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 چکیده
در جهان  تئاترازجمله سینما، تلویزیون و  اقتباس از متون ادبی در هنرهای نمایشی ةبه سابق هینگا

نمایش را به بهترین سایر انواع و  تئاترتواند خألهای متنی موجود در بخش می اقتباسدهد که نشان می

های رغم توصیفی بودن متون ادبی، کم نیستند آثاری که ظرفیتبه  ،وجه پر کند. در ادبیات فارسی

به غنای متون نمایشی افزود. یکی از این آثار که به  هاآنگیری از توان با بهرهدارند و می زیادینمایشی 

ة عطار نام هیال ،شده  شناختهکمتر  ی ادبی و هنری آنها ارزش الولیاء،اتذکرةو  ریالط منطقدلیل شهرت 

ی نمایشی ها تیظرفاز  هاآنی داستانی است که برخی از ها تیحکااست. این اثر سرشار از  نیشابوری

اند. در این مقاله با تکیه بر جایگاه و پژوهشگران قرار نگرفته موردتوجهبرخوردارند و تاکنون  بسیاری

از تئاتر براساس تعریف قرن هجدهمی و تحلیلی -اهمیت اقتباس از آثار ادبی، به روش توصیفی

آن،  و ... های ساختاریویژگیو و وجوه معنایی  بررسیی نمایشی حکایت زن پارسا ها تیظرفارسطویی، 

 شود.  تحلیل می ای مناسب برای اقتباسزمینه عنوانبه
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 مقدمه  -1

در ایران هم  سابقه دارد.میان تمام اقوام بشری در هنر نمایش به معنی عام آن، 

)گریستن دادند  ها ترتیب میسرودهای اوستا و مراسمی که مغان برای خواندن این سرود

روند،  ها به شمار می این نمایش ةازجمل ،بازی و ... حوضی، سیاهنقالی، تعزیه، تخت، مغان(

گاه در  هیچبا تعریف ارسطویی آن، بنا به دالیل و عوامل مختلف،  (drama)اما نمایش 

ادبیات نمایشی ارسطویی در  ةنبود گون ادبیات فارسی تا عصر مشروطه شکل نگرفت.

های نمایشی است و  ایران به آن معنی نیست که متون ادبی فارسی فاقد ظرفیت

های داستانی مشترک  ویژگی ،عکسبرنمایش بهره برد، بلکه  ةدر عرص هاآنتوان از  نمی

 ؛تواند راه را برای اقتباسِ نمایشی هموارتر سازد برخی از حکایات ادبی کهن با درام، می

است،   که مستقیماً برای نمایش نگارش یافته یهای غرب یعنی برخالف نمایشنامه

درخشان جهان که منشأ پیدایش  نمایشیهای فارسی هم مانند بسیاری از آثار حکایت

حذف، اضافه، با ة بازنویسی و اقتباس، تواند با گذر از مرحل آثار ادبی بوده است، می هاآن

 ای مخاطب به نمایشنامه مبدل شود.بریل، یی و یا تبدجا جابهتلفیق، 

اقتباس وفادارانه تواند  و می استاقتباس در این فرآیند منوط به حکایت  ۀگستر
گیری حداکثری از متن ادبی است و نویس در پی بهره نامهیلمفنویس و )روشی که در آن نمایشنامه

ای که در آن )شیوه وفادارانه یرغاقتباس  ،تمایل دارد اثر خود را با تطابق کامل از متن بسازد(

ای که توجه به متن )شیوهو اقتباس آزاد  یابد(ماند، ولی متن تفسیری نو میساختمان روایی ثابت می

  یرد.در برگرا  (45-41: 4061، )مرادی در آن، فقط برای گرفتن ایده برای خلق اثر کاربرد دارد(

شود که در آن هنری، اقتباس نوع دوم توصیه میهای امروزه با توجه به تغییر ذائقه

با  ،تراقتباسی هنریبدین روش تا ؛ گیری از متن با تفسیرهای نو همراه شده استبهره

 توجه به خالقیت اقتباس کننده شکل گیرد. 

از آن در ساخت  توان یمیکی از آثار کهن ادبی که عناصر نمایشی قوی دارد و 

عطار است. این حکایت  نامة الهیدر  «زن پارسا»حکایت  ای نمایشی بهره گرفت،نسخه

ی ها یمثنوسومین حکایت بلند در   ،بیت، پس از حکایت شیخ صنعان و رابعه 035در 

به شکل قصه در قصه و در سطوح مختلف روایی  نامه هیال. ساختار رود یمعطار به شمار 

ی با ا فهیخل ۀمناظرروایت   ،(metafiction) است. روایت دربرگیر یا سطح فراداستانی

های داستانی آن، هرکدام برای اثبات و توجیه سخنان رفتپی درپسران خویش است که 

 اند یمادی ها خواسته. پسران به دنبال حوائج و ندشمارمیبر را خود حکایات و تمثیالتی
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ی معنوی است. ها خواستهی مادی آنان به ها خواستهو پدر به دنبال ارتقا و اعتالی 

 آن را ست که پدرکتاب، حکایت زن پارسا (metadiegetic)ی اهدروننخستین حکایت 

 .است ()شهوت انیپر  شاهکه طالب دختر دکن یمبیان  )نفس(در پاسخ آرزوی پسر 

ی ها ی نمایشی ادبیات، کوششها تیظرفو  ها جنبهبررسی  ۀهای اخیر، درباردر سال

زیاد نیست، در این  ها پژوهشگوناگونی صورت پذیرفته است. هرچند تعداد این 

متون به و   بودهی و تاریخی از اقبال بیشتری برخوردار غنائآثار حماسی،  اغلب ها شکوش

مه هیاست. در بین آثار عطار نیشابوری، ف هشد توجهکمتر  هانآعرفانی در مقایسه با 

بررسی  را  االولیاءتذکرةی ها داستانی نمایشی در شماری از ها جنبه (4016)راد لیهیس

 نامهلمیفساختار حکایت شیخ صنعان را با الگوی  ایدر مقاله (4010)و زهرا حیاتی  کرده

 ةدر مقال (4015) تنها فاطمه امامی  ،نامه هیالاین حکایت در  ۀمطابقت داده است. دربار

این حکایت را  عناصر داستانی« عطار ةنام هیالعناصر داستانی حکایت زن پارسا در »

است و تاکنون کسی به وجوه  کردهبررسی آن را یی زدا ییآشناو شگردهای  تحلیل

حاضر با سایر  ةنشان نداده است. وجه تمایز مقال هینمایشی و بصری این حکایت توج

ساختار کامل حکایت با  ةاند، مقایسی نمایشی ادبیات پرداختهها جنبهآثاری که به 

-در این مقاله به روش توصیفیارسطویی بر اساس تعریف قرن هجدهمی آن است. 

های و جنبه ها تیظرف  ارسطویی، تئاتری نمایشی ها هیماساخت بر اساستحلیلی و 

ی مند بهرهشود الگویی برای کوشش میتحلیل و  نامه هیالنمایشی حکایت زن پارسای 

 ارائه شود.  هااز این گونه حکایت )تئاتر(ادبیات نمایشی 

 

 ی نمایشی حکایت زن پارساها تیظرف -4

  ،پردازد یمی ادبی ها گونهای که به ساختار و رساله نیتر منسجمو  نیتر کهناگرچه 

 توان یمو آثار پیشینیان،  ها نوشتهدر بررسی  او ۀست، با توجه به شیوپوئتیکای ارسطو

های ادبی، پیش از او نیز وجود داشته است و دیگران نیز گفت این ساختار و گونه

  و ارسطو فقط به تدوین آن همت گماشته است.  اند داشته هیاز آن آگا شیوب کم

 ایواژهدهد که در اصل تشکیل می (درام)نمایش ارسطو را  ةترین مبحث رسالاصلی

در این  .استوار استنوع تراژدی و کمدی و بر دو است  کنش و حرکت معنی به یونانی

جمعیت، برای تجسم  رویروبهروی صحنه و بر اثر به اقداماتی که از جانب هنرپیشه 

 شود.اطالق مینمایش ، گیردصورت می ،بخشانگیز یا شادیغم یموضوع
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پس از ارسطو افراد گوناگون در طی اعصار مختلف برای ارتقای بوطیقای او 

و  (Diderot) هجدهم با مقاالت و نظرات نویسندگانی چون دیدرو ۀکوشیدند. از سد

این نویسندگان »درام مفهوم جدیدی یافت.  واژۀو دیگران  (Beaumarchais) بورمارشه

ای را که به مسائل و جریانات زندگی عادی های رئالیستیها و نمایشتمام نمایشنامه

قوی و از جالل و عظمت تراژدی عاری بود،  هاآناحساسی  ةمردم ارتباط داشت و جنب

و انحصار  گانه سهی ها وحدت ژهیو به ،. در این میان(040: 4061محمد، )آل« نامیدند شینما

های بعد نویسندگان آزاد شکل گرفت. در دهه تئاترِبه تراژدی و کمدی نفی شد و  تئاتر

، به تغییرات ها سنتواعد و شکستن ق وهای نمایشی نویسان با افزایش گونهو نمایشنامه

، (Georg Büchner) ی مختلفی در درام دست زدند که گئورگ بوشنرها ینوآورو 

 بودند.  هاآنةازجمل (Dürrenmatt) و دورنمات( Bertolt Brecht)برتولت برشت 

بر به تعریفی که در قرن هجدهم  ،نمایشی دیگر ةحکایت زن پارسا بیش از هرگون

در عین حفظ ساختار  شینماارسطویی بیان شد، نزدیک است. در این نوع،  شینما ةیپا

های زمان و مکان مقید نیست و با شکل تراژدی و کمدی ارسطویی، دیگر به وحدت

ی ها انسانتر از ها باالتر و در شکل کمدی پایینمتفاوت است. در شکل تراژدی شخصیت

 شینمابا تغییرات اجتماعی به وجود آمده در جوامع،  آنکه حالشدند، معمولی فرض می

اختصاص  هاآنهای معمولی و بیان مشکالت و مسائل زندگی به تصویر زندگی انسان

 یافت. 
توان به اهمیت ارادۀ انسانی و قضا و قدر در سرنوشت های تئاتر ارسطویی میاز ویژگی»

اصلی نمایش و انگیزش  پنداری مخاطب با شخصیتذاتهای نمایش، همشخصیت

پنداری و ذاتاحساس شفقت و ترس در او هنگام مشاهدۀ نمایش به دلیل همین هم

 . (10: 4053)استارمی،  «گشایی اشاره کردبحران و گره  افکنی،داشتن ساختار گره

انجامد و در این نوع نمایش لزوماً به توهم و انفعال تماشاگر نمی ،برخالف نظر برشت

 گیرد.التذاذ صورت نمی قصد بهبر ذهن او تأثیرگذار است و فقط  درازمدت

 

 ساختار و طرح منسجم و نمایشی حکایت  -9

در فن شعر ارسطو به کار رفت. « میتوس»نخستین بار با عنوان  ، «طرح»اصطالح 

یی گو داستاناصطالح طرح، چگونگی ساخت یا ترتیب ترکیب موضوع یا روش »

یند تبدیل حکایت یا آترین گام در فر . مهم(14 :4069)شهریاری،« ی استسینو شنامهینما
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ای نمایشی، درک و دریافت عناصر مهم و اصلی آن است که متن داستانی ادبی به نسخه

شوند. هر چه اشتراکات این عناصر در  ساختار حکایت محسوب می ۀدهندسازمان

تر و  جذاب قیناً اثر نمایشیِبا ادبیات نمایشی بیشتر باشد، ی )ادبیات داستانی(حکایت 

یعنی استفاده کردن از  ،دراماتیزه کردن یک قصه»پویاتری به وجود خواهد آمد. 

و بازنویسی قصه  ی آنها نقصنمایشی، از بین بردن کمبودها و  ۀامتیازات و خواص بالقو

 .(91: 4010 )رضایی،« متناسب با زمان و مکان جدید ۀبه شکل و شیو

 
 کشمکشتضاد و  -9-1

 به» ؛تضاد و کشمکش است ،یشنما ۀدهند یلتشکترین عناصر  یاصلین و تر مهمیکی از 

. (30: 4053)میرصادقی،  «گویندمی کشمکش یکدیگر با نیروها یا هاشخصیت ةمقابل

تبدیل به  نمایشنامه بیان تجسمی یک قصه نیست، هر قصه نیز قابلیت  ازآنجاکه

به نمایشنامه هستند که عنصر درگیری  بدیلت قابلتهایی  تنها قصه .نمایشنامه را ندارد

 تمرکز کانون در قهرمان معموالً آثار داستانی و نمایشی درباشد.  هاآناز عناصر محوری 

. دکن یم مجادله و خود نزاع ها یا با نیروهای مخالف یتشخصبا  و ردیگ یم قرار

 و یدرون تواند یم رمان .آید یم وجود به کشمکش از رامت. داس درام اساس کشمکش»

 وبست چفت اصطکاک، به نیاز درام اما ،باشد بدیع و عبارتخوش تواند یم شعر ،باشد آرام

بتوان  کهنیبرای ا ،شود یبه حادثه منجر م کشمکش. (459: 4010سیگر، )« دارد درگیری و

 یا زیرا هیچ حادثه ؛برگشت هاکشمکشباید به  ،ها جواب داد حادثه ۀزیبه چـرایی و انگ

 .تصادفی و اتفاقی نیست، بلکه مسبوق و مبتنی بر جدال است

ی حکایت زن پارسا از نوع عاطفی و اخالقی است. روابط بین زن و برادر ها کشمکش

، زن و رهاند یمهمسر، زن و اعرابی، زن و غالم اعرابی، زن و جوانی که او را از مرگ 

بین  ةیی که در رابطها کشمکشهمه مبتنی بر کشمکش است.  ،تاجر و زن و اهل کشتی

و در دیگر  انجامد یمیی گشا گرهبه  وگو گفتاستدالل و در حین  انیب بازن و اعرابی 

ی مبتنی بر کنش و حادثه را ها ییگشا گرهی، بحران، تعلیق و افکن گره ةروابط مقدم

بین او و مرد اعرابی، به های زن به غیر از کشمکش . تمامی کشمکشسازد یمفراهم 

نمایشی حائز اهمیت است و به  ةانجامد؛ این همان چیزی است که در نسخحادثه می

نمایشی مطلوبی از  ةتوان نسخمی ،به وجود انواع کشمکش و حادثه با توجههمین دلیل 

 این حکایت اقتباس کرد. 
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 افکنی گره -9-4

افکنی گره ،ساخت نمایش و داستان را دربحران  ةتا نقطعمل آغاز  ةمیان نقط ةفاصل

که از آغاز داستان تا  داند یمی را وقایعی افکن گره. ارسطو (190: 4069)شهریاری،  دنامنمی

. با رفتن دهند یمرخ  بختی به بدبختی و بالعکس()از نیکپیش از تغییر بخت قهرمان 

منفی زن به برادر شود و با پاسخ حکایت آغاز می ةاصلی و اولی ۀهمسر به سفر، گر

ی را با افکن گرهو برادر همسر مقدمات  ردیگ یمهای حکایت شکل همسر، پیچیدگی

. سازد یمزن فراهم  کردن شاهدان و گرفتن حکم قاضی برای سنگسار کردن جمع

ی چهارم که در پاسخ افکن گرهپیشنهاد ازدواج مرد اعرابی به زن است.  ،ی بعدیافکن گره

، کشتن فرزند اعرابی به دست غالم است که عواقب آن ردیگ یمرد زن به غالم شکل 

فروش زن به تاجر توسط جوانی است  ،ی پنجمافکن گره .زن شود ریگ دامنممکن است 

اقدام به تعدی و تجاوز به  ،ی ششم و هفتمافکن گرهکه زن او را از مرگ رهانیده است و 

یی منجر گشا گرهزن در کشتی را دربردارد که یکی پس از دیگری با شدت و ضعف به 

ای است که مسیر  توان نامید؛ زیرا نقطه نیز می« بحران نهفته». این مراحل را شود یم

در زند و  برهم می است تعادلی را که حاکم بر اوضاع بوده ،دهد وقایع عادی را تغییر می

 اندازد.  حوادثی جدید می مسیرِ

 
 بحران  -9-9

ویژه دارد و شامل سلسله  هیبحران عاملی است که در تحلیل ساختار هر نمایش جایگا

و با ایجاد درگیری عاطفی،  دهد یمشدت  نامهشینمابه وقایع »یی است که ها کنش

... و پایه و اساس آن بر دگرگونی و تغییر وضع از  برد یمجان تماشاگر را باال هیمیزان 

این عنصر با  .(110: 4053مکی،  ؛61: 4054)قادری، « حالی به حالی دیگر نهاده شده است

یی که برشمرده شد، صدور حکم ها یافکن گرهتعلیق، پیوندی ناگسستنی دارد. در 

ید زن از طرف تاجر و سنگسار زن از جانب قاضی، پیدا کردن خنجر از زیر بالش زن، خر

بردن او به کشتی، تبانی اهل کشتی برای تجاوز و تعدی به زن، درخواست زن برای 

های شهر، بحران ةدیدن شاه و درخواست زن برای دیدن زنان و دختران افراد بلندپای

 .دهد یمرا تشکیل  ها افکنی گره
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 تعلیق  -9-2

رود و در ساختمان دراماتیک  درام به شمار می ۀتعلیق از عناصر اصلی و ارکان پیش برند

کیفیتی است که نویسنده برای »ای اساسی دارد. تعلیق  رابطه«بحران»هر اثر نمایشی، با 

 و مشتاق را خواننده و آفریند یم خود داستان در است تکوین شرف در کهوقایعی 

)میرصادقی، « انگیزد یبرم را او التهاب و هیجان و کند یم داستان دادن ادامه به کنجکاو

. با این شگرد، نویسنده مخاطب را به سرنوشت شخصیت نمایش حساس (36: 4053

. بدین (103: 4013کی، )مکآورد  فراهم می قهرمان ۀکند و موجبات نگرانی او را از آیند می

کند و هم با مشارکت مخاطب در حساسیت  هم به پویایی و گیرایی اثر کمک می ،شکل

گذارد. اینکه  قهرمان نمایش، تأثیر بیشتری بر فکر و ذهن او باقی میبه سرنوشت 

تعلیقی است که  ،آید انجامد و چه بر سر او می ها به کجا می افکنی سرنوشت زن در گره

 کند. حکایت تحریک و تشویق می ةدیدن ادام بیننده را به خواندن/ خواننده/

 
 اوج ةنقط -9-5

زاترین  ، شورانگیزترین و تنشادبیات نمایشیو  ادبیات داستانیاُوج یا بِزَنگاه در اصطالح 

به دنبال  گشایی گرهرسد و  بحران به نهایت تعارض خود می ،ای است که طی آنلحظه

  هایی که از قبل برشمرده شد؛ سنگسار زن، بحران ةدر ادام .(61: 1331 )لتوین، آید آن می

زن از اهل  هیاعرابی، اقدام به تعرض تاجر به زن و دادخوا ةمجبور شدن زن به ترک خان

دن کشتی و خداوند، دیدار پادشاه، دیدار با همسران و دختران بزرگان و اعالن زن بو

ها و در نهایت بیرون فرستادن گناهکاران و نقاب برداشتن از چهره نزد خود به آن

 روند.  های حکایت به شمار می همسر، همگی نقطه اوج

 
 گشایی )نتیجه(گره -9-4

داستان/ نمایش  یها در طها و معماها و یافتن پاسخ پرسش گشودن گرهگشایی، گره

گیرد.  یابد و سرنوشت شخصیت شکل می سامان می بدین ترتیب، عمل داستانی ؛است

نکشتن فرزند اعرابی  ۀزنده ماندن زن و نجات او از طرف اعرابی، پذیرش دالیل زن دربار

زن بر اهل کشتی و قبول دعای او از جانب خداوند،  هیدادخوا ریتأث  از جانب او،

قبول زن بودن او از طرف   او در ساخت معبد، ةهمکاری پادشاه با زن و اجابت خواست

 از جانببر آنان یا انتخاب جانشین شاه  هیبزرگان و درخواست ایشان از زن برای پادشا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ی اجزای حکایت ها ییگشا گرهاو، بخشیدن گناهکاران و خوشحالی مرد از یافتن همسر، 

 عنوانبهمسر رسیدن گناهکاران به سزای اعمال خویش، انتصاب هشوند. محسوب می

، عبادت کردن زنشاه و مرد اعرابی به وزارت و فراهم شدن فضایی خوش و امن برای 

ها و  ای که مانند بسیاری از نمایشنامه نتیجه ؛درو ة کلی حکایت به شمار مینتیج

ویژه تراژدی  هجدهم، به ۀهای رایج در جهان با ساختار ارسطویی قرون قبل از سد فیلم

 ندارد.  خوانی هم

معلولی  و در ساختار علت توان یمکلی عناصر درام ارسطویی را  سازوکارنمودار 

نویس آلمانی بازیافت. هرم ، نویسنده و نمایشنامه(GustavFreytag)گوستاو فرایتاگ

سیر  ،اوج ةنقط ،سیر صعودی وقایع ،مقدمه و انگیزشة فرایتاگ متشکل از پنج مرحل

ی مصداق ا پرده پنجاست که در ساختار  (33-36: 4155، بریجوود)یی گشا گره و نزولی وقایع

 . ابدی یمعینی 

به شکل قصه در  نامه هیالاز طرفی مانند کتاب  ،الگوی ساختاری حکایت زن پارسا

اصل شبیه ساختار نمایشی قرن هجدهمی است.  ،است و از دیگر سو (frame-tale)قصه 

رود و در نبود همسر، با مشکالتی حکایت، روایت زنی است که همسرش به سفر می

همان ساختار کهن ارسطویی  ؛گرددو در پایان، همسرش نزد او برمی شود یممواجه 

 توان یماند و آن منطبق ساختار با ها شنامهینما بیشتر کهگشایی اوج و گره افکنی، گره

 در عین اینکه .(453: 1331)لتوین،  دانست« نمایشی موجود ساختار نیتر معمول» را آن

 ؛گشایی استاوج و گره  افکنی،دارای گره ،عالوه بر کل حکایت خود ،رفت حکایتهر پی

با  بزرگ، ةدرگیری با یک حادث جای بهدر حکایت زن پارسا قهرمان  بدین معنی که

فراز و فرودی  ،حکایت حوادثی که به ساختارِ ؛روستساختار روبهمجموعه حوادث هم

حکایت خللی وارد  (unity of action)سینوسی بخشیده است، ولی به وحدت اعمال 

نویسان های هنرمندان و نمایشنامهتالش ةنساخته است. این ساختار که در غرب نتیج

است،  )در رومئو و ژولیت و مکبث(ازجمله شکسپیر  ،قرن هفدهم اسپانیا، فرانسه و انگلستان

 .(439: 4151)فرایتاگ، در قرن هجدهم به تثبیت رسید 

 

 ی حکایتا پرده پنجساختار   -2

 صادرتوان های نمایش نمیاگرچه دستور قطعی و ثابتی برای تعیین میزان طول قسمت

. داشتن مرزهای شودمیدر پنج پرده یا قسمت برای تماشاگران اجرا  تئاتر اغلبکرد، 
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را برای اقتباس آن  ،حکایت زن پارسا ساختار داستانیِ مشخص و متمایز در شکل و

 سازد. آسان می
 

 پردۀ اول  -2-1

اگرچه در گذشته آغاز و مقدمه به شکل جدا از هم بود، امروزه بسته به هنرمندی 

 این دو بخش در هم ادغام و به شکلی غیرمستقیم به مخاطب ارائه  ،نویسنمایشنامه

با تعریف و  بعدی کند. یها بخشباید بتواند خواننده را مجذوب نمایش شروع شوند. می

همسر در یک خانه  تر کوچکتوضیحی که عطار از زیبایی زن و تنها ماندن او با برادر 

دهد، دنبال  شود حوادثی را که برای زن رخ می دهد، خواننده/بیننده مشتاق می ارائه می

عطار با بیان  آگاه شود. ر نبود همسرکند و از عملکرد او در برخورد با مشکالت، د

در ابیات ابتدایی و اثنای روایت، مخاطب را به نوع ارتباط زن و  ژهیو به ،های زنزیبایی

 انگیزد.کند و تخیل عاطفی و احساسی او را برمیحساس می مردان حکایت
ــود  ــان بــ ــش روی او چنــ ــک از نقــ  فلــ

 

 

ــود    ــه جــان ب  کــه ســرگردان چــو عشــاقش ب

 

 

 غالـب گشـت عشـق و شـد خـرد زود     ... چو 

 

 

 گشــــاده کــــرد بــــا زن کــــار خــــود زود 

 

 
 بـــه خـــود خوانـــدش بـــه زور و زر و زاری

 

 

ــواری ...     ــه خ ــش ب ــد آن زن از پیش ــدر ران  ب

 (106: 4013عطار، ) 

پاسخ منفی زن، برای  به تالفیشود و زیبایی زن می ةشیفت شوهر برادرپس از مدتی 

 کردنی حکم قاضی را مبنی بر سنگسارا سهیدسجلوگیری از رفتن آبرویش نزد برادر، با 

 . کند یم، زن را در بیابان رها کردنو پس از سنگسار ستاند یماو 
 

 پردۀ دوم  -2-4

 ، از زن درخواستویدهد و پس از بهبود حال نجات می وضعیتمرد عربی زن را از آن 

 مردِ غالمِ نیب  این درکند. درخواست او را رد مینیز زن  و کندازدواج  که با اوکند می

، برای انتقام، شود یمعرب که چشم طمع به زن بسته است، وقتی با جواب رد زن مواجه 

که زن مسئول کشتن فرزند  کند یمعرب در ابتدا باور  . مردِکشد یمفرزند مرد عرب را 

آنجا را ترک  خواهد یم، ولی از او بردپی میاشتباه خود  بهن گویی با زواوست و در گفت

 کند و کمک مالی او را بپذیرد.
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 پردۀ سوم  -2-9

با دیدن مراسم به دار آویختن جوانی با دادن  . اوگذرد یم هیزن در بین راه از نزدیکی د

. جوان در پس او به راه دهد یم، جان جوان را نجات است پولی که مرد عرب به او داده

، زن شود یمشود. در نزدیکی دریا که جوان با پاسخ منفی مواجه و عاشق زن می افتد یم

برد و با زن را به کشتی می ،د. تاجرفروش یمکنیز نافرمان خود به تاجری  عنوانبهرا 

از این  و،ی اهاهیدادخواکه با فریادهای زن و  دیآ یبرمی ریگ کامدیدن صورت او درصدد 

برای تعدی  هم باو  شوند یماو  ةشیفت نوعی به. مردان اهل کشتی هر یک ماند یبازمکار 

از خدا  ،شود. زن که از این موضوع آگاه میکنند یمی به او تبانی جمع دستهو تجاوز 

و  شوند یمو با توفانی شدن دریا، تمامی بدکاران در دریا غرق  کند یمدرخواست کمک 

 . ماند یماموالشان برای او باقی  ةهم

ی روایی سود ها بزنگاهدو حالتی است که عطار از آن ماهرانه در  ،استفهام و استعجاب

بلکه با ایجاد  ،دهدی حکایت را گسترش میهارفتتنها پینه از این طریق،جوید و می

سازد. مخاطب را با خود تا پایان حکایت همراه می ،های داستانیجذابیت و کشش

کنیز به تاجر از طرف مردی  عنوانبهفروختن زن  ،کشتن کودک به دست غالم اعرابی

...  ورخ دادن معجزه در کشتی و نابودی اهل آن  ،که زن او را از مرگ نجات داده است

 اند. های حکایت افزودههمگی به کشش
 

 پردۀ چهارم  -2-2

و دیدار شاه  آورد یدرم، زن خود را به شکل مردان کند یموقتی کشتی در ساحلی توقف 

خواهد. شاه کند و در برابر اموال و کشتی، از شاه محلی برای عبادت میرا درخواست می

 مأمنو عبادتگاه او پس از چندی به دلیل کراماتش  کند یمبا درخواست او موافقت 

شاه در آخرین روزهای  .دینآ یمکه به امید رفع حاجاتشان به آن شهر  شود یمکسانی 

راز زن بودن خود را با همسران  شود یمو زن مجبور  کند یماو را جانشین خود  ،عمر

 سران کشور در میان بگذارد و فرد دیگری را جانشین شاه قرار دهد.
 

 پردۀ پنجم  -2-5

، است گیر شدهو از برادرش که زمین گردد یبرماز سوی دیگر، همسر زن از سفر 

حداقل  خواهد یم، داند یم رفته ازدست. مرد که زن خود را شنود یمماجرای دروغین را 
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به همین دلیل برادر را برای شفا یافتن به شهر زن  ؛جان برادرش را حفظ کند

 ةاتفاقی به خان طور به راه در هاآنتا شاید برادرش بهبود یابد.  برد یم الدعوه مستجاب

برای شفای  ،الدعوه مستجابو آن مرد نیز با شنیدن وجود فردی  روند یممرد عرب 

. با عبور از روستایی که زن در آن پسری را از مرگ نجات شود یمهمراه  هاآنغالمش با 

همراه  هاآنبا  است، داده بود، پیرزنی به امید شفا یافتن پسرش که نابینا و فلج شده

 . شود یم

. زن با دیدن روند یمزن پارسا، به عبادتگاه او  هر شش نفر پس از رسیدن به شهرِ

و شرط شفای آن سه کس را اعتراف به گناهانشان عنوان  شود یمهمسرش خوشحال 

از آن سه  هرکدامی خود را برای همسرش اثبات کند. دامن پاک ،تا بدین شکل کند یم

و در آخر زن خود را  ابندی یمو با دعای زن شفا  کنند یمتن به گناهان خویش اعتراف 

 . کند یمو همسرش را پادشاه و مرد عرب را وزیر او  شناساند یمبه شوهرش 

تنها های حکایت، نهرفتهای نمایشی در تمامی پیها و موقعیتعطار با خلق ظرفیت

های ادبی در آفرینیبلکه توانسته است با ایجاد لذت ،است پویایی متن را حفظ کرده

آیند، مخاطب را از خمودی تعلیق که از عناصر نمایشی به حساب میکشمکش و  ةنتیج

 ای نو در متن مواجه سازد. برهاند و هر لحظه او را با حادثه

 

 ی نمایشی در حکایت زن پارساپرداز تیشخص -5

یعنی خلق شخصیتی با خصایص انسانی که  ،در اثر روایی یا نمایشیپردازی تشخصی

اندیشه و اخالق او در گفتار و رفتارش بروز و ظهور یابد. در اثر نمایشی، برای معرفی 

یعنی  ،آورند یم، ]بلکه[ موقعیتی را فراهم پردازند ینمبه توصیف احوال او » ،شخص بازی

ی خود، در چهارچوب آن داستان وخو خلقتا شخص بازی به اقتضای  سازند یمداستانی 

در این اثر مخاطب به . (01: 4053)مکی، « ، خود را معرفی کنددهد یمبا اعمالی که انجام 

با اخالق و رفتار و منش  ،و کنش وگو گفتتوصیف،  ی گوناگونی چون ها وهیش

 شود.آشنا می ها تیشخص
 

 توصیف -5-1

د. شو« تصویر»، در نمایشنامه باید شود یم« توصیف»و « بیان» ،آنچه در داستان

روی صحنه  عملیِ دن عینی وکرمتنی را برای دیده شدن، اجرا و تصویر  سینو شنامهینما
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 توان یمو ...  وگوها گفتها، ی غیرمستقیمی که در کنشها فیتوص. ازجمله سدینو یم

 مشاهده کرد، توصیف قهرمان حکایت است: 
ی ها خواهشی و امتناع وی از پذیرفتن دامن پاکصفت ثابت زن زیبارو، پارسایی و »

ی ریگ میتصمیی، قدرت تفکر و تعقل صحیح، قدرت گو راستناپاک ناپاکان است و 

ی از پوش چشمی از مال و بخشش آن، پوش چشم  سریع، قدرت متقاعد کردن مردان،

 «دوندنیپ یمتناسب بروز رخدادها به ظهور  قدرت و پادشاهی، صفات دیگر اوست که به

 .(096-099: 4015)امامی، 
 

 کنش -5-4
 هستند. کنش بر مبتنی که است ایپیوسته هم به هایموقعیت یزیر یپ یش،نما اساس

ترکیبی از انگیزه و عمل شخصیت است کنش  داشت. نخواهد معنا کنش بدون یشنما

 ؛ردیگ یمصورت  شینما یها تیاز سوی شخص نمایشیعمل  .(13: 4151)فرایتاگ، 

و برای این قصد، حاضر است  رسدببه هدفی دارد قصد که کسی است  نمایشیشخصیت 

یکی از  را تغییر دهد.شرایط خود، « عمل»و با  بزند کننده نییدست به عملی مؤثر و تع

اقتباس یا  را ادبی های نمایشی آثار جنبه دارند اشتباهات رایج بین افرادی که سعی

دانند درام به معنای ترسیم شخصیت نیست، بلکه  ند، این است که نمیکنبررسی 

 تر مهمطرح داستانی و  روح درام طرح داستانی است ،گرید عبارت بهنمایش کنش است؛ 

، بلکه کنند ینمنویسان از کنش برای نمایش شخصیت استفاده درام. »هاست تیشخصاز 

 . (461: 4031)بلیکر، « گنجانند یمتان را به دلیل ارتباطشان با کنش در داس ها تیشخص
ــتن را  ــوم و دفـــع خویشـ  برفـــت آن شـ

 
 

ــار تــــن را     بــــه زر بگرفــــت حــــالی چــ
 

ــواهی   ــومان گـ ــد آن شـ ــا دادنـ ــه تـ  کـ
 

ــا ایــن زن تبــاهی       ــه کــرده اســت از زن  ک
ــر راه     ــر سـ ــحرا بـ ــه صـ ــدش بـ  ببردنـ

 

ــن  از چار   ــد ســـ ــوگاه روان کردنـــ  ســـ
 (106: 4013)عطار،  

نوع  چهاربه  ،دارند بر عهدهمیزان کنش و نقشی که های نمایش بر اساس  شخصیت

 شوند: تقسیم می

روند  کند، کسی است که محیط را آشفته می :(protagonist) محوری شخص بازی. 4

د. آور زند و کشمکش را به وجود می ریزد، بحران را دامن می عادی زندگی را به هم می

اوست که با  ؛حکایت نقش اصلی و محوری را بر عهده داردزن پارسا در این 



 59/عطار برای اقتباس نمایشنامه نامة الهیی «زن پارسا»های نمایشی حکایت  بررسی ظرفیت

موجبات کنش سایر  ،با سکوت و با رفتار خود و ها تیشخصی خود با سایر وگوها گفت

 . دیافزا یمو به وجوه نمایشی اثر  سازد یمی حکایت را فراهم ها تیشخص

اعرابی، جوانی برادر همسر زن پارسا، غالم مرد :  (antagonists)اشخاص بازی مخالف .1

های این حکایت ضدقهرماندهد و بازرگان، که زن او را از به دار آویخته شدن نجات می

 .دنگیر قرار می )قهرمان(زن بندی نیروهای مقابل  در جبههو  آیندبه شمار می

 اند.محوری بازیحامیان و یاریگران شخص  ،اشخاص بازی اصلی: مرد اعرابی و پادشاه .0

قاضی،  ،دهندمی هیقاضی گوا نزدچهار شاهدی که علیه زن : دو درجةاشخاص بازی  .1

کنند، همسر مرد اعرابی، کودک مرد اعرابی، مردم افرادی که زن پارسا را سنگسار می

به دار آویخته شدن پسر جوان  تماشایرد و برای گذ یمی که زن پارسا از آن ا دهکده

رسد، کشتی، اهالی شهری که زن با کشتی به آنجا میامیر ده، اهل  ،اندگرد هم آمده

 هاآنگزیند، افرادی که زن شاه برمی عنوانبهوزیران، زنان و دختران شهر، فردی که زن 

؛ همگی دهد و مادر پسری که زن از به دار آویخته شدن او را نجات داده استرا شفا می

و برای  شود یممحسوس  هنگامی»وجود این افراد  اشخاص بازی درجة دو هستند.

یعنی  ؛رندیگ یمکه در ارتباط با اشخاص بازی اصلی قرار  کند یمنمایش ضرورت پیدا 

« اشخاص بازی اصلی نمایشنامه هستند وانفعاالت فعلکاتالیزور برای انجام یافتن  درواقع

 .(56-35:  4053)مکی، 

تنها شخصیت پویای این حکایت زن پارساست، تحول  رسد یماگرچه به نظر 

، سالمتیشانی دیگر حکایت هم، حتی به دلیل رهایی از بیماری و بازیافتن ها تیشخص

 .رود یمپویایی شخصیت به شمار 
 

 وگو گفت-5-9

 ،و حوادث است و از اندیشه رن  یپۀدر این حکایت بسط دهنده و پیش برند وگو گفت

 دهد یمگیرد و آن را به مخاطب نشان می  نشئت ها تیشخصاحساسات و حاالت  ،باورها

را نشان  ها تیشخصروابط بین  ،رساند یمو در شناخت شخصیت به مخاطب یاری 

 ها کنشو در عین اینکه به  کندمی بیان را اصلی اثر ةو در عین فضاسازی اندیش دهد یم

 ،وگوها گفت. عطار با پرداخت نهد یمو حوادث حکایت را پی  ها کشمکشانجامد، می

 شیها تیشخصم اخالقی و عرفانی، تصاویری بسیار پویا و اثرگذار از هیعالوه بر بیان مفا

و ملموس  ریباورپذیی ها تیشخص تنها نه ،بدین شکل ؛آورددر ذهن خواننده به وجود می
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ی بر رگذاریتأثمقاصد داستانی خود و رسیدن به  کند، بلکه درای خواننده خلق میبر

 هر جایابد. او برای مطابقت بیشتر روایت خود با واقعیت، ذهن مخاطب هم توفیق می

یی درونی و نمایشی گو تکالزم است که ذهنیات اشخاص به کالم و سخن درآید، از 

(dramaticmonologue) گیرد. بهره می 

متناسب با شخصیت مقابل او و لحن زن پارسا که شخصیت محوری حکایت است، 

 از دور  به، شده حساب ،زنانه، قاطع، بسیار زیرکانه، دقیق ؛مفهومی که قرار است ادا شود

تهدید، اتهام، ترحم،  لغزش، توبیخی، استفهامی و ملتمسانه است که در پاسخ به طمع، 

حکایت ی اصلی ها تیشخصوسوسه، تعدی و تجاوز بیان شده است. لحن دیگر   سوءِقصد،
 او را از مرگ نجات داده است و تاجر( ،)برادر همسر زن، غالم اعرابی، جوانی که زن

عاطفی و  عادی، »شیفتگی، بوالهوسی و خشونت است که در سه حالت  ۀدهند نشان

سپس در مواجهه با  بدین شکل که در ابتدا لحن معمولی است،  ؛مخالف بیان شده است

و در آخر با امتناع  شود یملحن عاطفی و عاشقانه و درخواستی و ملتمسانه  ،زیبایی زن

)امامی، « شود یمو مخالف  رحمانه یب، انهیجو انتقام، زیآم عتابلحن  ،زن از درخواست آنان

4015 :061). 
 از خــــدا شــــرم  بــــدو گفتــــا نــــداری

 

 داری آزرم بــــرادر را چنــــین مــــی 

ــرد     ــدا گـ ــا خـ ــزین و بـ ــه گـ ــرو توبـ  بـ

 

 فاســد جــدا گــرد   ةوزیــن اندیشــ  

 بـــه زن آن مـــرد گفتـــا نیســـت ســـودت 

 

ــرد زودت    ــد کـ ــنود بایـ ــرا خوشـ  مـ

ــو    ــم تـــ ــابم از غـــ ــه روی تـــ  وگرنـــ

 

ــو       ــم ت ــرم ک ــنم گی ــوا ک ــو را رس  ت

 
 (106: 4013)عطار، 

 

 ی نمایشی حکایت زن پارسا پرداز صحنه -4

ی ها مکان توان یمی کلطور به. صحنه، ظرف زمانی و مکانی وقوع عمل داستانی است

)محلی که او را برای صحرا  ،زن ةخان بدین شرح برشمرد: حکایتاین رخداد حوادث را در 

که در آن جوانی را به دار  هیمسیر ده، د  اعرابی، ةخان، برند(سنگسار به آنجا می

، ساحل، کشتی، ساحل شهر جدید، شهر جدید، معبد محل عبادت و زندگی دندیکش یم

کاهد، بلکه کار را برای از ارزش متن نمی تنها نه ،مشخص نبودن دقیق مکان و زمان .او

 رهاند.مکانی و زمانی می هایالبکند و او را از قید قل میهیکارگردان تس
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 ببردنــدش بـــه صـــحرا بـــر ســـر راه 

 

 ... ســوگاهروان کردنــد ســن  از چار 

 زن بیچـــاره بـــر هـــامون بمانـــده    

 

ــان خــاک غــرق خــون    ــدهمی  ... بمان

 هچو لختـی رفـت آن غـم گشـته در ر     

 

ــاه    ــی از دور ناگـ ــد دهـ ــد آمـ  پدیـ

ــای    ــد برپـــ ــار راه داری دیـــ  کنـــ

 

 بر او گـرد آمـده مـردم ز هـر جـای      

 (105: همان) 

 موضوع بکر و جذاب حکایت   -4

، هستندهای نمایشی  یتظرف یکی از نکات حائز اهمیت در گزینش متونی که دارای

وجود موضوع مناسب در این آثار است؛ موضوعی که قابلیت تبدیل حکایت به نمایش 

زیرا بدون داشتن موضوع جذاب و مناسب، کمتر متنی  ؛را داشته باشد )دراماتیزه کردن(

مفهومی است که داستان  ،موضوع»است که سایر وجوه داستانی یا نمایشی را دارا باشد. 

مستقیم و غیرمستقیم به آن  به طورخدادهای داستان شود و رآن نوشته می ۀدربار

هایی  می همچون جن ، عشق، تنهایی، فقر و مرگ و ... موضوعهیمفا ؛ مربوط است

ی است؛ دامن پاکموضوع این حکایت پارسایی و  (.91-93: 4011نیاز، )بی« داستانی هستند

 مورد توجهیی که در تمامی جوامع بشری از ابتدای تاریخ بشریت تاکنون ها ارزشیکی از 

 . اند دادهو صدها نویسنده و شاعر آن را موضوع کار خویش قرار  است عموم بوده

 

 بینی محملی برای انتقال جهان ،(هیما درون)مضمون   -4

کند و موضوع را برای مخاطب  هر داستان آن را از سایر آثار متمایز می ةمای درون

-بهخود را  موردپذیرشدهد و نویسنده گفتمان  ارزش جلوه می بی ،عکسبرارزشمند یا 

فکری نویسنده را  ةسوی»یا مضمون  هیما درونکند.  بیننده القا می آن به خواننده/ وسیلة

برآیندی است از موضوع که با »و  (51: 1331)لتوین،  «.نسبت به موضوع داستان دربردارد

 دیتأکهماهنگی با شخصیت، صحنه و عناصر دیگر داستان، بر روند گسترش و تحول اثر 

های  موضوع حکایت که پارسایی است با دیدگاه .(413: 4011)میرصادقی، « کندمی

ی زن به مردان مختلف و ها پاسخیابد. خداباورانه و عرفانی عطار شکل و نضج می

زن در تعیین سرنوشت خود را نشان  ۀی او برای گریز از فعل حرام، ارادها میتصم

ها و مشکالت،  پس از طی سختی ،است هیی که چون منطبق با قوانین الا اراده. دهد یم
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و موجبات تحول شخصیت او را از زنی معمولی به  زند یمی خوش را برای او رقم ا ندهیآ

 سازد.  یمفراهم  الدعوه مستجابزنی 

د که مسیر کنخواهد مخاطب را به این نکته رهنمون زن پارسا می  یتحکاعطار در 

چه  ،گذرد و انسان یمتعالی از همین دنیا و مسائل مادی و مجازی و جنسی و جسمی 

کارگیری اراده و شناخت ارزش خود و باقی نماندن در تواند با به یم ،مرد و چه زن

 ،ی عطارنیب جهان. مراحل مختلف زندگی، به درک مراحل باالی عرفانی نائل شود

بر رقابت بین خدا و انسان مبتنی نیست و دیدگاه دینی و  ،ی ارسطونیب جهانبرخالف 

ی ها حرکتخود استوار است و  مؤمنو حمایت خداوند از بندگان  هیعرفانی او بر عدل ال

؛ که رشد و تعالی او را در پی داردردیگ یمشکل  معین یزن بر مبنای نقشه یا دستور

الطیر است، که منطق هاآن نیتر مهمعطار، ازجمله ی ها تیحکاطرحی که در بسیاری از 

و دیدگاه  نندیب یماست. در عین اینکه خطاکاران جزای گناهان خویش را  مشاهده قابل

ارزشمند شمردن پارسایی و مذموم شمردن خیانت و گناه و ... شکل  دربارۀمخاطب 

ها که بر اساس تفاوت جنسیتی و  ارتباط شخصیت ،شود یمو تقویت  گیردمی

آن با اخالقیات هماهنگی  آمیزی است در همحال جذابیت جنسی است، توانسته  درعین

 خوبی را در حکایت به وجود آورد. 

ها در احساسات مگوی انسان ۀپردزیبایی زن و بیان بیآمیز عطار با بیان اغراق

افزاید و حکایتی های مشابه زن پارسا و مردان مخاطب او، بر کشش حکایت میجایگاه

آفریند که هنوز هم پس از گذشت چند صد سال، کاربردهای اجتماعی خود را حفظ می

آدمی، شأن و های جنسی و جسمی کرده است و در عین شفافیت در بیان خواسته

 های غیراخالقی درنغلتیده است.حریم واژگان رعایت شده و حکایت به ورطه

 

 انداز نمایشی حکایت دید/ چشم ةزاوی -3

منظر یا دید است.  ةزاوی ،ترین نکات تمایز روایت نمایشی از روایت داستانییکی از مهم

شخصیت دارد، مشخص  ۀجایگاه راوی را نسبت به میزان اطالعاتی که دربار ،انداز چشم

راوی حضور دارد یا تمایل دارد حضور خود را  نویسنده/ اغلبدر روایت داستانی کند.  می

عکس این بر ،در روایت نمایشی آنکه حال ،ی مختلف به مخاطب نشان دهدها گونهبه 

خود را از حوادث و حضور و کنش در  تواند یمتا  کوشد یمراوی  رویکرد، نویسنده/
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ها و  درخشد. گویی شخصیت به خاطر غیبتش می نویس نمایشنامه»روایت دور کند. 

 . (443-446: 4033)ویینی، « خود وجود دارند خودی  هایشان به نقش

راوی در قالب  نویسنده/ ،ی نمایشی و داستانیها تیروااگرچه امروزه با توجه به تنوع 

زوایای دید در  ة، قاطبدده یمآثار خود را به مخاطب ارائه  ،دید ةی مختلف زاویها شکل

دانای کل »و در متون نمایشی  «گر مداخلهدانای کل »یا  «شخص اول»متون داستانی 

 را آنچه که است دوربینی راوی در این نوع ادبی، همچون درحقیقت .است «خنثی

 . کند یم بیان ،شنود یم و ندیب یم

روایت  گونه نیادر . »رود یم پیش بهحکایت زن پارسا با کانون روایت با دیدگاه برتر 

آگاه و  زیچ همهشکل روایت است، راوی، خود نویسنده است که بر  نیتر یمیقدکه 

نیز  ها تیشخصتا جایی که به افکار و ذهنیات  زمان یبو  مکان یبدانایی   ست،دانا

 (Gérard Genette) ژرار ژنت نظر ازاین دیدگاه . (431: 4054 )اخوت، « نفوذ کند تواند یم

است که  «دیدگاه برتر»تودوروف  نظر ازو  (nonfocalized)« روایت بدون شعاع کانونی»

 زند یمحرف  هاآنبیشتر است و معموالً زیادتر از  ها تیشخصاطالعات راوی از   در آن،

دانای کل نامحدود است و بیان  ۀدید در این حکایت، شیو ة. زاوی(416: 4011)ایگلتون، 

-روایت ۀوگو، شیوی از گفتریگ بهرهو  ها صحنهغیرمستقیم عطار در توصیف حوادث و 

 ساخته است.  کینزدای نمایشی پردازی او را به شیوه

 

 ای  تعریف، توضیح و اشارات صحنه -15

 وقفه یبنمایش،  یدر طتعریف، جزئی جدانشدنی از تمام لحظات نمایش است که 

وخوی  مکان و زمان واقعه، افکار و خلق ۀدرباراطالعاتی   آن، وسیلةبهجریان دارد و 

. این توضیحات به شود یمبا یکدیگر و ... داده  ها تیشخصها، نوع ارتباط شخصیت

های نمایش را بهتر  کند تا کنش کمک می خواننده بیننده/عوامل نمایش و  ،کارگردان

تر  تجسم کنند. بیان سفر همسر زن و موقعیت او در خانه با حضور برادر کوچکدرک و 

بیان حالت   بیان حالت اعرابی از یافتن زن،  همسر، بیان حالت عشق برادر همسر به زن،

عشق او به زن، بیان کشتن کودک توسط غالم و پنهان کردن خنجر در زیر بالش زن و 

 ای حکایت به شمار آورد. ارات صحنهتوان تعریف، توضیح و اش ... را می
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ــت  ــادر آن کش ــحرگه م  زار ةس

 

 ز بهر شـیر دادن گشـت بیـدار    

 بدید آن طفل را بریده سر بـاز  

 

ــردرد آواز   ــرآورد از دل پــ  بــ

ــان     ــی در جه ــانی و خروش فغ

ــت  بســــــــــــــــــــــــ

 

دو گیســو را بریــد و بــر میــان  

ــت  بســــــــــــــــــــــــ

 
 (101: 4013)عطار، 

 

   نتیجه -11

عطار است. این  ةنامهیحکایت زن پارسای ال  فارسی، های ادب عرفانییکی از حکایت

-ظرفیت دارای هایی است کهاز معدود حکایت ،حکایت که در بین آثار عطار نیشابوری

ارسطویی شباهت بسیار  تئاتربا تعریف قرن هجدهمی از   ،استنمایشی  ۀهای گسترد

-می هاآنو مسائل  های معمولی و مصائبدارد. در این تعریف، نمایش به زندگی انسان

 شود. تراژدی و کمدی خارج می ةپردازد و از تعاریف بست

که مبتنی بر مناسبات طبیعی بین زن و موضوعی جذاب و گیرا گیری عطار از بهره

-جزئی از حرف اغلب،که  های احساسیمرد در تمام اعصار و جوامع است و بیان بزنگاه

پردازی شخصیتی ریکارگ بههمچنین  ؛رودهای اجتماعی به شمار میهای مگو در عرصه

در کنار  ؛پردازی عینیصحنهو  رگذاریتأثگوهای روان و وگفت؛و باورپذیر درک قابل

-ها و گرهو بحران ها یافکن گرهمیانه و پایان با   ساختاری قوی و منسجم دارای آغاز،

یی که روند تا جاهای متعدد، توانسته است وجوه نمایشی این حکایت را باال برد، گشایی

 ل سازد. هیاقتباس از آن را تس

به آن کارکرد اجتماعی بخشیده  ،عالوه بر کارکرد اخالقی و عرفانی ،محتوای حکایت

های هنری حکایت افزوده بر ارزشو حوادث  هاپیچیدگیها و و تنوع کشمکش است 

عرفانی صرف، به  -که حکایت توانسته است خود را از سطح روایت ادبی ای گونهبه ؛است

با تبدیل به نمایش ارسطویی سطحی نمایشی نزدیک کند و انتظارات مخاطب را از 

 ای نمایشی برآورد. نسخه
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