی چنان كر در جهان مادّماه و سال آن ،در اين زمان»: ریردنام می ایاسطوره

 درزمان بر صورت طبییی  بدين جهت تأثیراتی را كر ر شت مطم  نظر نیست  ، ردر می

 خمت

ر رر

  وحر

روروح

 ح
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بر جا  ،ریرندی قرار مانین زچن بر قهرمانانی كر در دايرة، ر اردی میچشم ما آدمیان عادّ

م كر در ماجرای روح، قهرمان نیز ، فراموش نکنی(00: 0002، یمکّ) «نخواهد ر اشت

 فرامادّی است.

دد، ديده ری نويسنده عیان رمیرّفزمان و مکانی ديگر كر با  ،ههای ياد شداز نمونرغیر 

ط ديگر توسّ ی ص نر،اهلّفرپروراند كر مؤای میروايت را بر رونرشود. نويسنده فاای نمی

فقط در يک  تر است.نمايشی تقويت و القا شوند كر آراهانر يا ناخودآراه، عناصر ماورايی

عالم خلق( ) از مکانی ديگر ،غیر مستقیمی و كلّ ایبر رونر ،روح هبوطدر توصیح  ،نمونر

: 0010، ینجم راز) بر اسفل سافلین طبییت افتاد ،یین قربتاز اعلی علّ» :كندنیز ياد می

و نهايتاً كشمکز مهمّ داستان كر  تاادرا برای درک ذهن مخاط  اين اشارت،  .(050

زمان و  عنصركاركرد آغاز با  واقع،در . كند، آماده میریردشکل می میان روح و نفس

از طرح داستان را شوند و بخشی قابل توجّر كننده نیز آشکار میهای تییینتقابلمکان، 

 نر در ماجرای ص مینايی استفاده از عنصر ترين نتیجةتوان رفت، مهمیمدهند. شکل می

مستقیم بر ايجاد تیادل و رسیدن بر هاست و توصیة غیرروی همین تقابلروح، تأكید 

  .یراهکاری برای تیالی وجود بشر

 کنش-3 -2

 در .(20 :0000،)پرونر «شودآورد و باعث پیشرفت آن میكنز، نمايز را بر وجود می

تری از موروع را باشند و مفاهیم مهم ترتنوّعم تر ودها متیدّچقدر كنزهر ،داستانی ثرا

عنصر كنز با ده نمونة در ماجرای روح، ، بیشتر خواهد بود. قابلیّت نمايشی انتقال دهند،

در  كر نقشی مهم دهدرونارون نمايشی را شکل میهای ای از موقییّت، زنجیرهبرجستر

در همان ل ظر در حال وقوعند. ده  كر رويا  اندقدر زندهند و آناط  دارمخط با ارتبا

 كر در متن مورد نظر قابل ت لیلند:نمونر كنز 

پرورش طفلِ روح در عالم ، (20 :0410نجم رازی،) قیام خداوند بر تنهايی بر نفخ روح

، (404 ان:مه) قال ازدواج روح با (، 400:همان) حقیقت()طريقت و ط دو مادرتوسّ ،امر

 همان:) روحبر  نفسور شدن حملر، (22 همان:) قال  و غلبة وحشت بر او سیر روح در

 و ظهور عقل واليت( ) شريیت ودو مادرط توسّ ،در عالم خلقروح طفل پرورش ، (20

طع تیلّق روح با ق، (401همان:) درآمیختن با عشق و برخاستن دورانگی، (402 :همان)
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، (442همان:) پديدار شدن ديوانگی پروانگی در وجود روح، (440 ن:اهم) هاعاليق و پیوند

 .(440 همان:) مفارقت روح از قال 

روند نزول  و همهند دنشان می روح راا نقاط عطح مسیر تشخّص و میرفت هكنز اين     

 ،اندبی آنکر كسی را م رم بد ،«خ روحقیام خداوند بر نف» .صیود را در بردارندهم مسیر و 

اعمال »: دراماتیک شده استسازی نوعی فااموج  كر  ستماجران كنز لیّوا

، برمال كردن خصوصیّات اشخاص در ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت وقايع داستان ،دراماتیک

خللی در  ،ها از نمايشنامرو ح   آن و ايجاد فاای الزم برای وقوع حوادث هستند یباز

از اين نوعند   های ماجرای روحتمامی كنز (0005:000 ،)مکّی كندفهم مطل  ايجاد می

 اين ماجرا،های بیشترين كاركرد كنزم كلیدی در داستانند. فیلیّت يافتن مفاهیعامل زيرا 

ا، اعم از های اين شخصیّت رويژری در پردازش شخصیّت روح است  بر اين صورت كر

مهالک و مخاو ، لزوم  ،اهچالزیدادها و خاستگاه الهی، امتزاج با جنبة نفسانی، است

 .بخشدرشت بر اصل را نمود میو بايدها و نبايدهای باز مندی از عشقبهره

. اين كنز، را بر دنبال ندارد حوادث بیدی ،«ق روح بر قال تیلّ»بدون كنز ،نفخ روح     

بر و  يافتن نمود آن رانجم رازی دلیل كر  و فیلیّت در ماجرای روح استاوج حركت  نقطة

دلیل اينکر مالئکر هررز بر كمال  رويد،میو  ندبیصفت م بّت در روح می دنرسی لكما

 :0010نجم رازی،) اندجسمانی تیلّق نداشتر ل كر بر قا اين است ،يابندتربیت دست نمی

20). 

 كر دنماينرخ می «ور شدن نفس بر روححملر» كنز بید از ،ترين حوادث داستانمهم

 را در بر دارد های حال و آيندة حکايتنزك  استبرخوردارنمايشی توجّر  قابل تاز اهمیّ

د و نشومی آغازها ها و درک تناق ناررايتی، پس از حملر .ستو آغازرر ب ران ا

ريزی جاری و پیهای اساس كنز، ی ر شتريادآورحال و ورییت درریری روح با 

 ط  را برتوجّر مخاة زمینزی نجم را، بر كمک اين عنصر .ررددمی های آيندهكنز

تقويّت كنندة اين  ،دغدغة بازرشت .دزسامهیّا می ی تیالی،برا وم حركتهدريافت مف

  اندكنندهتییین نیز كامالً و كشمکز شخصیت عنصردو ، كنز در كنار .حركت است

یت را از حالت شخصّاست كر  كشمکز، ریری آرزوی بازرشتشکلپس از  زيرا
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درک و  های بیدیكنز بر ص نة و با ر ر از تیلیق، داردو وامیيی بر تکاپتاايس

 كشاند.میديگرِ مسیر های تواقییّ

 گووگفت-0 -2

 و رسترده یشخصیّت، القای مفاهیم كلّی و جزئ اين عنصر، نقشی مهم در پرداخت

چرا كر خارج از حوزة تیريح راوی، مخاط  را بر  كردن ظرفیّت نمايشیِ روايت دارد 

ها بر يکديگر چر شخصیّتآن» كند.تماشا و شنیدن دعوت میو بر  كشاندیماجرا ممیان 

ها و اطّالعاتی پیرامون دهد كر بینشی از ويژریبر خواننده اجازه می ،رويندمی

رو با نُر ورفت، كنزعنصربید از  .(34: 0025، آسابررر) «هايشان بر دست آوردكنز

مبنا كلماتند كر روی داستانی، ودر رفت .دارد داستان در اين بیشترين بسامد را ،نمونر

صاوير ت ، بنا برروی نمايشیوامّا در رفت  ندارزش نمايشیدارای چر ر شت، مطابق آن

منظرررايی ذهنی يا همان بر  ،شود  امّا در اصلاستفاده می از كلمر هر چند »  يینیاست

، الیبادمرصادروح  داستان رد .(3:0022)پارسايی، «و دراماتیک مبتنی هستندذهن تصويری 

برد، جل  توجّر ره میكر از كاركرد شیر نیز به بر مبنای تصاوير یِروواين نوع رفت

 «ايد ايجاد كنندة عمل نمايشی باشدرو بورفت»رفت: توان می.كندمی

بر )، بر دلیل اتصّال بر بازيگرروو  خاصیّتی كر در همة انواع رفت(004:0021)سرسنگی،

  .است   امّا در برخی قوّتمندترنر راوی، وجود دارد  نمايز( اصلی رصنوان عنع

 رويداد را تبیین ز موقییّت وبخشی ا، روورفتعنصر نويسنده بر كمک  ،در اين ماجرا

 بر ستقیم و از طريق افکار و عواطفشان،مغیر ها را بر صورتشخصیّتکر   رمن اينكندمی

و انتخاب رورا برای رفت شیرزبان  نجم رازی ،ردوام بسیاری كند. درخواننده میرّفی می

مندی ههربیان را نیز بر دلیل ب مايشیِكر قدرت القايی و اقناعی بیشتری دارد و جنبة نكند می

 عادتدر عین اينکر رفتار را از روال  ،كند. اين زبانت میتقويّ بیشتر، از عاطفر و تخیّلِ

 دهد.بیشتری را نیز بازتاب می یاتجزئ، زیتصويرسا، بر دلیل كندخارج می م ور

وند با است كر خدا ایمخاطبر رويی و يا در شکليا بر صورت تک، رو در اين اثرورفت

  د.كنروح برقرار می
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 گویی روحتک -1 -0 -2

نوع  برابر در)شز نمونر(  هابیشتر مونولوگ ، بسامدورومب ث رفتهای از ويژری

 ل ن با و متافیزيکی فاايی در هاآن شورمندانة توای م ست كرا)سر نمونر( ديگر

 آستان از فراقهای روح، با رويیتکكند. می دوچندان را مطل  تأثیر، ة روحدردمندان

دهند و خواننده را با زوايای بر روح، تشخّصی بیشتر می هارفتر اين .دنرردمی آغاز حق

شود  امّا انديشة ی تازه مطرح میارکتيی، نروكنند. در هر تکاحوالز بیشتر آشنا می

 تمامی موارد،خاصّ روح در نظور هاست. مماية تمام نمونربازرشت بر درراه احديّت، بن

ها كر از نوع نمايشیند و ها مشهود است  چر آنرويیحاور خداوند در همة تک .ستخدا

 حال روحعرض رستب همان يث نفسند  امّا درها كر حدمخاطبشان پروردرار است و چر آن

در مورد اوّل، ، بايد رفت و درونی نمايشیرويی در توری  تک يابند.نمود می بر خداوند

ریرد كر در كسی مخاط  قرار میشود  امّا ای دوسوير برقرار نمیدرست است كر مکالمر

 داستان وجود دارد و روينده دلیل خاصّی برای رفتن موروع خاصّی بر مخاط  خاصّی

: 0002)میرصادقی،  مورد خطاب نیستكس هیچ ،رويی درونیآنکر در تک لحا  دارد

000).  

كر  ، هم رفتار نمايشیِ قوّتمندی است  چراتواند نیايز نام ریردمی كر رويی روحتک

ند شود و هم رمن میرّفی شخصیّت روح، خداوجانشین تیريح و تفسیر م   راوی می

هايی از هر دو . نمونركندفی مییم بر مخاط  میرّتقمسغیررا نیز كر مخاط  روح است، 

ت كر روح را بر آستانة عزّت باز دارند و بر شکنجة فراق و در اين مدّ» :رويیرونر تک

  رويد:  ديوانگی پروانگی در او پديدآيد، ندندرد اشتیاق مبتال ك

   عقل آمدهر حیلر كر در تصرّ

 

 «كنون نوبت ديوانگی است كرديم 

 

 ( 440: 0010، زیار نجم) 

مأيوس رردد و بر حقیقت خود ة روح از خود و میامل، در اين ارطرار و عجز و انکسار»    

خود را بیندازد و ازو  )خواستن نامقبول است و راه، بستر(. دسّالُ بیلوالسّ ردّ ل ُالطّبداند كر 

 نالد:

 پروين بود دوش ،زتا رو ونسمم  جانم از درد تو خونین بود دوش
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 من تا بر وقت صب دم نالة

 

 «يا غیاث المستغیثین بود دوش

 

 همان() 

-يیقوب ،رسدعنايت بر مشام روح می از مه ّ ،هروقت چون نسیم نف ات الطا  حق»    

وی يوسح را ب) دوننِّفَري  يوسح لوال أن تُ ی ألجدُرويد: إنّمی وار با دل ررم و دم سرد

 .(440 همان:) «(دیندان عقلكم  ارر مرا كنماحساس می

  با روح وندخداخطاب  -2 -0 -2

كند كر در حاور خداوند، مخاط  اين داستان را با وجودی فراتر از خويز مواجر می

كر البتّر ها را اين ويژری، ديالوگعالم واقع، امکان سخن رفتن میمول بشری با او نیست. 

در مقايسر با ويد، رمی ها سخنروينده و ریرنده، فقط خداوند در طیّ آنبا وجود 

ها ياد ها كر ما با عنوان الهام از آندر جريان اين خطاباست.  نمود كردهها كمرويیتک

او، تغییر احوال است و رويد. پاسخ برد  امّا سخنی نمیمیشنود و بهره كنیم، روح میمی

ان یبج ازاز زبانی كر حاصل امت ماجرا هایشخصیّتكل، در هايی غیركالمی.واكنز

تر و ریرند كر دربارة روح، زبان شیری پرجلوههای قرآنی است، بهره میشاعرانر و داده

از هم  را تا حدودیها زبان شخصیّت ،دربارة خداوند، بیان قرآنی بارزتر است. اين نکتر

نیست  امّا برای دورة نگارش اين اثر كر هنوز برجستر بخشد كر البتّر چندان تمايز می

 :مرسوم نیست، قابل توجّر است عنصر ل ند كاربر

قب  بر  .طلبیمدلی میاز تو اين شکستركر  فتندبا او ر ...، چون خواست كر باز رردد»

 .(20 همان:) «را از بهر اين آه فرستاديم ما تو :رفتند .دآهی سرد بركشی  وی مستولی شد

ذوق خطابز  «كند( ا رحمت)خداوند تور کک ربُّمُرحَيَ»ت در رسید كر خطاب عزّ»

  .(05 همان:) «ی در وی پديد آمداندک سکون  رسیدبر جانز 

سوختة عاشق ... در مقام ارطرار بر حارت رحیم بازرسد،  ،چون دود نالة آن سوختر»    

 خود را بر هزار لطح بنوازد:

 ايمبرخیز و بیا كر خانر پرداختر

 

 «ايموز بهر ترا پرده برانداختر 

 

 (00: 0010م رازی،)نج 
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در اين داستان منتقل رو وين موروعات و مفاهیمی كر از طريق عنصر رفتترمهم

و اشتیاق بازرشت بر اصل، د، عبارتند از: غربت روح در دنیا و رنج فراق، آرزو نشومی

ررورت عشق،  ،مندی از عنايات، الطا  و توفیق الهی برای كس  میرفت و لزوم آنبهره

 یدن بر تقرّب و نیز فنا و بقای عارفانر.برای رس درد و انکسار

  لحن و بیان -3 -0 -2

-كر می های عاطفیحالت بر انتقال عالوه ،از عناصری كر نويسنده بر كمک آنيکی     

ل ن ، كندمی آشکارت را شخصیّ اتو احساس هاانديشر ،خواهد در مخاط  ايجاد شود

شود و از نوع تركی  واارانی كر ا میط روينده بر مخاط  القوسّت»حالتی كر   است

 .(000: 0020، رری) «شود.ساختر می بردينده بر كار میرو

، مشتاقانرحسرتمندانر،  ل نانواع  ،های روحرويیتک مقالر، طیّ داستان اين در      

 شود.حساس میا، میدوارانرمأيوسانر و ا شورمندانر، ،منّايیتدردمندانر، اندوهگین،  تابانر،بی

استفاده  .نمود و چیره استپرها، اال نسبت بر ديگر ل ن، با بسامد بملتمسانرو ن دردمندانر ل 

و آن را  كندی میعاطفی كالم را بسیار قو ، جنبةدهای متیدّو نیز تلفیق ل ن از اين عنصر

قابل ذكری در تقوّيت  سازد  رمن اينکر تأثیردارای ظرايح و ابیاد متنوّع مینايی می

ن تیابیر بر بازيگر بر عنوان ركن اصلی نمايز دارد. ايو تمركز روی ت نمايشی روايت لیّقاب

ری كر اين ويژ ساخت خود هستندتری در ار ، حامل مفاهیم رستردهدلیل موجز بودن

 .كنديگر و تماشارر، سنگین میكفّر را از راوی بر سوی باز هم،

ر ب ،هاكننده بر آنيا داللت  شامل اصوات یراتتیبیاستفاده از  ديگر،ر نکتة قابل توجّ     

جلوة  ند،نكمنتقل میو تفسیر، پیام را  كر چون بدون توری تیابیر وصفی است جای 

-هستند كر بر ديگران میای ابزارهای چند منظوره ،اصوات برانگیزی دارند.تأمّل نمايشیِ

ات است كر بر ديگران اصواين ويژری  ا تفسیر كنند.رويند، چطور رفتار و سخنان ما ر

و  دهد، سخنان ما را بر عنوان شوخی، تهديد، حقیقت، پرسز و ...تلقّی كنندعالمت می

تیابیر شامل  .(005:0022)وود، پیرازبان عبارت است از هررونر ارتباط صوتی بدون كلمات

 اصوات در ماجرای روح مرصادالیباد عبارتند از:

نیره »، (440و 403 :همان) «كردن فرياد»، (20:0010،)نجم رازی «نبركشید سرد هآ»     

و ازو  دخود را بینداز» كند وقراری را منتقل میتیاق و بیكر شدّت اش (402 :)همان «زدن
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یر كالمیِ و با رفتار غاست شده آرزومندی اندوه و  كنندة نالیدن، القا كر (440:)همان «نالد

  رردد. تأكید می ندری همماتابی و درمفهوم بی، روی «خود را انداختن»

  کشمکش-0 -2

ر دلیل انتساب بر شخصیّت و رض و جدال نیروهای مخالح است و بتیا ،كشمکز

نیاز بر  . ...آيددرام از كشمکز بر وجود می» توجّر دارد.كنز، ارزش نمايشی قابل 

 كشمکز، در ماجرای روح .(00: 0020،سیگر) «چفت و بست و درریری دارد، کاکاصط

 شود كر روح بر اسفلِاز زمانی آغاز می (آسان نیست در اين اثر،عینیّت بخشیدن بر آن ر ك)

تقابل كر زمینة كشمکز امر تا خلق.  سفری از عالمِ شود می عالم اجسام فرستاده مرات 

رسد  پايان میبر  های ظلمانیاز غلبة روح بر حجاب و بید شودپیدا می ، از همان آغازاست

و رسیدن بر تیادل  هاو دنیا نیست  بلکر چیرری بر آنمینای ح   جسم  برپايانی كر 

مبارزه با خود در كنار درریری با عوامل بیرونی، های ماجرای روح، اساس كشمکز .است

رشايز، تیادل نتیجر، . ايستددر مقابل بخشی ديگر میود، بخشی از وجخود  بشری.  است 

 عناصربیشتر از ديگر  ،نمونر تفهكشمکز با  ،روورفتبید از است. شخصیّت ت وّل و 

دلیل كر  ندجسم وروح  اين داستان،كشمکز در دو طر   كاربرد دارد.نمايشی  -داستانی

 موارع نمود. آفرينی او در مسیر بازرشت استرهايی روح از تسلّط جسم و مانعمیل ، آن

ستوحز رشتن از عالم م واز پیوستن روح بر قال   : بیدعبارتند از آثارش و جدالاين 

، (403 )همان: پديد آمدن حج  ظلمانی ،( 22: 0014)نجم رازی، و هجوم نفس اجسام

برخاستن  ،)همان( غلبات درد اشتیاق بر بازرشت ،(440)همان:مبتال شدن بر شکنجة فراق 

 و پروانگی روح سررشتگی و (401ن: )هما و آزادشدن از بند تیلّقاتها علیر حجاب

نهد میروی در نیستی  ،كر روح دنيابمی ادامر جاتا آن هاكشمکز. اين (442)همان: 

    همان ت وّلی كر سخن آن رفت:(402ن: )هما

ها نیک مستوحز رشت. قدر انس حارت عزّت كر تا از آن وحشت روح پاک...»

ق آن بود و ذوق آن بدانست. نیمت وصال را كر همیشر مستغر، دانستاين ساعت نمی

  .شناخت، شناختو حقّ آن نمی فتيانمی

 «عزمم درست رشت كر زين جا كنم رحیل        خود آمدن چر بود كر پايم شکستر باد»

 (20: )همان
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-آن وحشت دود هجران بر سرش برآمد. درحال از  آتز فراق در جانز مشتیل شد»

 .(05 همان:) «هم بدان راه بازرردد آشیان بررشت و خواست تا

 .)همان( «قفس قال  بشکند و لباس آب و ر ل بر خود پاره كندر خواستی ك»...

حسرت، هراس  ،درماندری با حسّ كر میموالً شوق بازرشتو  تابی، بیپشیمانی ابراز

ها بر دلیل . اين كشمکزردها نمود دادر تمامی كشمکز ،همراه است خود سرزنزو 

با ». اندزش دراماتیک يافترر، ااست مبتنی بر كنزكر  یتجسّم امور ذهنی و جدال درون

، حادثة نمايشی خواهیم داشت كر دست كم از نظر نقصايجاد كشمکز دراماتیک و بی

چیزی  ،ادثرحو پاير و اساس  ای نخواهد داشترونر دغدغرجای هیچ ،جل  توجّر تماشگر

-تبیین شده بر دو شیوه نهای اين داستاكشمکز .(000:0022)اكبرلو، «كشمکز نیستجز

نیز و د نریرصورت می تشبیر و تمثیلتصاوير ادبی  ازجملر بر مدد كر صیفات راوی تود: نا

كشمکز در رمن خود، ديگر عناصر كنز، روح. شخصیّت  هایرويیتکطیّ 

 رمن ،ای در نمايزر و نکترهرمسأل»زيرا  نیز دارد حادثر و ب ران را  ،شخصیّت، رفتگو

كشمکز ظرفی است برای ارائة تمام اجزا و عناصر  ،شود و بر اين ترتی ان میكشمکز بی

 .(021:0005)مکّی، «نمايز

 بحران -1 -2
و بر  انگیزد رمیهیجان مخاط  را ب، بر اساس تیارض باشدكر  كنز و واكنشی هر

ر بیشت، ارر از حدّی هاها و كشمکزانجامد. تیارضمیو تبديل ورییت  تغییر حال كنشگر

ب ران، از عناصر » ند:نزب ران را رقم می د،نكنقصّر ايجاد در  دهنكنمشکلی تییینكر شوند 

ریری پیرنگ است. با ايجاد كشمکز بین اشخاص و خلق ساختاری و مهم در شکل

افکنی استمرار يافتر، رره شودرسد. ب ران باعث میمشکل داستانی، نوبت بر ب ران می

اثر بیشتر رردد. پاير و اساس ب ران،  هیجان مخاط  برای همراهی چنینتر شود  همپیچیده

 .(404: 0003، یبصیر) «رییت و حاكم شدن شرايط جديد استتغییر و

شود، كر منجر بر هراس و پريشانی روح می پیوستن روح بر قال  ،اين مقالر داستان در 

در  .(22: 0010)نجم رازی، های بیدیب رانظهور نفس و ب ران آغازين است و خاستگاه 

از مطالیة ملکوت و  م رومیّت ،پديد آمدن هفتاد هزار حجاب نورانی و ظلمانی ادامر،

، ورییت را بر سوی ظهور شهوت .(403)همان:  زندرا رقم می مشاهدة جمال احديّت
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از  .(401همان: ) كر نقطة اوج تغییر بخت قهرمان است بردعالم غی  می خروج كامل از

ریِ ديوانگی، فاايی تازه از عبوديّت و ترک ق و چیرسو، غلبات شوق، شکنجة فراآن 

)همان( و در نهايت، رهايی و پروانگی روح را  آفريندتیلّقات دنیوی و حتّی اخروی را می

ترين تغییر ورییت پس از هبوط را زمینة برجستر پايان ب ران است و شود كرموج  می

  .(442)همان:  شتفراهم می كند: صیود و بازر

، در ذات خود قابلیّت كنندر تغییر ورییت يا حال داللت میها بب راناينکر  بر دلیل

ويژه عناصر روايت  براز توانند در بسیاری ها می. اين ظرفیّتتأمّل دارند نمايشی قابل

 ها، دردر ماجرای روح نیز بیشترين ب ران جستجو شوند. هانات آشخصیّت، كنز و جزئی

 تیییند و مسئولیّت انتقال مفاهیم نشورر میجلوه وهای ازو كیفیت كن احوال شخصیّت

د و ، فنا و بقا و در كل، بايدنیای م موم و ممدوحماهیت وجود انسانی، ای چون كننده

 ند.ریرمسیر میرفت و كمال را بر عهده می ینبايدها

 افکنیگره -9 -2

نقطة » باشد. د داشتروجورشايی نیز رره بايد ،تاندر نمايز و داس افکنیبر تیداد رره    

: 0030، شهرياری) «نامندافکنی میرره، عمل تا ب ران را در ساخت نمايز و داستانآغاز 

كر از  يیی استوقا ،افکنیررهز رويد: مقصودم امیدر تفسیر اين عنصر  ارسطو .(400

تهای ان غاز تغییر بخت تاو از آد ندهروی می آغاز داستان تا قبل از تغییر بخت قهرمان

 .(02: 0004)ارسطو: نامممی رشايیررها، داستان ر

افکنی هستند  جزو مصاديق رره ،دنریرقهرمان قرار می ر مسیركر د هايیموانع و چالز     

قهرمان يا ديگر ابیاد شخصیّتی بخشی از با عیان كردن  ،هر كدام وجود هايی كررره

رويداد  با، در ماجرای روح .شودمی رانو مقدّمة ب  دكنا باز می، مسیر طرح راشخاص

شکل زنندة ب ران اوّل نیز هست، رقمكر داستان ة ره اوّلیر ،قال پیوند روح و نیز هبوط و 

ت قّق  .شوندهای ديگر نیز ايجاد میچیدریپی در ادامر، (22: 0010)نجم رازی، ریردمی

 ،ریردروها صورت میورفتز نجم رازی و راه بر مدد كر راه با توصیح موج هااين رره

كند  ای را كر حاوی كنز و حادثر است، جايگزين توصیفات مفصّل میبیان فشرده

 ای كر از منظر ارزش نمايشی، قابل توجّر است.نکتر
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اين خود ا امّ  شودجسم، رشوده میش با تاادّ روح از درک با ،رره اولیّة ماجرا     

 ظاهر شدن رردد:می بیدیب ران ی برا ررهی ايجاد وحشت روح ومد درآكشح، 

و  كشمکز زمینة، بر اين ترتی . (20)همان:  روح نفس( و ديگر دشمنان) ردّقهرمان

تغییر سرنوشت  بر منجر اًنهايتكر  هايیفیل و انفیال  بر وجود آمده است ب رانی ديگر

ای قرب روزه و فراموشیِبٌید  ب ران تموجبا نور و ظلمت، هایحجاب .دنرردمیقهرمان 

پس از اين  .(054)همان:  شودباز می ،آثار عقلبا حاور    ررهی كردنسازرا فراهم می

بر شکل نمايند كر هر چند های عبور از ب ران رخ میرشايیبختی بزرگ، ررهنگون

)همان: رند. بشوند  امّا ورییت را بر سوی رفع ب ران پیز میغلبات درد فراق ظاهر می

دهد كر ب ران را خاتمر هايی نیز با قطع تیلّق روح از قال  روی میيی نرشارره( 440

های اين ماجرا، با آنکر زمینة ب رانند  امّا در ذات توان رفت، هر كدام از ررهمی بخشد.می

كنند و جزء الزم سفر روحند  چرا خود، بر رفع تاادها و خروج از ب ران نیز كمک می

 شود.پس از هبوط، ورزيده نمییود روح برای صر ارر نباشند، ك

 انتظار( کشش و ایجاد)تعلیق -0 -2

برای  ،بر خودی خوددر كل و است كر  دارای موروعی، الیبادمرصاددر  داستان روح     

و ج ب انتظار او دستماير دارد. كاربرد عنصر تیلیق نیز كر الزمة ر مخاط  توجّ نبرانگیخت

 .كندر میازی است، اين كشز را بیشتپردداستان

ـ  نويسـنده مخاطـ  را بـر سرنوشـت شخصـیّ     »، اين شـگرد  استفاده از با     اس ت نمـايز حسّ

از  .(405: 0021، كیمک) «آوردقهرمان فراهم می ندةكند و موجبات نگرانی او را از آيمی

ــرين كشــمکز مــاجرای مــورد ازاساســی  هــايی جــا كــر آغــاز و بخــز آن هــا، ب ــث، ق

و  منتظـر ، تیلیق نیز كر با اين عناصر در پیوند است، مخاطـ  را  تهاسها و ب رانافکنیرره

 دارد. نگران نگاه می

مخاط  را بر ، ی اوهاويژری تبیینتربیت روح و  با بیان ن وةنويسنده روايت، در آغاز     

آغاز ، ر قال  و درریری اين دوپیوستن روح ب كند.مند میرشخصیّت و آيندة او عالق

اين احساس، همراه با دلواپسی ست. بردن بر نتیجة ماجرابرای پی یشتربتیاق نگرانی و اش

توانايی نجم  يابد.ناشی از عدم اطمینان بر بختیاری شخصیّت، تا پايان ماجرا استمرار می

 -های قرآنیریری از دادههايی كر البتّر با بهرهرازی در پردازش شخصیّت روح و چالز
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 های ادبیو ديگر مؤلّفر تمثیل، تصوير ای از روايت،زمینردر  ،یهای عرفانو آموزه یرواي

 :است در اين ماجرا ايجاد كرده ج ّاب برجستر و سر تیلیقكند، برای او ايجاد می

 راب مخاط .آمدن بر قال  و آغاز نگرانی و ارطدربید از  ،غلبة وحشت بر روح -0

 رحاصل از پیوند دو ام پ يرنانابآغاز برخوردهای اجتو  ور شدن نفس بر روححملر -4

 انجامد.ادامة ماجرا میآراهی از برای  ،ايجاد هیجان در مخاط  كر بر متااد

 در هیجانی نتیجرتصمیم بر بازرشت و درماندری روح از نیافتن مرك  كر مخاط  را  -0

ن اياپاست، ی عرفانیكر تیبیری از فنا ،مفارقت روح از قال دارد و با نگاه میبخز 

 ابد.يمی

 پردازیت و شخصیّتشخصیّ -7 -2

كر در برخورد با ديگر عناصر، شناختر  استو نمايز  داستانترين ركن مهم ،تشخصیّ

ها ساختر ک اثر بر روی آندانست كر ساختمان ي هايیرا بايد پاير هاتشخصیّ» .شودمی

رتر و از رزند زمانر پايدا وبنا م کم تر ، شندتر بابا است کام هاهر قدر اين پايرشود. می

 .(01 :0010، دقیقیان) «تر خواهد ماندمصون

و مرات  رونارون، با تیداد اعمّ از اصلی، فرعی و ر را،   شخصیّتانواع  ،در داستان

 ،، میرّفیو مستقیم باشد ترتفسیری-هر قدر اين روند، توصیفی شوند.بر خواننده میرّفی می

ترسیم و تجسّم را، حتّی  هايی غیر از روايت م  ،ر شیوهچقد تر خواهد بود و هرنیداستا

 پردازی بیشتر خواهد بود.كنند، ارزش نمايشیِ شخصیّتبر صورت ذهنی، جايگزين می

بر او، در مربوط  هایها و واكنزعنصر شخصیّت و كنز رمن اينکر بايد رفت، اصوالً

 د.نروبر شمار می های داستانلفّرؤترين مذات خود، نمايشی

های ويژری، توصیح و شرح مستقیم صورتابتدا نويسنده بر در ماجرای اين مقالر،      

اين  تبر دلیل ماورائی بودن شخصیّكر  كندت را تیريح میدرونی و بیرونی شخصیّ

مستقیم است  بر اين شگرد غیر، ديگرة شیو .دنوجود ندارات فیزيکی مشخصّ، داستان

شود، در نظر و قااوت راوی شناخترطريق اظهاراز آنکر  جایی  كر شخصیّت روح، بر ترت

ر د، بشومی هاو كشمکز ها، كنزهایّتص، ديگر شخكر از زمان، مکانهايی ذكرمیانة 

 دارد.ی قابل توجّر ، سهمدر اين میان، عنصر رفتگو شود.حوزة آراهی مخاط  وارد می
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كر ذكر آن ر شت، در  شیِ بیشترماي، عالوه بر كاركرد نزیشیوة غیرمستقیم نجم را     

بر عهده روند پیشروی خود در طول روايت، وظیفة تبیین مفاهیم عرفانی متیدّدی را هم 

چون تقدّم  ایكنندهبر موازات شناخت بیشتر از شخصیّت، مفاهیم تییینيینی   ریردمی

ايدها و و برفت، موانع میعرفانی، آفرينز روح، رابطة روح و جسم، عشق، فراق و غربت 

نیز در میرض آراهی  نبايدهای آن، دنیای مدوح و م موم، تقرّب، فنا و بقای عارفانر

 ریرند.خواننده قرار می

 سر شخصیّت اصلی ديده، ترين ركن آن استپردازی مهمكر شخصیّتدر اين داستان،      

ر نثور نیز، بو م ها و تصاوير شیریثیلدر تم، ند كر عالوه بر نمود بر صورت میمولشومی

بالغی روايت، مدد  -های داستانیر، بر تقويت ج ّابیتاين ام. شوندمی میرّفیشکل ادبی 

چوب ها و چهارصرها كر همر ماورايی و فراتر از مشخّدر ادامر، با اين شخصیّترساند. می

 شويم.، آشنا میمألوفند

 خداوند -7-1 -2

بر نفخ  واسطر: اقدام بیزندكنز را رقم میلین وّ، اماجرا شخص اوّلِخداوند بر عنوان    

راند و كاركرد اين شخصیّت و اين كنز، راوی و روايت را بر عق  میبرجستگی  روح.

شخصیّت خداوند، فراتر از تمام كند. می ترو برجستر اين بخز را بیشترنمايشیِ 

آغازين  كنشگر چون شخصیّت اصلی و توان انتظار داشت كررو نمیمییارهاست  ازين

باشد  امّا نکتة مهم آن است  داشترپیدا، از نوع میمول، ها، حاوری ، در تمام ص نراست

های روح، شود و عالوه بر مخاطبركر اين حاور، حتّی يک ل ظر نیز از داستان ح   نمی

 ریرند.شکل می آن ماجرا، ت ت تأثیرتمام جزئیات 

 روح -2-7-2

ریری عامل بروز يا دلیل شکل ،نوان قهرمان داستابر عنكر  تروح اس ،مت دوّشخصیّ    

بسیاری از رويدادهاست و اغل ِ مفاهیم مورد نظر نويسنده، ذيل جزئیات وابستر بر اين 

كر پیشتر چنان شوند.می شخصیّت كر خود نمادی از شخصیّت نوع بشر است، عررر

  رسدتنگ بر نظر نمیتنگا اوّل،یّت شخص دویان م داستانی، ملموس چند ارتباطهر ،ر شت

از منظری ديگر، خداوند ذاتاً  رسترده بر ماجرا دارد.م وری و ای ، سايراين ارتباطامّا 

های با موقییّت فت وقايع و در برخوردرمن پیشر ،تغییرناپ ير است و شخصیّت روح
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ت باعق كردن ی از طیر تمثیلك دهدو اصطالحاً پويايی نشان می يابدت وّل می رونارون،

  است.های مسیر میرفت سلوک و وادی

 روح شخصیّت صفات -2-7-2-1

و خاستگاه هفت صفت را اصل ، شماردبرمیبرای روح خود از میان صفاتی كر نويسنده،     

  بر مثابت صفتی از صفات قند است ،هر صفتی از صفات روح»: داندمی ديگر صفات

حلم بر  و علم بر مثابت صفا، ت ظلمتت بر مثابم بّ بت سفیدی ومثابر ، تكر نورانیّچنان

و هر  كثافت و حیات بر مثابت حالوت تافت، بقا بر مثابت لطانس بر مثاب، مثابت كدورت

 ،، بر همان مثابت در روح، اثر آن صفتتر ظاهر استصفت كر در قند، اثر آن اندک

 در ساختاری كر اين توصیح بینیمر میالبتّ  (24: 0010، م رازینج) «تر ظاهر استاندک

  ند.انیامده ر توری  راوی دربرانگیز، بسؤال یاهشبرتشبیهی واقع شده و بیای وجر

همین كمال  ت است و دلیل پیوستن روح بر قال ،م بّ روح، بارزترين ويژری     

، ت اندک بود كر مثابت سیاهی است در نباتچون در روح صفت م بّ پس» :خصوصیّت

ق دادند تا بر او را با قال  كر میدن ظلمت بود تیلّ  كمال برسد ت وی برر م بّخواستند ك

ذكر اوصا   كر بینیممی .(20: همان) «ت در وی بر كمال رسدصفت م بّ، پرورش

رردد  امری كر تأكید و آفرينی قرين میويژه تشبیرتصويرسازی  بربا ، چگونر شخصیّت

 بخشد.تجسّم را قوّت می

تر بر ديگر صفات ترجی  داده و فطری ،قاطییّتبا صراحت و ، بن ماجرا م بّتدر اي     

اين نشیند كر روح را هیچ صفت نیست كر  روح را كدام صفت در مقابلة»شود. می ديده

های توان صفات اصلی روح و ويژریمی .(22: )همان «تت م بّصف االّ  دم دارداز ق  پیوند

 رونر نشان داد:است، اينا اشاره شدههر آنب م كوردر ماجرای  ها را كرابع آنت
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 نفس -2-7-3

موجد موج بزرری از كر    همان موجود الزمة قال  دنیايیاست نفس، شخصیّت سوّم

 در پیشبرد ،ا روحنفس برابطة تنگاتنگ  شود.برای روح می هاها و ب رانها، ررهكشمکز

ای ايستا و رمان كر بر رونرقه منفی و ردّتی شخصیّ ت طرح داستان بسیار تأثیرر ار اس

تغییری در نیز و تا پايان ماجرا كشد ر چالز میزند و او را ببر قهرمان رربر می ،مداوم

ها، زمینة ها و كشمکزجال  آن است كر همین چالز شود.او ديده نمیشخصیّت 

ز طريق ا ،نفسرّفی میقسمت اعظم كنند. ورزيدری و وارستگی روح را فراهم می

بر او را  ،«حملر بر روح »يینیاو  لین كنزریرد  بلکر اوّت نويسنده صورت نمیتوصیفا

لین دارد. در اوّماهوی و شديد ای كر نشان از يک دشمنیِ   حملركندرّفی مییه موانندخ

كند. او را غرق وحشت میافتد و مانند ررری بر جان روح می ،صفتديدار، نفسِ سگ

هجران از غمِ  افتد و دود حق می دةِ مالزمِورروحِ نازپر در جان ز فراقجاست كر آتاين

 .(20: 0014)نجم رازی، خیزدغربت و فرقت يار برمی

 

 گیرینتیجه -3

دهد: ها را نشان می، اين يافترمرصادالیبادهای نمايشیِ ماجرای روح در تبررسی قابلیّ    

اند و همر حول مدتر بودهاهیم رونارون كارآقای مفكر در ال یشگردهاي عناصر و بارزترين

 ، بر ترتی  عبارتند از:اندكمک كردهآن عررة روح، بر پرداخت و  تم ور شخصیّ

 رو و كشمکز.وكنز، رفتپردازی، تشخصیّ
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 تقدّم آفرينز روحاز اين قرارند:  ،شوندالقا می يادشده عناصر كر از طريقموروعاتی       

لزوم تیلّق روح بر قت روح از عالم ملکوت، ، مفارر وجود الهیروح ب و اتّصال بر جسم

ها، و توافق آن و تااد، تیامل ، نفسجسمهیت و خصايص روح، ماقال  و هبوط بر دنیا، 

، هاآن هایها و بايسترو دشواریبازرشت بر زادبوم روح، عشق، میرفت  فطریِ اشتیاق

 ق الهی.ی و تخلّق بر اخالنفسان اتترک تیلّق دنیای ممدوح و م موم و نیز

 -پردازی و تصويرسازی و نیز دو عنصر كنزشگردهای تمثیلاستفاده از هنگام       

كند( بر تر میت نمايشیِ اثر را رسترده)كر ظرفیّ« نشان دادن»، تمايل بر واكنز و رفتگو

  جای تیريح كردن، مشهودتر است.

ا از طريق تمثیل و توصیح مستقیم و ي ر صورتيا ب ،حوادثداليل ، در حوزة پیرنگ     

ده تمثیل های روح و مسیر كمالز، ويژریشوند. نجم رازی برای تجسّم بیان میروايت فرا

توصیح تمركز دارند،  های عنصر شخصیّتها كر بیشتر بر واكنزاين تمثیلآورد. می

در نتیجر، و  رترپرورراتر و شخصیّتكنند كر كنزمیسازی بدل م   را بر منظره

 .است ترنمايشی

ها نیز ، تااد(، در تقابل با دنیا)فرازمان در عالم امر با آغاز كاركرد عنصر زمان و مکان     

ترين نتیجة استفاده از عنصر ص نر در ماجرای روح، تأكید روی شوند. مهمآشکار می

ی برای تیالی راهکارهاست و توصیة غیرمستقیم بر ايجاد تیادل و رسیدن بر همین تقابل

 بشری. وجود

های رونارون نمايشی را شکل ای از موقییّتعنصر كنز با ده نمونة برجستر، زنجیره     

 دهند.يافتن روح را نشان می نقاط عطح مسیر تشخّص و میرفت ،هادهد. اين كنزمی

ر نیز كرد شیرویِ بر مبنای تصاوير كر از كارو، رفتوروعنصر رفت در میان مصاديق     

 رويیرو در اين اثر، يا بر صورت تکودارد. رفت ارزش نمايشیِ بیشتری، بردبهره می

روها، ودر اين رفت. است خداوند با روح مخاطبة و يا در شکلنمايشی و درونی 

كر بر دلیل تمركز روی شخصیّت، جنبة  مشهود استهايی از عنصر ل ن و نیز پیرازبان جلوه

 .شندبخمی نمايشی را قوّت
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های ماجرای روح، مبارزه با خود است  خود  بشری. نتیجر، ت وّل مکزاساس كش     

. اين رو، بیشتر از ديگر عناصر كاربرد داردوكشمکز، بید از رفتاست. شخصیّت 

 اند.، ارزش دراماتیک يافتریل تجسّم امور ذهنی و جدال درونیها بر دلكشمکز

-، ب ران آغازين است و خاستگاه ب رانیوستن روح بر قال پآثار در داستان اين مقالر،      

ترين ها زمینة برجسترب ران يابد.روح ادامر میوارستگی تا پیز از . اين روند های بیدی

 ند: صیود و بازرشت.نفراهم می كبرای روح تغییر ورییت پس از هبوط را 

و جسم  ست، در مواجهة روجنیز ه زنندة ب ران اوّلرره اوّلیة داستان روح كر رقم     

ها كر راه شوند. ت قّق اين ررههای ديگر نیز ايجاد میریرد. در ادامر، پیچیدریشکل می

ای را ریرد، بیان فشردهروها صورت میوبا توصیح موجز نجم رازی و راه بر مدد رفت

ر از منظای كر كند  نکتركر حاوی كنز و حادثر است، جايگزين توصیفات مفصّل می

 دهد.طع تیلّق روح از قال  روی میرشايی نهايی، با قرره بل توجّر است.ارزش نمايشی، قا

-مند میعالقر دا مخاط  را بر شخصیّت و آيندة روحاز همان ابت ويسندهاز نظر تیلیق، ن     

بر بردن برای پیبیشتر و درریری اين دو، آغاز نگرانی و اشتیاق  ر جسمكند. پیوستن روح ب

شخصیّت، موفّقیت حساس، همراه با دلواپسی ناشی از عدم اطمینان بر جة ماجراست. اين انتی

 يابد.نمود می هايی برجستردر قال  تیلیق

كر  در میرّفی شخصیّت: خداوند، روح و نفس. ماورايی دارداين ماجرا، سر شخصیّت     

)كر  ممستقیم و غیرمستقیشیوة  ، نويسنده از دوحامل بسیاری از مفاهیم كلیدی داستان است

       رو سهمی قابل توجّر دارد.وریرد. در اين میان، رفتبهره می ارزش نمايشیِ بیشتری دارد(
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 ان: نشرنو.تهر .نویسیهقصّ(. 0034) .ررا، براهنی .1

 .هایی از گلستان سۀعدی های نمایشی حکایتنبهجبررسی  (.0002) .ريمم، برهانی .2

 تیرران. تهران:

ــريم بصــیری، .0 و  ادبیۀۀات داسۀۀتانی رگیۀۀری داسۀۀتان دفراینۀۀد شۀۀکل (.0002). م

 میركبیر.: اتهران .دراماتیک

 تهران: قطره. .مرزشیر ررا ترجمة .کالبدشناسی درام(. 0024) .مارجوری، بولتن .05

و  000، شـمارة  نمـايز  «.نمايشـی و جايگـاه آن در ادبیّـات    متـون » (.0022) .حسن پارسايی، .00

 .00 -0صص  ،045

بـا   یـر عطّـار  الطّهـای نمايشـی منطـق   واكـاوی ظرفیّـت  »(. 0002) .طیّبر و م مّـد شـهبا  ، پرتوی .04

مـتن شناسـی    .«رئـات بـرای ت ين اثـر  ا های داخلی و خارجی ازرويکرد بررسی و مقايسة اقتباس
  .00-2 صص ،4شمارة  ،جديد دورة، فارسیادب 

 قطره. تهران:شاهین. ترجمة شهناز  .تحلیل متون نمایشی (.0021). پرونر، میشل .00

 ی.تهران: بنیاد سینمايی فاراب .ینماییس روایت، تاریخ بیهقی (.0004) .علیررا، پورشبانان .02

 تهران: سروش. .شاهنامه ینمایش هایبلیّتقا(. 0020) .دم مّ، حنیح .00

 تهران: نويسنده. .ت در ادبیات داستانیمنشأ شخصیّ(. 0010). دختيندقیقیان، شیر .03

، 30 شـمارة ، هنـر  «.هايی دربارة تبـديل قصّـر بـر نمايشـنامر    ادداشتي» .(0020) .ررا، ررايی .01

 .20 -20صص

، نامـة فرهنـگ   .«رفتگـو در هنرهـای نمايشـی   جايگاه و وظـايح  » .(0012). مجید سرسنگی، .02

 .450 -022صص، 02شمارة 

 ءولیااألةت كرهای ندر شماری از داستا های نمايشیبررسی جنبر» (.0023) .فهیمر، رادیسهیل .00

 .25-40صص، 4شمارة ، دورة دوّم، هنر .«عطّار نیشابوری

 تهران: نقز و نگار. .اكبریاس عبّ ترجمة. اقتباسی فیلمنامة(. 0020) .لیندا، سیگر .45

 ران: میترا.. تهشناسی نثر فارسیسبک(. 0020شمیسا، سیروس. ) .40

 تهران: امیركبیر. .کتاب نمایش(. 0030) .خسرو، شهرياری .44

 تهران: پايا. .هاو شاخصه هاشیوه، نویسیداستان(. 0024) .قهرمان، شیری .40
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 .تهران: افرا .نما و تصاویر شعری شاهنامهساختار سی (.0022) .احمد، ابطی جهرمیر .42

ـ . «ربردكـا ، اقسـام ، ماهیّت  تمثیل»(. 0022). م مود، فتوحی .40 علـوم   ة دانشـکدة ادبیـات و  مجلّ
 .011 -020 ، صص20 -21شمارة ، دانشگاه تربیت میلّم انسانی

  ران: مركز.ته، لچاپ اوّ .فرزانر طاهری ترجمة .های ادبینظریه(. 0024). جاناتان، كالر .43

 تهران: سخنوران. .های نمایشی مثنویجلوه (.0005). كهنسال، مريم .41

چـاپ   .زادهمنصـوره شـريح   ترجمـة  .رهنگ اصطالحات ادبیف(. 0024). مـارتین ، رری .42

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالیات فرهنگی.، لاوّ

ـ   های نمايشی داسـت (. بررسی قابلیّت0020) .شهابمجدی،  .40  .ار نیشـابوری ان شـیخ صـنیان عطّ

 .درّستهران: دانشگاه تربیت م اهلل لزری.حبی  استاد راهنما: نامة كارشناسی ارشد.پايان

 ترجمـة  .نویسۀی سبک و اصول فیلمنامه، ساختار، داستان(. 0021) .رابرت، مک كی .05

 تهران: هرمس. .در رآبادیم مّ

 تهران: سروش. .مایششناخت عوامل ن(. 0010) .ابراهیم، مکّی .00

ترجمـة رلنـاز    .رآمۀدی بۀر نظریۀة انتقۀادی    د(. 0002) سـايمن و پـاول ويـک.    ملپس، .04

 .تهران: سمتسركارفرشی. 

 اان الطّیر عطاّر بـا مجمـع مرغـان   های ادبی و نمايشی منطقرأويل جنب(. ت0022) .ری، لیالمنتظ .00

تهـران: دانشـگاه    د مصـطفی مختابـاد.  سیّ استاد راهنما: نامة كارشناسی ارشد.پايان. كلود كرير

 تربیت مدرّس.

 .نوهای داستان ها، شگردها و فرمارواح شهرزاد، سازه(. 0020) .پور، شهريارمندنی .02

 .ل، تهران: ققنوسچاپ اوّ

 ن.تهران: سخ .ادبیات داستانی(. 0002) .میرصادقی، جمال .00

، 40 شـمارة  ،هنـر  «.طبیقی میان نمايشنامر و داستانتمطالیة (. »0010) كرمانی، فرهاد. ادةناظرز .03

 .420 -401صص 

ـ بنعبداهلل، نجم رازی .01 ـ    .العبادمرصاد(. 0010) .دم مّ تهـران:   .دامین ريـاحی بـر اهتمـام م مّ

 علمی و فرهنگی.

ـ ترجمـة  . هۀای روایۀت  نظریه(. 0024) .مـارتین ، واالس .02 تهـران:  ، لچـاپ اوّ  .شـهبا  دم مّ

 هرمس.

ترجمـة مهـرداد    .شناسی تعۀادل( ارتباطات میان فردی)روان. (0022) .جولیاتی وود، .00

 مهتاب. تهران:فیروزبخت. 
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چـاپ   .انپور بهیـ شـا ترجمـة   .شناخت رمۀان  بر درآمدیپیش(. 0025) .جری، هاوتون .25

 اصفهان: نقز خورشید.، لاوّ

 تهران: سهروردی. .نویسیهنر داستان(. 0010) .ابراهیم، يونسی .20
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