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data collection method is library .
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 چکیده
بررســی مکاشــفه بــه عنــوان یــک الگــوی نمایشــی، بــا توجــه بــه داســتانی و تصویرگونــه بــودن ایــن مقولــه، هــدف 

اساســی پژوهــش پیــش رو می  باشــد. از آنجایــی کــه مکاشــفه در فرهنــگ و ادبیــات جهــان جایــگاه تاریخــی دارد 

و در ادبیــات ایــران در عرصــۀ ادبیــات عرفانــی دیــده می  شــود، ایــن تحلیــل بــا توجــه بــه ویژگی  هــای فرهنگــی 

ــت نمایشــی  ــن ظرفی ــه منظــور یافت ــه، ب ــی دوران   بررســی شــده اســت. در ادام ــات ادب ــز خصوصی مکاشــفه و نی

ــن  ــگاه لی ــز ســاخت درام از ن ــدا هاتچــون و نی ــگاه نوســاختگرایانۀ لین ــاس نمایشــی از ن مکاشــفه، چگونگــی اقتب

شــمیت در چهارچــوب نظــری ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. آنچــه در تطبیــق روایــت داســتانی 

مکاشــفه بــا نوعــی الگــوی نمایشــی موردتوجــه بــوده، ســاخت تودرتــوی مکاشــفه و بهــم ریختگــی دو عنصــر مهــم 

ــوان  ــت داســتان های مکاشــفه گونه، می ت ــن دو عنصــر در شــگرد روای ــا بررســی ای ــوده اســت. ب ــکان ب ــان و م زم

قابلیــت پرداخــت نمایشــی را در ایــن گونــه از روایــات جســت وجو کــرد. بــا توجــه بــه بررســی توصیفــی- تحلیلــی 

ــفه  ــت مکاش ــردن موقعی ــرای دراماتیزه ک ــی ب ــوی نهای ــی الگ ــب نوع ــت آمده در قال ــه دس ــۀ ب ــش رو، نتیج پی

ــه قابلیت هــای نمایشــی از دل  ــگارش و انجــام ایــن تحقیــق، رســیدن ب ــه شــده اســت. در نهایــت، هــدف از ن ارائ

ــی از  ــاس نمایش ــت اقتب ــا ظرفی ــد ت ــران می باش ــی ای ــات عرفان ــود در ادبی ــفه گونۀ موج ــای مکاش تصویرپردازی ه

ایــن آثــار افزایــش یابــد.
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  مقدمه
و  از معنــا  و مقــّدس  نمادیــن  تجلّــی  ای  مکاشــفه 

ــواب و  ــطۀ خ ــه واس ــر ب ــه بیش ت ــت ک ــت اس حقیق

ــون  ــی آن در مت ــود اصل ــود و نم ــان می  ش ــا نمای رؤی

دینــی، حوزه  هــای عرفانــی و ادبیــات مکاشــفه  ای 

ــات  ــفه و روای ــران، مکاش ــی ای ــات غن ــت. در ادبی اس

رؤیامحــور، مــورد توجــه ادیبان، نویســندگان و شــعرای 

ــوزۀ  ــاً در ح ــت. خصوص ــه اس ــرار گرفت ــی ق سرشناس

ادبیــات عرفانــی، شــعرای بــزرگ دوران بــا اســتفاده از 

ــود،  ــار خ ــود در آث ــای موج ــفات و رؤیاپردازی  ه مکاش

ــد. ــان نموده  ان ــیعی را بی ــق و وس ــی عمی ــی عرفان مبان

ــا  ــه ب ــی ک ــۀ  عمیق ــن رابط ــهود در عی ــف و ش کش

برقــرار  متافیزیکــی  وجــوه  و  آیین  هــا  اســطوره  ها، 

ــر  ــز ظاه ــی نی ــۀ روای ــک گون ــکل ی ــه ش ــازد، ب می  س

ســبک  گونۀ  و  ادبــی  شــاخصه  های  و  می  شــود 

روایــات  می  دهــد.  ارائــه  را  منحصر به فــردی 

مکاشــفه  گونه و رؤیامحــور در عیــن همزیســتی بــا 

عناصــر و شــاخصه  های روایتگــری، ســاختارها را در 

هــم ریختــه و الگــوی نوینــی را بــرای پیشــروی خــط 

ســیر داســتان ارائــه می  دهنــد. بدیــن ســبب، حکایاتــی 

از ایــن دســت بــه لحــاظ شــیوۀ پرداخــت از دیگــر آثــار 

مجــزا می  شــوند. 

از آنجایــی کــه تــا بــه حــال نگاهــی از ایــن دســت بــه 

ــته،  ــود نداش ــه وج ــفه  گونه و خواب گون ــات مکاش روای

نگارنــده موقعیــت را جهــت یافتــن رویکــردی نمایشــی 

ــتفاده  ــن، اس ــد. هم چنی ــم می  بین ــار فراه ــن آث ــه ای ب

ــن الگــوی  ــکان یافت از عناصــر نوســاختگرایانۀ درام، ام

نمایشــی مرتبــط بــا مکاشــفه را نیــز تــا حــّدی فراهــم 

ــیر  ــن مس ــه در ای ــت ک ــن اس ــه ممک ــد. اگرچ می  کن

ــد،  ــته باش ــود داش ــاختاری وج ــای س ــان خأله هم چن

ــب  ــتری مناس ــد بس ــش رو می  توان ــش پی ــا پژوه ام

بــرای پیداکــردن راهکارهــای نویــن بــه منظــور اقتباس 

ــم آورد. ــفه محور فراه ــات مکاش ــی از روای نمایش

  تعریف مکاشفه
مکاشــفه، لحظــه  ای از درک شــهودی و حضور در عالمی 

ــاب و بی  قاعــده همــراه  ــا حالتــی ن دیگــر اســت کــه ب

ــری  ــکارگری و بیانگ ــکلی از آش ــفه ش ــود. مکاش می  ش

ــای  ــه دارای ویژگی  ه ــد ک ــرورش می  ده ــود پ را در خ

ــک  ــع ی ــوم، در واق ــن مفه ــت. ای ــردی اس منحصر به ف

مقولــۀ تخیلــی و انتزاعــی اســت و در ادبیــات عرفانــی 

ــه و  ــیوه  ای یگان ــه ش ــه ب ــود ک ــده می  ش ــور دی ــه وف ب

بــا ســاختار نویــن خــود، مفاهیــم عرفانــی را در قالبــی 

ــی در  ــی گرج ــد. مصطف ــان می  کن ــری بی ــی و هن ادب

و گفت  و گــوی  بــا موضوعّیــت مکاشــفه  پژوهشــی 

فرهنگ  هــا بــه منظــور نشــان دادن مکاشــفه بــه عنــوان 

یــک امــر جهانــی و بینافرهنگــی، ایــن واژه را در هــر دو 

ــد  ــرار می  ده ــاس ق ــورد قی ــرق م ــرب و ش ــگ غ فرهن

ــن  ــان ضم ــه عرف ــوط ب ــات مرب ــوزۀ اصطالح و در ح

ــی  ــورد بررس ــای آن را م ــن واژه1، معن ــه ای ــاره ب اش

ــگویی هاي  ــی پیش ــفه در معن ــد: »مکاش ــرار می ده ق

ــرب  ــان مغ ــر و جه ــه )Apocalypse( 2 در باخت عارفان

و معــادل کشــف المحجــوب وکشــف االســرار در حــوزه 

ــر  ــم دیگ ــت عوال ــی رؤی ــه معن ــه ب ــت ک ــاوری اس خ

ــی، 1383ب، 147(. ــت« )گرج اس

بــا ریشــۀ  فارســی معیــن، مکاشــفه  در فرهنــگ 

ــت و  ــده اس ــا ش ــاختن معن ــکار س ــف کردن و آش کش

در یــک جملــه، بــه شــرایطی تعبیــر شــده کــه در آن، 
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ــن،  ــد« )معی ــم را در می  یاب ــق عال ــارف حقای »روح ع

در  مکاشــفه  واژۀ  بــا جســت و جوی   .)4310 ،1360

ــی همچــون کشــف، دل،  ــب فارســی، کلمات ــر کت دیگ

شــهود، تحّیــر، علــم، ســانحه، خــواب و بیــداری و ... نیز 

در دایــرۀ معنایــی مکاشــفه یافــت می  شــوند و ارتبــاط 

ــی و  ــی، عرفان ــث دین ــطوره  ها، مباح ــا اس ــی ب عمیق

ادبیــات برقــرار می  ســازند. مصطفــی گرجــی، در یکــی 

از مقــاالت خــود، مکاشــفه را در قیــاس بــا اســطوره قرار 

ــۀ  ــوان دو مقول ــه عن ــدواژه را ب ــن دو کلی می  دهــد و ای

نزدیــک بــه هــم شــرح می  دهــد و می  گویــد: »از آنجــا 

ــم دیگــر اســت  ــا عوال ــاط انســان ب کــه مکاشــفه، ارتب

ــیني  ــور همنش ــطوره در مح ــا واژۀ اس ــر ب ــک نظ از ی

ــی از مکاشــفه  ــر وقت ــارت دیگ ــه عب ــرد؛ ب ــرار می  گی ق

و به ویــژه نــوع پیشــگویانۀ آن ســخن می  گوییــم بــه 

ــل،  ــپ، تمثی ــی چــون اســطوره، آرکی  تای حــوزۀ واژگان

ــی،  ــویم« )گرج ــز وارد می  ش ــی و ... نی ــم مذهب مراس

ــف، 150(. 1383 ال

هم چنیــن، محمــود ایگــدر در رابطــه بــا نقــش مکاشــفه 

در حکمــت اشــراق، بــه روایــت عــروج زرتشــت و بیــان 

مشــاهدات حکمــای اشــراقی چــون ســهروردی در 

مــورد زرتشــت و خبــر دادن او از انــوار مینــوی اشــاره 

ــت: »در  ــرح اس ــن ش ــروج، بدی ــت ع ــن روای دارد. ای

منابــع پهلــوی از عــروج زرتشــت چنیــن آمــده کــه او 

بــه همراهــی بهمــن بــه انجمــن مینــوان دعــوت شــده 

و بــا نوشــیدن خــرد بــه خلســۀ هفــت شــبانه روزی فــرو 

ــل  ــپندان نائ ــزدا و امشاس ــدار اهورم ــه دی ــی  رود و ب م

می  شــود» )ایگــدر، 1394، 92(.

عنــوان  بــه  مکاشــفه  جهــان،  ادب  و  فرهنــگ  در 

ــرار گرفتــه  ــه  ای مســتقل از هنــر مــورد بررســی ق گون

ــه درک  ــبت ب ــان، نس ــیاری از شرق شناس ــت. بس اس

ایــن مفهــوم کنجــکاو بوده  انــد و ارتبــاط آن را بــا 

ــی، در  ــد. گرج ــی کرده  ان ــر بررس ــف هن ــوه مختل وج

ــوع  ــد: »ن ــفه  ای3 می  گوی ــات مکاش ــارت ادبی ــرح عب ش

ادبــی  ای کــه نویســندگاِن آن در حالــت کشــف و 

شــهود وقایــع و حــوادث عالــم، اعــم از وقایــع گذشــته 

ــت و در  ــگویی( را روی ــده )پیش ــا آین ــی( و ی )پس گوی

ــان رمــز ثبــت و  ــا زب قالــب الفــاظ و نوشــتار و غالبــا ب

ــد  ــی، 1383ب، 147(. دیوی ــد« )گرج ــط می  کنن ضب

آر. هلــم4 در یکــی از کتاب  هــای خــود در بــاب ادبیــات 

مکاشــفه  ای، هفــت ویژگــی عمومــی را بــرای ایــن نــوع 

ادبــی صورت بنــدی می  کنــد:

جســورانه  	 تصویــری  نوشــته  های  واســطۀ  بــه 

می  شــود. شــناخته 

دارای امکان بیان دیدگاه  های غریب است. 	

دارای چهره  های شگفت انگیز است. 	

ــه شــدت از تصاویــر نمادیــن و دراماتیــک بهــره  	 ب

می  بــرد.

به طور گسترده از استعاره استفاده می  کند. 	

ــان  	 ــه پای ــت ک ــاری اس ــوادث فاجعه  ب ــو از ح ممل

ــد. ــان می  ده ــان را نش جه

دارای کنش  هایــی اســت کــه بــه قضــاوت نهایــی و ظهــور 

.)6 ,2009 ,Helm( یــک دنیــای جدیــد می  انجامــد

می  تــوان گفــت کــه تمامــی مطالــب فــوق در حقیقــت 

ــت  ــاز شــکل  گیری روای همــان نقطــه  ای اســت کــه آغ

ــی  ــد و زمان ــفه را نشــان می  ده ــی در مکاش و قصه  گوی

ــد  ــز می  توان ــش نی ــود، نمای ــت ش ــتانی روای ــه داس ک

ــر  ــۀ روایتگ ــک مقول ــفه، ی ــود. مکاش از دِل آن زاده ش

اســت و در صــدد بیانگــری اســت. بــه همیــن دلیــل، از 
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  مقدمه
و  از معنــا  و مقــّدس  نمادیــن  تجلّــی  ای  مکاشــفه 

ــواب و  ــطۀ خ ــه واس ــر ب ــه بیش ت ــت ک ــت اس حقیق

ــون  ــی آن در مت ــود اصل ــود و نم ــان می  ش ــا نمای رؤی

دینــی، حوزه  هــای عرفانــی و ادبیــات مکاشــفه  ای 

ــات  ــفه و روای ــران، مکاش ــی ای ــات غن ــت. در ادبی اس

رؤیامحــور، مــورد توجــه ادیبان، نویســندگان و شــعرای 

ــوزۀ  ــاً در ح ــت. خصوص ــه اس ــرار گرفت ــی ق سرشناس

ادبیــات عرفانــی، شــعرای بــزرگ دوران بــا اســتفاده از 

ــود،  ــار خ ــود در آث ــای موج ــفات و رؤیاپردازی  ه مکاش

ــد. ــان نموده  ان ــیعی را بی ــق و وس ــی عمی ــی عرفان مبان

ــا  ــه ب ــی ک ــۀ  عمیق ــن رابط ــهود در عی ــف و ش کش

برقــرار  متافیزیکــی  وجــوه  و  آیین  هــا  اســطوره  ها، 

ــر  ــز ظاه ــی نی ــۀ روای ــک گون ــکل ی ــه ش ــازد، ب می  س

ســبک  گونۀ  و  ادبــی  شــاخصه  های  و  می  شــود 

روایــات  می  دهــد.  ارائــه  را  منحصر به فــردی 

مکاشــفه  گونه و رؤیامحــور در عیــن همزیســتی بــا 

عناصــر و شــاخصه  های روایتگــری، ســاختارها را در 

هــم ریختــه و الگــوی نوینــی را بــرای پیشــروی خــط 

ســیر داســتان ارائــه می  دهنــد. بدیــن ســبب، حکایاتــی 

از ایــن دســت بــه لحــاظ شــیوۀ پرداخــت از دیگــر آثــار 

مجــزا می  شــوند. 

از آنجایــی کــه تــا بــه حــال نگاهــی از ایــن دســت بــه 

ــته،  ــود نداش ــه وج ــفه  گونه و خواب گون ــات مکاش روای

نگارنــده موقعیــت را جهــت یافتــن رویکــردی نمایشــی 

ــتفاده  ــن، اس ــد. هم چنی ــم می  بین ــار فراه ــن آث ــه ای ب

ــن الگــوی  ــکان یافت از عناصــر نوســاختگرایانۀ درام، ام

نمایشــی مرتبــط بــا مکاشــفه را نیــز تــا حــّدی فراهــم 

ــیر  ــن مس ــه در ای ــت ک ــن اس ــه ممک ــد. اگرچ می  کن

ــد،  ــته باش ــود داش ــاختاری وج ــای س ــان خأله هم چن

ــب  ــتری مناس ــد بس ــش رو می  توان ــش پی ــا پژوه ام

بــرای پیداکــردن راهکارهــای نویــن بــه منظــور اقتباس 

ــم آورد. ــفه محور فراه ــات مکاش ــی از روای نمایش

  تعریف مکاشفه
مکاشــفه، لحظــه  ای از درک شــهودی و حضور در عالمی 

ــاب و بی  قاعــده همــراه  ــا حالتــی ن دیگــر اســت کــه ب

ــری  ــکارگری و بیانگ ــکلی از آش ــفه ش ــود. مکاش می  ش

ــای  ــه دارای ویژگی  ه ــد ک ــرورش می  ده ــود پ را در خ

ــک  ــع ی ــوم، در واق ــن مفه ــت. ای ــردی اس منحصر به ف

مقولــۀ تخیلــی و انتزاعــی اســت و در ادبیــات عرفانــی 

ــه و  ــیوه  ای یگان ــه ش ــه ب ــود ک ــده می  ش ــور دی ــه وف ب

بــا ســاختار نویــن خــود، مفاهیــم عرفانــی را در قالبــی 

ــی در  ــی گرج ــد. مصطف ــان می  کن ــری بی ــی و هن ادب

و گفت  و گــوی  بــا موضوعّیــت مکاشــفه  پژوهشــی 

فرهنگ  هــا بــه منظــور نشــان دادن مکاشــفه بــه عنــوان 

یــک امــر جهانــی و بینافرهنگــی، ایــن واژه را در هــر دو 

ــد  ــرار می  ده ــاس ق ــورد قی ــرق م ــرب و ش ــگ غ فرهن

ــن  ــان ضم ــه عرف ــوط ب ــات مرب ــوزۀ اصطالح و در ح

ــی  ــورد بررس ــای آن را م ــن واژه1، معن ــه ای ــاره ب اش

ــگویی هاي  ــی پیش ــفه در معن ــد: »مکاش ــرار می ده ق

ــرب  ــان مغ ــر و جه ــه )Apocalypse( 2 در باخت عارفان

و معــادل کشــف المحجــوب وکشــف االســرار در حــوزه 

ــر  ــم دیگ ــت عوال ــی رؤی ــه معن ــه ب ــت ک ــاوری اس خ

ــی، 1383ب، 147(. ــت« )گرج اس

بــا ریشــۀ  فارســی معیــن، مکاشــفه  در فرهنــگ 

ــت و  ــده اس ــا ش ــاختن معن ــکار س ــف کردن و آش کش

در یــک جملــه، بــه شــرایطی تعبیــر شــده کــه در آن، 
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ــن،  ــد« )معی ــم را در می  یاب ــق عال ــارف حقای »روح ع

در  مکاشــفه  واژۀ  بــا جســت و جوی   .)4310 ،1360

ــی همچــون کشــف، دل،  ــب فارســی، کلمات ــر کت دیگ

شــهود، تحّیــر، علــم، ســانحه، خــواب و بیــداری و ... نیز 

در دایــرۀ معنایــی مکاشــفه یافــت می  شــوند و ارتبــاط 

ــی و  ــی، عرفان ــث دین ــطوره  ها، مباح ــا اس ــی ب عمیق

ادبیــات برقــرار می  ســازند. مصطفــی گرجــی، در یکــی 

از مقــاالت خــود، مکاشــفه را در قیــاس بــا اســطوره قرار 

ــۀ  ــوان دو مقول ــه عن ــدواژه را ب ــن دو کلی می  دهــد و ای

نزدیــک بــه هــم شــرح می  دهــد و می  گویــد: »از آنجــا 

ــم دیگــر اســت  ــا عوال ــاط انســان ب کــه مکاشــفه، ارتب

ــیني  ــور همنش ــطوره در مح ــا واژۀ اس ــر ب ــک نظ از ی

ــی از مکاشــفه  ــر وقت ــارت دیگ ــه عب ــرد؛ ب ــرار می  گی ق

و به ویــژه نــوع پیشــگویانۀ آن ســخن می  گوییــم بــه 

ــل،  ــپ، تمثی ــی چــون اســطوره، آرکی  تای حــوزۀ واژگان

ــی،  ــویم« )گرج ــز وارد می  ش ــی و ... نی ــم مذهب مراس

ــف، 150(. 1383 ال

هم چنیــن، محمــود ایگــدر در رابطــه بــا نقــش مکاشــفه 

در حکمــت اشــراق، بــه روایــت عــروج زرتشــت و بیــان 

مشــاهدات حکمــای اشــراقی چــون ســهروردی در 

مــورد زرتشــت و خبــر دادن او از انــوار مینــوی اشــاره 

ــت: »در  ــرح اس ــن ش ــروج، بدی ــت ع ــن روای دارد. ای

منابــع پهلــوی از عــروج زرتشــت چنیــن آمــده کــه او 

بــه همراهــی بهمــن بــه انجمــن مینــوان دعــوت شــده 

و بــا نوشــیدن خــرد بــه خلســۀ هفــت شــبانه روزی فــرو 

ــل  ــپندان نائ ــزدا و امشاس ــدار اهورم ــه دی ــی  رود و ب م

می  شــود» )ایگــدر، 1394، 92(.

عنــوان  بــه  مکاشــفه  جهــان،  ادب  و  فرهنــگ  در 

ــرار گرفتــه  ــه  ای مســتقل از هنــر مــورد بررســی ق گون

ــه درک  ــبت ب ــان، نس ــیاری از شرق شناس ــت. بس اس

ایــن مفهــوم کنجــکاو بوده  انــد و ارتبــاط آن را بــا 

ــی، در  ــد. گرج ــی کرده  ان ــر بررس ــف هن ــوه مختل وج

ــوع  ــد: »ن ــفه  ای3 می  گوی ــات مکاش ــارت ادبی ــرح عب ش

ادبــی  ای کــه نویســندگاِن آن در حالــت کشــف و 

شــهود وقایــع و حــوادث عالــم، اعــم از وقایــع گذشــته 

ــت و در  ــگویی( را روی ــده )پیش ــا آین ــی( و ی )پس گوی

ــان رمــز ثبــت و  ــا زب قالــب الفــاظ و نوشــتار و غالبــا ب

ــد  ــی، 1383ب، 147(. دیوی ــد« )گرج ــط می  کنن ضب

آر. هلــم4 در یکــی از کتاب  هــای خــود در بــاب ادبیــات 

مکاشــفه  ای، هفــت ویژگــی عمومــی را بــرای ایــن نــوع 

ادبــی صورت بنــدی می  کنــد:

جســورانه  	 تصویــری  نوشــته  های  واســطۀ  بــه 

می  شــود. شــناخته 

دارای امکان بیان دیدگاه  های غریب است. 	

دارای چهره  های شگفت انگیز است. 	

ــه شــدت از تصاویــر نمادیــن و دراماتیــک بهــره  	 ب

می  بــرد.

به طور گسترده از استعاره استفاده می  کند. 	

ــان  	 ــه پای ــت ک ــاری اس ــوادث فاجعه  ب ــو از ح ممل

ــد. ــان می  ده ــان را نش جه

دارای کنش  هایــی اســت کــه بــه قضــاوت نهایــی و ظهــور 

.)6 ,2009 ,Helm( یــک دنیــای جدیــد می  انجامــد

می  تــوان گفــت کــه تمامــی مطالــب فــوق در حقیقــت 

ــت  ــاز شــکل  گیری روای همــان نقطــه  ای اســت کــه آغ

ــی  ــد و زمان ــفه را نشــان می  ده ــی در مکاش و قصه  گوی

ــد  ــز می  توان ــش نی ــود، نمای ــت ش ــتانی روای ــه داس ک

ــر  ــۀ روایتگ ــک مقول ــفه، ی ــود. مکاش از دِل آن زاده ش

اســت و در صــدد بیانگــری اســت. بــه همیــن دلیــل، از 
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ــه  ــه بلــوغ می  رســد. ب ادبیــات بهــره می  بــرد و در آن ب

ایــن ترتیــب، از دل همیــن ادبیــات می  تــوان آفرینــش 

هنــری را نیــز آغــاز نمــود.

   مکاشفه در ادبیات عرفانی ایران
ــی  ــات عرفان ــور ادبی ــا ظه ــن دوران ب ــفه در ای مکاش

ــیم  ــتانی تقس ــخصی و داس ــات ش ــته روای ــه دو دس ب

می  شــود کــه در مــورد اول، مؤلــف، مشــاهدات و 

مکاشــفات خــود و یــا فــرد مشــخصی را نقــل می  کنــد 

ــد  ــه می  ده ــده ارائ ــه خوانن ــی را ب ــی نوین و جهان  بین

و حقایقــی دینــی را برمــال می  کنــد. از مهم  تریــن 

عرفــای ادبیــات فارســی کــه مکاشــفات خــود یــا فــرد 

ــی  ــان ایران ــی عرف ــوب کــرده و در مبان خاصــی را مکت

نظریه  پــردازی کرده  انــد، می  تــوان حســین منصــور 

ــد بســطامی، ابوســعید ابوالخیــر، خواجــه  حــاّلج، بایزی

ــن  ــی، نجم الّدی ــن القضــاه همدان ــداهللا انصــاری، عی عب

ــرد کــه هــر  ــام ب رازی و ســهروردی شــیخ اشــراق را ن

یــک، نقشــی در شــیوۀ بیــان مکاشــفات و درک عارفانــه 

نیــز می  تــوان  از جهــان داشــته  اند. در گــروه دوم 

ــم  ــه مفاهی ــرد ک ــی را جســت و جو ک مشــاهیر و ادیبان

قصه  پردازانــه  روایــات  قالــب  در  را  خــود  مدنظــر 

هم چــون  اشــخاصی  کرده  انــد.  بیــان  ادبــی  یــا  و 

ــا  ــوی، موالن ــی گنج ــنایی، نظام ــابوری، س ــار نیش عط

جالل الّدیــن بلخــی و در مــواردی ســعدی شــیرازی را 

می  تــوان در ایــن رده قــرار داد. 

متنــی  ویژگی  هــای  شــعرا،  ایــن  تمامــی 

و  افزوده  انــد  ادبیــات دوران  بــه  را  منحصر به فــردی 

ــان  ــن زم ــار ای ــر آث ــه بیش ت ــدن هرچ ــث غنی ش باع

صناعت  هــای  از  بهــار،  ملک الشــعرای  بوده  انــد. 

ادبــی قــرن ششــم بــا عنــوان انقــالب در ادبیــات 

ــات  ــاب ادبی ــار در ب ــت به ــاز صحب ــد. آغ ــاد می  کن ی

ــون  ــاب مت ــح وی در ب ــی را می  بایســت در توضی عرفان

صوفیــان جســت  و  جو کــرد. وی پــس از ریشــه  یابی 

کلمــه صوفــی بــه بیــان ریشــه  های تاریخــی ایــن بــاور 

ــد  ــن باورن ــر ای ــی ب ــه برخ ــد ک ــردازد و می  گوی می  پ

ــد و  ــان ریشــه گرفته  ان ــان از فیلســوفان یون ــه صوفی ک

ــودا  ــه و ب ــوی، برهمن ــوذ از مان ــز آن را مأخ ــی نی برخ

می  داننــد. هم چنیــن اشــاره می  کنــد کــه برخــی 

ــا طریقــۀ رهبانیــت  ــن مســلک ب ــم و طریقــت ای تعالی

ادامــه  در  وی  اســت.  شــده  آمیختــه  مســیحیت، 

ــای  ــات و کاره ــن کرام ــدرت یافت ــد: »ق ــر می  کن ذک

خارق  العــاده یــا چشــم بندی و تصــرف در فکــر و 

ــت افــکار و خــواب مصنوعــی و  ــا قرائ خیــال طــرف، ی

ســلب اراده کــردن از طــرف )کــه امــروز یکــی از علــوم 

ــه اســت( همــه در نتیجــه ریاضت  هــای مذکــور  متداول

بــوده اســت کــه بــرای مشــایخ بــزرگ پیــش می  آمــده« 

)بهــار، 1349، 180(. بهــار در شــرح ایــن تاریخچــه بــه 

ایــن مطلــب نیــز اشــاره دارد کــه منــِش صوفیــان، بــه 

ــه  ــل ب ــق وص ــه از طری ــد ک ــوس می  انجامی ــه نف تزکی

ــن  ــت. ای ــوده اس ــر ب ــی، امکان پذی ــای حقیق زیبایی  ه

ــن را  ــد ذه ــس می  توان ــۀ نف ــون تزکی ــارت، هم چ عب

ــتر  ــه در بس ــد ک ــد ده ــیس پیون ــی از کاتارس ــا نوع ب

فرهنــگ صوفــی و شــرقی امکان پذیــر اســت و ارتبــاط 

ــی دارد. ــم نمایش ــا مفاهی ــژه  ای ب وی

ــۀ  ــه رابط ــوان ب ــری می  ت ــگاه صوفیگ ــرح ن ــرای ش ب

ــروی  ــه نی ــان ب ــق واالی صوفی ــراد و عش ــد و م مری

ــی هم چــون الهــام، ســماع  هســتی و هم چنیــن واژگان

و موســیقی پرداخــت. در کتــاب آییــن آیینــه در بــاب 
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ــام  ــده اســت: »اله ــی آم ــه نقــل از جرجان ــام ب واژۀ اله

چیــزی اســت کــه در دل القــا شــود بــه طریــق فیــض. 

ــه  ــی را ب ــد و آدم ــم در دل افت ــه از عل ــد آنچ گفته  ان

ــه آیــه  ای اســتدالل کنــد و  ــد بی آنکــه ب عمــل فراخوان

بــه دلیــل، نظــر نمایــد و ایــن الهــام، نــزد علمــا حجــت 

نیســت مگــر نــزد صوفیــه« )قبــادی، 1388، 115 بــه 

نقــل از جرجانــی( در نتیجــه، نقــش صوفیــان در رشــد 

ــات شــخصی  ــان تجربی ــات و بی ــان در ادبی و نمــو عرف

عــارف از جهــان، پــر اهمّیــت اســت. 

ــم،  ــعار، اوزان، ریت ــا اش ــان ب ــۀ صوفی ــن، رابط هم چنی

ــده  ــیار دی ــی بس ــات عرفان ــیقی در ادبی ــص و موس رق

می  شــود کــه نشــان  دهندۀ فــرم روایــی، نقــش زبــان و 

بــه عبارتــی، بیانگــر مکاشــفه در قالب کلمــات رمزگونه، 

اوزان، قافیــه و حرکــت اســت کــه نمونــۀ عالــی آن در 

موالنــا جالل الّدیــن بلخــی و دیگــر شــعرای سرشــناس 

ایــران دیــده می  شــود. مســعود  ادبیــات عرفانــی 

همایونــی در ایــن رابطــه می  نویســد: »در عرفــاِن 

ــی  ــی از اصــول تربیت ــران، ســماع و پایکوب عاشــقانۀ ای

بــوده و هســت. هنــوز هــم بعضــی از سلســله  های 

برپــا  طریقــت در خانقاه  هایشــان مجالــس ســماع 

ــد و  ــی می  پردازن ــی و خوانندگ ــه نوازندگ ــد و ب می  کنن

معتقدنــد همانطــور کــه عــارف از راه چشــم بــه جــالل 

و عظمــت خــدا پــی می  بــرد، از راه گــوش نیــز ممکــن 

اســت طــوری مجــذوب شــود کــه از هــر نغمــه  ای و هــر 

ذره  ای ســرود آســمانی بشــنود« )همایونی، 1368، 25( .

بــه ایــن ترتیــب، ادبیــات صوفیانــه و عارفانــه تنهــا در 

ــوه  ــه وج ــود، بلک ــه نمی  ش ــتاری خالص ــکال نوش اش

هنــری بیش تــری را در خــود جــای می  دهــد کــه 

پیــدا کنــد.  نیــز  نمایشــی  می  توانــد صورت  هــای 

هم چنیــن، نقــش اساســی آن در متــون مکاشــفه  گونه، 

بســیاری  ســاختاری  ویژگی هــای  رســوخ  باعــث 

ــش  ــون را افزای ــن مت ــری ای ــوه هن ــه وج ــود ک می  ش

می  دهــد. در حقیقــت، ســماع و چرخشــی کــه در آن، 

فــرد بــه مراتــب باالتــر دســت می  یابــد، عــالوه بــر اینکه 

دربرگیرنــدۀ محتــوا و معنــای اصلــی مکاشــفات اســت، 

ــد.  ــفه رخ می  ده ــه در آن، مکاش ــت ک ــاختاری اس س

مکاشفه و مبانی اقتباس نمایشی

ــر ســاختاری  ــرای تغیی ــی ب ــت، اصل ــاس در حقیق اقتب

و محتوایــی در یــک اثــر اســت. می  بایســت نــگاه 

ــز در راســتای  ــش را نی نوســاختگرایانه در عرصــۀ نمای

ــرح داده  ــی ش ــای آت ــه در بخش  ه ــرد ک ــال ک آن دنب

خواهــد شــد. امــا پیــش از ورود بــه شــاخصه  های 

ــه بحــث در خصــوص  ــد ک ــر می رس ــه نظ نمایشــی، ب

چرایــی و چگونگــی اقتبــاس، روشــنگر مســیر این خلق 

جدیــد باشــد. در حــوزۀ مطالعــات اقتبــاس ادبــی، لیندا 

ــددی  ــب متع ــار، کت ــرداز کانادایی تب هاتچــون5 نظریه  پ

ــته  ــدرن نگاش ــت م ــر پس ــر در عص ــا هن ــه ب در رابط

اســت. یکــی از آثــار مهــم او، کتــاب نظریــۀ اقتبــاس6 

اســت کــه رونــد اقتباس گــری )چــه در عرصــۀ تئاتــر و 

ــی( را بررســی  چــه در عرصه  هــای دیگــر هنــری و ادب

و تشــریح کــرده اســت. او در ابتــدای کار خــود، نکتــۀ 

ــی آن  ــتۀ اصل ــاس و هس ــاب اقتب ــی را در ب قابل توجه

ــوا  ــرم و محت ــد کــه شــامل ساده ســازی ف ذکــر می  کن

ــرفصل  های  ــون، س ــت. هاتچ ــان اس ــورت هم  زم ــه ص ب

ــرد:  ــش می  ب ــواالتی پی ــاس س ــر اس ــود را ب ــاب خ کت

ــز روشــن می  کنــد؟ چــه  ســاختار اقتبــاس را چــه چی

کســی؟ و چــرا؟ دو پرســش اخیــر، مربــوط بــه نگارنــده 

و انگیزه  هــای اوســت. چگونگــی اقتبــاس، دارای نکاتــی 
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ــه  ــه بلــوغ می  رســد. ب ادبیــات بهــره می  بــرد و در آن ب

ایــن ترتیــب، از دل همیــن ادبیــات می  تــوان آفرینــش 

هنــری را نیــز آغــاز نمــود.

   مکاشفه در ادبیات عرفانی ایران
ــی  ــات عرفان ــور ادبی ــا ظه ــن دوران ب ــفه در ای مکاش

ــیم  ــتانی تقس ــخصی و داس ــات ش ــته روای ــه دو دس ب

می  شــود کــه در مــورد اول، مؤلــف، مشــاهدات و 

مکاشــفات خــود و یــا فــرد مشــخصی را نقــل می  کنــد 

ــد  ــه می  ده ــده ارائ ــه خوانن ــی را ب ــی نوین و جهان  بین

و حقایقــی دینــی را برمــال می  کنــد. از مهم  تریــن 

عرفــای ادبیــات فارســی کــه مکاشــفات خــود یــا فــرد 

ــی  ــان ایران ــی عرف ــوب کــرده و در مبان خاصــی را مکت

نظریه  پــردازی کرده  انــد، می  تــوان حســین منصــور 

ــد بســطامی، ابوســعید ابوالخیــر، خواجــه  حــاّلج، بایزی

ــن  ــی، نجم الّدی ــن القضــاه همدان ــداهللا انصــاری، عی عب

ــرد کــه هــر  ــام ب رازی و ســهروردی شــیخ اشــراق را ن

یــک، نقشــی در شــیوۀ بیــان مکاشــفات و درک عارفانــه 

نیــز می  تــوان  از جهــان داشــته  اند. در گــروه دوم 

ــم  ــه مفاهی ــرد ک ــی را جســت و جو ک مشــاهیر و ادیبان

قصه  پردازانــه  روایــات  قالــب  در  را  خــود  مدنظــر 

هم چــون  اشــخاصی  کرده  انــد.  بیــان  ادبــی  یــا  و 

ــا  ــوی، موالن ــی گنج ــنایی، نظام ــابوری، س ــار نیش عط

جالل الّدیــن بلخــی و در مــواردی ســعدی شــیرازی را 

می  تــوان در ایــن رده قــرار داد. 

متنــی  ویژگی  هــای  شــعرا،  ایــن  تمامــی 

و  افزوده  انــد  ادبیــات دوران  بــه  را  منحصر به فــردی 

ــان  ــن زم ــار ای ــر آث ــه بیش ت ــدن هرچ ــث غنی ش باع

صناعت  هــای  از  بهــار،  ملک الشــعرای  بوده  انــد. 

ادبــی قــرن ششــم بــا عنــوان انقــالب در ادبیــات 

ــات  ــاب ادبی ــار در ب ــت به ــاز صحب ــد. آغ ــاد می  کن ی

ــون  ــاب مت ــح وی در ب ــی را می  بایســت در توضی عرفان

صوفیــان جســت  و  جو کــرد. وی پــس از ریشــه  یابی 

کلمــه صوفــی بــه بیــان ریشــه  های تاریخــی ایــن بــاور 

ــد  ــن باورن ــر ای ــی ب ــه برخ ــد ک ــردازد و می  گوی می  پ

ــد و  ــان ریشــه گرفته  ان ــان از فیلســوفان یون ــه صوفی ک

ــودا  ــه و ب ــوی، برهمن ــوذ از مان ــز آن را مأخ ــی نی برخ

می  داننــد. هم چنیــن اشــاره می  کنــد کــه برخــی 

ــا طریقــۀ رهبانیــت  ــن مســلک ب ــم و طریقــت ای تعالی

ادامــه  در  وی  اســت.  شــده  آمیختــه  مســیحیت، 

ــای  ــات و کاره ــن کرام ــدرت یافت ــد: »ق ــر می  کن ذک

خارق  العــاده یــا چشــم بندی و تصــرف در فکــر و 

ــت افــکار و خــواب مصنوعــی و  ــا قرائ خیــال طــرف، ی

ســلب اراده کــردن از طــرف )کــه امــروز یکــی از علــوم 

ــه اســت( همــه در نتیجــه ریاضت  هــای مذکــور  متداول

بــوده اســت کــه بــرای مشــایخ بــزرگ پیــش می  آمــده« 

)بهــار، 1349، 180(. بهــار در شــرح ایــن تاریخچــه بــه 

ایــن مطلــب نیــز اشــاره دارد کــه منــِش صوفیــان، بــه 

ــه  ــل ب ــق وص ــه از طری ــد ک ــوس می  انجامی ــه نف تزکی

ــن  ــت. ای ــوده اس ــر ب ــی، امکان پذی ــای حقیق زیبایی  ه

ــن را  ــد ذه ــس می  توان ــۀ نف ــون تزکی ــارت، هم چ عب

ــتر  ــه در بس ــد ک ــد ده ــیس پیون ــی از کاتارس ــا نوع ب

فرهنــگ صوفــی و شــرقی امکان پذیــر اســت و ارتبــاط 

ــی دارد. ــم نمایش ــا مفاهی ــژه  ای ب وی

ــۀ  ــه رابط ــوان ب ــری می  ت ــگاه صوفیگ ــرح ن ــرای ش ب

ــروی  ــه نی ــان ب ــق واالی صوفی ــراد و عش ــد و م مری

ــی هم چــون الهــام، ســماع  هســتی و هم چنیــن واژگان

و موســیقی پرداخــت. در کتــاب آییــن آیینــه در بــاب 
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ــام  ــده اســت: »اله ــی آم ــه نقــل از جرجان ــام ب واژۀ اله

چیــزی اســت کــه در دل القــا شــود بــه طریــق فیــض. 

ــه  ــی را ب ــد و آدم ــم در دل افت ــه از عل ــد آنچ گفته  ان

ــه آیــه  ای اســتدالل کنــد و  ــد بی آنکــه ب عمــل فراخوان

بــه دلیــل، نظــر نمایــد و ایــن الهــام، نــزد علمــا حجــت 

نیســت مگــر نــزد صوفیــه« )قبــادی، 1388، 115 بــه 

نقــل از جرجانــی( در نتیجــه، نقــش صوفیــان در رشــد 

ــات شــخصی  ــان تجربی ــات و بی ــان در ادبی و نمــو عرف

عــارف از جهــان، پــر اهمّیــت اســت. 

ــم،  ــعار، اوزان، ریت ــا اش ــان ب ــۀ صوفی ــن، رابط هم چنی

ــده  ــیار دی ــی بس ــات عرفان ــیقی در ادبی ــص و موس رق

می  شــود کــه نشــان  دهندۀ فــرم روایــی، نقــش زبــان و 

بــه عبارتــی، بیانگــر مکاشــفه در قالب کلمــات رمزگونه، 

اوزان، قافیــه و حرکــت اســت کــه نمونــۀ عالــی آن در 

موالنــا جالل الّدیــن بلخــی و دیگــر شــعرای سرشــناس 

ایــران دیــده می  شــود. مســعود  ادبیــات عرفانــی 

همایونــی در ایــن رابطــه می  نویســد: »در عرفــاِن 

ــی  ــی از اصــول تربیت ــران، ســماع و پایکوب عاشــقانۀ ای

بــوده و هســت. هنــوز هــم بعضــی از سلســله  های 

برپــا  طریقــت در خانقاه  هایشــان مجالــس ســماع 

ــد و  ــی می  پردازن ــی و خوانندگ ــه نوازندگ ــد و ب می  کنن

معتقدنــد همانطــور کــه عــارف از راه چشــم بــه جــالل 

و عظمــت خــدا پــی می  بــرد، از راه گــوش نیــز ممکــن 

اســت طــوری مجــذوب شــود کــه از هــر نغمــه  ای و هــر 

ذره  ای ســرود آســمانی بشــنود« )همایونی، 1368، 25( .

بــه ایــن ترتیــب، ادبیــات صوفیانــه و عارفانــه تنهــا در 

ــوه  ــه وج ــود، بلک ــه نمی  ش ــتاری خالص ــکال نوش اش

هنــری بیش تــری را در خــود جــای می  دهــد کــه 

پیــدا کنــد.  نیــز  نمایشــی  می  توانــد صورت  هــای 

هم چنیــن، نقــش اساســی آن در متــون مکاشــفه  گونه، 

بســیاری  ســاختاری  ویژگی هــای  رســوخ  باعــث 

ــش  ــون را افزای ــن مت ــری ای ــوه هن ــه وج ــود ک می  ش

می  دهــد. در حقیقــت، ســماع و چرخشــی کــه در آن، 

فــرد بــه مراتــب باالتــر دســت می  یابــد، عــالوه بــر اینکه 

دربرگیرنــدۀ محتــوا و معنــای اصلــی مکاشــفات اســت، 

ــد.  ــفه رخ می  ده ــه در آن، مکاش ــت ک ــاختاری اس س

مکاشفه و مبانی اقتباس نمایشی

ــر ســاختاری  ــرای تغیی ــی ب ــت، اصل ــاس در حقیق اقتب

و محتوایــی در یــک اثــر اســت. می  بایســت نــگاه 

ــز در راســتای  ــش را نی نوســاختگرایانه در عرصــۀ نمای

ــرح داده  ــی ش ــای آت ــه در بخش  ه ــرد ک ــال ک آن دنب

خواهــد شــد. امــا پیــش از ورود بــه شــاخصه  های 

ــه بحــث در خصــوص  ــد ک ــر می رس ــه نظ نمایشــی، ب

چرایــی و چگونگــی اقتبــاس، روشــنگر مســیر این خلق 

جدیــد باشــد. در حــوزۀ مطالعــات اقتبــاس ادبــی، لیندا 

ــددی  ــب متع ــار، کت ــرداز کانادایی تب هاتچــون5 نظریه  پ

ــته  ــدرن نگاش ــت م ــر پس ــر در عص ــا هن ــه ب در رابط

اســت. یکــی از آثــار مهــم او، کتــاب نظریــۀ اقتبــاس6 

اســت کــه رونــد اقتباس گــری )چــه در عرصــۀ تئاتــر و 

ــی( را بررســی  چــه در عرصه  هــای دیگــر هنــری و ادب

و تشــریح کــرده اســت. او در ابتــدای کار خــود، نکتــۀ 

ــی آن  ــتۀ اصل ــاس و هس ــاب اقتب ــی را در ب قابل توجه

ــوا  ــرم و محت ــد کــه شــامل ساده ســازی ف ذکــر می  کن

ــرفصل  های  ــون، س ــت. هاتچ ــان اس ــورت هم  زم ــه ص ب

ــرد:  ــش می  ب ــواالتی پی ــاس س ــر اس ــود را ب ــاب خ کت

ــز روشــن می  کنــد؟ چــه  ســاختار اقتبــاس را چــه چی

کســی؟ و چــرا؟ دو پرســش اخیــر، مربــوط بــه نگارنــده 

و انگیزه  هــای اوســت. چگونگــی اقتبــاس، دارای نکاتــی 
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ــت،  ــت. در نهای ــری اوس ــب و تأثیرپذی ــاب مخاط در ب

منظــور از دو ســواِل کجــا؟ و چــه وقــت؟، بافــت 

ــوای آن اســت. ــاس و محت اقتب

اهمّیــت اقتبــاس نــزد هاتچــون بدین گونــه شــرح 

داده می  شــود کــه در دنیــای امــروز، اقتبــاس در 

ــینمایی  ــای س ــود از فیلم  ه ــانه  های موج ــی رس تمام

ــا فضــای مجــازی و یــا کتــب  و اجراهــای صحنــه  ای ت

نیــز در  تصویــری دیــده می  شــود. همیــن رونــد 

طــول تاریــخ نمایــش حضــور داشــته کــه نگارنــدگان، 

عمومــاً قصه  هایــی تکــراری را بــه شــکلی نویــن بــرای 

ــد  ــه داده  ان ــود ارائ ــدگان خ ــدگان و بینن ــاد خوانن آح

در همیــن  بنجامیــن7  والتــر   .)2006 ,Hutcheon(

هنــر  همــواره  »داستان ســرایی  می  گویــد:  راســتا 

بــه   .)90  ,1992 ,Benjamin( قصه  هاســت«  تکــرار 

ایــن ترتیــب، در نــگاه هاتچــون، ادبیــات، منبــع اصلــی 

و اساســِی اقتبــاس قــرار می  گیــرد. در رابطــه بــا رونــد 

ــاس، هاتچــون  ــق اقتب ــد از طری ــر جدی ــک اث ــد ی تولی

شــرح می  دهــد کــه در عیــن رجــوع بــه منبــع اصلــی، 

ــاط  ــودآگاه در ارتب ــورت ناخ ــه ص ــر ب ــن موردنظ مت

ــه  ــن رابط ــرد. وی در ای ــرار می  گی ــون ق ــر مت ــا دیگ ب

ــی  ــاس تلق ــری را اقتب ــا اث ــه م ــی ک ــد: »زمان می  گوی

می  کنیــم، روابــط واضــح آن بــا دیگــر متــون را آشــکارا 

ــه  ــت ک ــت اس ــن عل ــه همی ــم. ]...[ ب ــوان می  کنی عن

مطالعــات اقتبــاس عمومــا بررســی  ای تطبیقــی اســت« 

)Hutcheon, 2006, 6(. در عیــن حــال، هاتچــون 

اشــاره می  کنــد کــه آثــار اقتباســی نیــز اســتقالل دارنــد 

ــان  ــداده در زم ــع رخ ــطۀ وقای ــود را به واس ــرۀ خ و ثم

ــاداری  ــه می  دهنــد. در نتیجــه، میــزان وف و مــکان ارائ

ــاً  ــه داســتان  های پیشــین و متــون دیگــر، لزوم آنهــا ب

ــه  ــد باشــد. او اضاف ــار نمی  توان ــن آث محــل قضــاوت ای

می  کنــد: »اقتبــاس تکــرار اســت، تکــراری کــه تکثیــر 

ــه  ــون س ــب، هاتچ ــن ترتی ــه ای ــت« )Ibid, 7(. ب نیس

رونــد کلــی را بــرای عمــل اقتبــاس ذکــر می  کنــد کــه 

ــود: ــر می  ش ــوارد زی ــامل م ش

)از  	 اثــر  محتوایــی  و  ســاختاری  جا به جایــی 

گونــه  ای ادبــی بــه گونــه  ای دیگــر و یــا تکــرار اثــر 

ــر( ــدی دیگ ــۀ دی از زاوی

ــن  	 ــن از مت ــق )الهام گرفت ــد خل ــا رون ــه و ی پروس

ــد( ــر جدی ــک اث ــردن ی ــدأ و خلق ک مب

بینامتنیت و حافظۀ ادبی خواننده. 	

ایــن کــه دقیقــاً چــه چیــز مــورد اقتبــاس قــرار 

هاتچــون  کــه  اســت  بعــدی  پرســش  می  گیــرد، 

ــوال در  ــن س ــد. ای ــخ ده ــه آن پاس ــد ب ــالش می  کن ت

ــان مدنظــر  ــوا را توأم ــرم و محت حقیقــت دو مفهــوم ف

ــرار  ــن ق ــون از ای ــی هاتچ ــخ کل ــد. پاس ــرار می  ده ق

اســت کــه هــر دو مفهــوم، در اقتبــاس می  تواننــد 

ــه،  ــون درون مای ــواردی هم چ ــوند: م ــول ش ــار تح دچ

ــۀ  ــا، زاوی ــر، شــخصیت  ها، انگیزه  ه ــا، جهــان اث رخداده

دیــد، نتایــج، محتــوا، نشــانه  ها، صنایــع ادبــی و ... 

 .)10  ,Ibid(

ــاس  ــرات ســاختاری اقتب ــه تغیی ــه، هاتچــون ب در ادام

ــه  ــری ب ــل روایتگ ــال تبدی ــور مث ــه ط ــردازد. ب می پ

ــداول  ــواع مت ــی از ان ــون یک ــگاه هاتچ ــری از ن اجراگ

اقتبــاس اســت کــه در طــول تاریــخ هنــر بســیار انجــام 

ــش درآوردن  ــه نمای ــی ب ــون حت ــت. هاتچ ــده اس ش

یــک نمایشــنامه را نوعــی اقتبــاس می  دانــد، چــرا کــه 

بســیاری از عناصــری کــه در اجــرا وجــود دارد، در متِن 

نمایشــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت ولــی می توانــد 
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ــان متــن گــردد. ــر فضــا و بی باعــث تغیی

مــواردی کــه هاتچــون صورت  بنــدی می  کنــد، در 

ــه  ــت ک ــونده اس ــری تکرارش ــه از عناص ــع، برگرفت واق

ســال  ها در نــگاه ســاختگرایی، از آغــاز آن در فــّن 

شــعر ارســطو تــا نــگاه نوســاختگرایانۀ افــرادی همچــون 

مانفــرد فیســتر، مــورد بررســی ادبــی واقع شــده اســت.

  مکاشفه و ساخت نمایشی 
حــال، آنچــه در خصــوص مکاشــفه و اقتبــاس نمایشــی 

از آن مــورد بحــث اســت، شــاخصه  های روایــی و 

الگــوی ســاختاری آن اســت کــه در ارتبــاط بــا محتــوا 

و ریشــه  های ادبــی مکاشــفه قــرار دارد و می  توانــد 

در یــک نــگاه نمایشــی وارد ســاخت دراماتیــک شــود. 

ــمیت  ــن ش ــتاِن8 لی ــاختار داس ــان س ــاب چیدم در کت

نوســاختگرایانه(،  نــگاه  در  درام  حــوزۀ  )پژوهشــگر 

جســت و جوی الگوهــای نمایشــی بــا درنظرگرفتــن 

شــاخصه  های مختلــف فرمــی و محتوایــی دنبــال 

ــه توجــه شــود کــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای می  گــردد. ام

ــک  ــا ی ــه تنه ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــد، ب ــن رون ای

ــر دراماتیــک وجــود دارد.  ــگارش یــک اث ــرای ن روش ب

نگارنــده در رابطــه بــا دســت  یابی بــه پیرنــگ نمایشــی 

ــما  ــه ش ــاکله  ای ک ــری در ش ــر اث ــد: »اگ ــرح می ده ش

ــد  ــر ب ــا آن اث ــد لزوم ــد نمی  گنج ــادت داری ــه آن ع ب

ــاب  ــا اشــتباه نیســت« )Schmidt, 2005, 5(. در کت ی

شــمیت، نــگارش متــن نمایشــی، بــه ترتیــب، در طــی 

ــود: ــام می  ش ــر انج ــارات زی ــت و جوی عب جس

گزینش خط دراماتیک اثر و هدف شخصیت 	

گزینش کشمکش 	

گزینش گونۀ نمایشی، شامل21 گونۀ مختلف 	

گزینش ساختار، 6 شکل متفاوت 	

گزینش موقعیت، 55 امکان مختلف. 	

ایــن پارامترهــا، در حقیقــت نحــوۀ اســتفاده نویســنده 

از مــادۀ اصلــی کــه داســتان اســت را مشــخص کنــد. 

ــه  ــته ب ــت وابس ــی، در حقیق ــگ نمایش ــروِی پیرن پیش

هــر یــک از ایــن شاخصه  هاســت کــه بــا قــدرت ظاهــر 

می  گــردد و باعــث پیشــروِی طــرح می  شــود. بــا 

ــی،  ــت نمایش ــق روای ــای خل ــداد امکان  ه ــت در تع دق

ــددی  ــک متع ــای دراماتی ــه پیرنگ  ه ــد ک ــوان دی می  ت

می  توانــد از یــک اثــر واحــد اســتخراج شــود. در نتیجــه، 

ــه  ــوان ب ــز می  ت ــفه  گونه نی ــون مکاش ــاس از مت در اقتب

تعــداد زیــادی امــکان نمایشــی فکــر کــرد.

ســاختار نمایــش از بوطیقــای ارســطو سرچشــمه 

ــّن  ــا ف ــی، ب ــات نمایش ــد ادبی ــخ نق ــرد و تاری می  گی

شــعر آغــاز می  گــردد. ارســطو بــرای آنچــه بــه عنــوان 

تــراژدی از آن یــاد کــرد، یــک ســاختار و الگــوی کلــی 

ــک  ــوان ی ــه عن ــش ب ــه نمای ــه ب ــود ک ــزی نم طرح ری

ــه  ــی دگرگون حــوزۀ مطالعاتــی و جهان شــناختی، هویّت

ــه حکــم  ــس ب ــّن شــعر، اشــاره می  شــود: »پ داد. در ف

ــه  ــود دارد، ک ــزء وج ــش ج ــراژدی ش ــرورت، در ت ض

تــراژدی از آن  هــا ترکیــب می  یابــد و ماهّیــت آن، 

ــز  ــز حاصــل می  گــردد. آن شــش چی ــدان شــش چی ب

عبارتنــد از : افســانۀ مضمــون، ســیرت، گفتــار، اندیشــه، 

ــاز  ــطو، 1385، 122( و ب ــش و آواز« )ارس ــر نمای منظ

ــارت اســت از  ــراژدی عب ــد: »ت در جــای دیگــر می  گوی

تقلیــد افعــال و کردارهــا« )همــان، 124(. آنچــه تــا بــه 

اینجــا از نــگاه ســاختگرایی در مکاشــفه بررســی شــد، 

بســیاری از ایــن مــوارد را در بر می  گیــرد. امــا ســاخت 

ــی  ــوی کل ــان الگ ــای هم ــه معن ــه ب ــش ک ــی نمای کل
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ــت،  ــت. در نهای ــری اوس ــب و تأثیرپذی ــاب مخاط در ب

منظــور از دو ســواِل کجــا؟ و چــه وقــت؟، بافــت 

ــوای آن اســت. ــاس و محت اقتب

اهمّیــت اقتبــاس نــزد هاتچــون بدین گونــه شــرح 

داده می  شــود کــه در دنیــای امــروز، اقتبــاس در 

ــینمایی  ــای س ــود از فیلم  ه ــانه  های موج ــی رس تمام

ــا فضــای مجــازی و یــا کتــب  و اجراهــای صحنــه  ای ت

نیــز در  تصویــری دیــده می  شــود. همیــن رونــد 

طــول تاریــخ نمایــش حضــور داشــته کــه نگارنــدگان، 

عمومــاً قصه  هایــی تکــراری را بــه شــکلی نویــن بــرای 

ــد  ــه داده  ان ــود ارائ ــدگان خ ــدگان و بینن ــاد خوانن آح

در همیــن  بنجامیــن7  والتــر   .)2006 ,Hutcheon(

هنــر  همــواره  »داستان ســرایی  می  گویــد:  راســتا 

بــه   .)90  ,1992 ,Benjamin( قصه  هاســت«  تکــرار 

ایــن ترتیــب، در نــگاه هاتچــون، ادبیــات، منبــع اصلــی 

و اساســِی اقتبــاس قــرار می  گیــرد. در رابطــه بــا رونــد 

ــاس، هاتچــون  ــق اقتب ــد از طری ــر جدی ــک اث ــد ی تولی

شــرح می  دهــد کــه در عیــن رجــوع بــه منبــع اصلــی، 

ــاط  ــودآگاه در ارتب ــورت ناخ ــه ص ــر ب ــن موردنظ مت

ــه  ــن رابط ــرد. وی در ای ــرار می  گی ــون ق ــر مت ــا دیگ ب

ــی  ــاس تلق ــری را اقتب ــا اث ــه م ــی ک ــد: »زمان می  گوی

می  کنیــم، روابــط واضــح آن بــا دیگــر متــون را آشــکارا 

ــه  ــت ک ــت اس ــن عل ــه همی ــم. ]...[ ب ــوان می  کنی عن

مطالعــات اقتبــاس عمومــا بررســی  ای تطبیقــی اســت« 

)Hutcheon, 2006, 6(. در عیــن حــال، هاتچــون 

اشــاره می  کنــد کــه آثــار اقتباســی نیــز اســتقالل دارنــد 

ــان  ــداده در زم ــع رخ ــطۀ وقای ــود را به واس ــرۀ خ و ثم

ــاداری  ــه می  دهنــد. در نتیجــه، میــزان وف و مــکان ارائ

ــاً  ــه داســتان  های پیشــین و متــون دیگــر، لزوم آنهــا ب

ــه  ــد باشــد. او اضاف ــار نمی  توان ــن آث محــل قضــاوت ای

می  کنــد: »اقتبــاس تکــرار اســت، تکــراری کــه تکثیــر 

ــه  ــون س ــب، هاتچ ــن ترتی ــه ای ــت« )Ibid, 7(. ب نیس

رونــد کلــی را بــرای عمــل اقتبــاس ذکــر می  کنــد کــه 

ــود: ــر می  ش ــوارد زی ــامل م ش

)از  	 اثــر  محتوایــی  و  ســاختاری  جا به جایــی 

گونــه  ای ادبــی بــه گونــه  ای دیگــر و یــا تکــرار اثــر 

ــر( ــدی دیگ ــۀ دی از زاوی

ــن  	 ــن از مت ــق )الهام گرفت ــد خل ــا رون ــه و ی پروس

ــد( ــر جدی ــک اث ــردن ی ــدأ و خلق ک مب

بینامتنیت و حافظۀ ادبی خواننده. 	

ایــن کــه دقیقــاً چــه چیــز مــورد اقتبــاس قــرار 

هاتچــون  کــه  اســت  بعــدی  پرســش  می  گیــرد، 

ــوال در  ــن س ــد. ای ــخ ده ــه آن پاس ــد ب ــالش می  کن ت

ــان مدنظــر  ــوا را توأم ــرم و محت حقیقــت دو مفهــوم ف

ــرار  ــن ق ــون از ای ــی هاتچ ــخ کل ــد. پاس ــرار می  ده ق

اســت کــه هــر دو مفهــوم، در اقتبــاس می  تواننــد 

ــه،  ــون درون مای ــواردی هم چ ــوند: م ــول ش ــار تح دچ

ــۀ  ــا، زاوی ــر، شــخصیت  ها، انگیزه  ه ــا، جهــان اث رخداده

دیــد، نتایــج، محتــوا، نشــانه  ها، صنایــع ادبــی و ... 

 .)10  ,Ibid(

ــاس  ــرات ســاختاری اقتب ــه تغیی ــه، هاتچــون ب در ادام

ــه  ــری ب ــل روایتگ ــال تبدی ــور مث ــه ط ــردازد. ب می پ

ــداول  ــواع مت ــی از ان ــون یک ــگاه هاتچ ــری از ن اجراگ

اقتبــاس اســت کــه در طــول تاریــخ هنــر بســیار انجــام 

ــش درآوردن  ــه نمای ــی ب ــون حت ــت. هاتچ ــده اس ش

یــک نمایشــنامه را نوعــی اقتبــاس می  دانــد، چــرا کــه 

بســیاری از عناصــری کــه در اجــرا وجــود دارد، در متِن 

نمایشــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت ولــی می توانــد 
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ــان متــن گــردد. ــر فضــا و بی باعــث تغیی

مــواردی کــه هاتچــون صورت  بنــدی می  کنــد، در 

ــه  ــت ک ــونده اس ــری تکرارش ــه از عناص ــع، برگرفت واق

ســال  ها در نــگاه ســاختگرایی، از آغــاز آن در فــّن 

شــعر ارســطو تــا نــگاه نوســاختگرایانۀ افــرادی همچــون 

مانفــرد فیســتر، مــورد بررســی ادبــی واقع شــده اســت.

  مکاشفه و ساخت نمایشی 
حــال، آنچــه در خصــوص مکاشــفه و اقتبــاس نمایشــی 

از آن مــورد بحــث اســت، شــاخصه  های روایــی و 

الگــوی ســاختاری آن اســت کــه در ارتبــاط بــا محتــوا 

و ریشــه  های ادبــی مکاشــفه قــرار دارد و می  توانــد 

در یــک نــگاه نمایشــی وارد ســاخت دراماتیــک شــود. 

ــمیت  ــن ش ــتاِن8 لی ــاختار داس ــان س ــاب چیدم در کت

نوســاختگرایانه(،  نــگاه  در  درام  حــوزۀ  )پژوهشــگر 

جســت و جوی الگوهــای نمایشــی بــا درنظرگرفتــن 

شــاخصه  های مختلــف فرمــی و محتوایــی دنبــال 

ــه توجــه شــود کــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای می  گــردد. ام

ــک  ــا ی ــه تنه ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــد، ب ــن رون ای

ــر دراماتیــک وجــود دارد.  ــگارش یــک اث ــرای ن روش ب

نگارنــده در رابطــه بــا دســت  یابی بــه پیرنــگ نمایشــی 

ــما  ــه ش ــاکله  ای ک ــری در ش ــر اث ــد: »اگ ــرح می ده ش

ــد  ــر ب ــا آن اث ــد لزوم ــد نمی  گنج ــادت داری ــه آن ع ب

ــاب  ــا اشــتباه نیســت« )Schmidt, 2005, 5(. در کت ی

شــمیت، نــگارش متــن نمایشــی، بــه ترتیــب، در طــی 

ــود: ــام می  ش ــر انج ــارات زی ــت و جوی عب جس

گزینش خط دراماتیک اثر و هدف شخصیت 	

گزینش کشمکش 	

گزینش گونۀ نمایشی، شامل21 گونۀ مختلف 	

گزینش ساختار، 6 شکل متفاوت 	

گزینش موقعیت، 55 امکان مختلف. 	

ایــن پارامترهــا، در حقیقــت نحــوۀ اســتفاده نویســنده 

از مــادۀ اصلــی کــه داســتان اســت را مشــخص کنــد. 

ــه  ــته ب ــت وابس ــی، در حقیق ــگ نمایش ــروِی پیرن پیش

هــر یــک از ایــن شاخصه  هاســت کــه بــا قــدرت ظاهــر 

می  گــردد و باعــث پیشــروِی طــرح می  شــود. بــا 

ــی،  ــت نمایش ــق روای ــای خل ــداد امکان  ه ــت در تع دق

ــددی  ــک متع ــای دراماتی ــه پیرنگ  ه ــد ک ــوان دی می  ت

می  توانــد از یــک اثــر واحــد اســتخراج شــود. در نتیجــه، 

ــه  ــوان ب ــز می  ت ــفه  گونه نی ــون مکاش ــاس از مت در اقتب

تعــداد زیــادی امــکان نمایشــی فکــر کــرد.

ســاختار نمایــش از بوطیقــای ارســطو سرچشــمه 

ــّن  ــا ف ــی، ب ــات نمایش ــد ادبی ــخ نق ــرد و تاری می  گی

شــعر آغــاز می  گــردد. ارســطو بــرای آنچــه بــه عنــوان 

تــراژدی از آن یــاد کــرد، یــک ســاختار و الگــوی کلــی 

ــک  ــوان ی ــه عن ــش ب ــه نمای ــه ب ــود ک ــزی نم طرح ری

ــه  ــی دگرگون حــوزۀ مطالعاتــی و جهان شــناختی، هویّت

ــه حکــم  ــس ب ــّن شــعر، اشــاره می  شــود: »پ داد. در ف

ــه  ــود دارد، ک ــزء وج ــش ج ــراژدی ش ــرورت، در ت ض

تــراژدی از آن  هــا ترکیــب می  یابــد و ماهّیــت آن، 

ــز  ــز حاصــل می  گــردد. آن شــش چی ــدان شــش چی ب

عبارتنــد از : افســانۀ مضمــون، ســیرت، گفتــار، اندیشــه، 

ــاز  ــطو، 1385، 122( و ب ــش و آواز« )ارس ــر نمای منظ

ــارت اســت از  ــراژدی عب ــد: »ت در جــای دیگــر می  گوی

تقلیــد افعــال و کردارهــا« )همــان، 124(. آنچــه تــا بــه 

اینجــا از نــگاه ســاختگرایی در مکاشــفه بررســی شــد، 

بســیاری از ایــن مــوارد را در بر می  گیــرد. امــا ســاخت 

ــی  ــوی کل ــان الگ ــای هم ــه معن ــه ب ــش ک ــی نمای کل
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ــیوه  ای  ــه ش ــوان ب ــت را می  ت ــان اس ــه و پای ــاز، میان آغ

نویــن مــورد بحــث و نظــر قــرار داد.

همان طــور کــه ذکــر شــد، مکاشــفه بــا توجــه بــه خصلت 

ــاختگرایانۀ  ــای س ــودن، قرارداده ــی و تخّیلی ب رؤیاگونگ

از  سرشــار  را  زبــان  می  شــکند.  را  مــکان  و  زمــان 

پیچیدگــی و رمــز می  کنــد و ایــن حالــت پیچیــده را در 

ــد.  ــز وارد می  کن ــی نی ــی و معلول ــط علّ ــا و رواب کنش  ه

بــا ایــن اوصــاف، الگوهــای کالســیک ســاختار نمایشــی 

ــاً  ــد. خصوص ــدق نمی  کن ــون ص ــن مت ــا ای ــه ب در رابط

ــران، از  ــی ای ــات عرفان ــات مکاشــفه  گونۀ ادبی ــه روای اینک

ــرقی  ــبِی ش ــک ش ــزار و ی ــات ه ــو و روای ــکال تودرت اش

بهــره می  گیــرد و رونــد خطــی زمــان و مــکان را دگرگــون 

ــد  ــه عنــوان یــک موقعیــت، می  توان می کنــد. مکاشــفه ب

بخشــی از یــک ســاختار را پوشــش دهــد و نیــاز بــه ارائــۀ 

ــوی  ــام از الگ ــا اله ــرد خــود را دارد. ب ــوی منحصربه ف الگ

کالســیِک آغــاز، میانــه و پایــان کــه بــر مبنــای دو مؤلفــۀ 

زمــان و کنــش شــکل می  گیــرد، می  تــوان الگــوی تألیفی 

ــه داد. در الگــوی  ــا موقعیــت مکاشــفه ارائ را در رابطــه ب

ــد رشــد پــالِت نمایشــی و وقــوع کنــش  کالســیک، رون

ــرود، تحــت  ــه نقطــۀ اوج و ف ــا دســتیابی ب ــک ت دراماتی

تأثیــر مولفــۀ زمــان در شــکل )1( نشــان داده می  شــود. 

چنانچــه هــر نقطــه را مجموعــه  ای از یک کنش مشــخص 

)A( در زمــان معلــوم )T( در نظــر بگیریــم، هــر کــدام از 

نقــاط مشخص شــده بــه شــکل زیــر، رونــد پیشــروی دو 

مؤلفــۀ کنــش و زمــان را تــا رســیدن بــه انتهــای موقعیت 

ــد. ــگ نمایشــی مشــخص می  کنن ــا پیرن و ی

ــن  ــان در عی ــت زم ــر ماهی ــه تغیی ــه ب ــا توج ــال، ب ح

ــوان  ــوع کنــش در موقعیــت نمایشــی مکاشــفه، می  ت وق

پیشــروی موقعیــت مکاشــفه را بــه شــکل )2( در قالــب 

ــه در آن،  ــی پیشــنهاد داد ک ــک ســاخت نمایشــی کل ی

ــه صــورت  ــان ب ــوع کنــش در نقطــۀ اوج، زم ــس از وق پ

معکــوس و دّوار بــه نقطــۀ شــروع مکاشــفه بازمی  گــردد.9 

ــک  ــه در ی ــبز، اگرچ ــی و س ــۀ آب ــت، دو نقط در حقیق

ــه  ــا ب ــد، ام ــرار دارن ــان ق ــودار زم ــاوی در نم ــۀ مس نقط

لحــاظ کنــش، دارای دو ارزش کامــال متفاوت انــد. در 

ایــن نمــودار، مکاشــفه از یــک نقطــۀ مشــخص در پیرنگ 

ــش  ــان و کن ــث رخ دادن زم ــود و باع ــاز می  ش ــی آغ کل

منحصربه فــرد خــود می  شــود کــه بــه شــکلی دّوار باعــث 

ایجــاد نوعــی جهــاِن نویــن در مکاشــفه اســت. در پایــاِن 

مکاشــفه، شــخصیت بــه لحــاظ زمانــی بــه نقطــۀ اولیــه 

در روایــت کلــی بازمی  گــردد؛ امــا دچــار نوعــی آگاهــی 

ــا  نویــن نســبت بــه خــود و جهــان اطــراف اســت کــه ب
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شکل 1: الگوی کلی ساخت نمایشی )نگارندگان(.

ــه  ــه ب ــا توج ــه، ب ــت. در نتیج ــاوت اس ــاز متف ــۀ آغ نقط

نمــودار مشــروح، می  تــوان موقعیــت دراماتیــک مکاشــفه 

را در ایــن الگــوی تألیفــی نشــان داد کــه یــا بــه صــورت 

ــرد و  ــرار گی ــت ق ــی روای ــط اصل ــت در خ ــک موقعی ی

ــت وضعیــت نمایشــی متــن  ــی، کلّّی ــه تنهای ــا خــود ب ی

ــرد. ــک را دربرگی دراماتی
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شکل 2:  الگوی پیشنهادی نگارندگان برای موقعیت مکاشفه در درام

  نتیجه  گیری
مکاشــفه و فضای رؤیاگونــه و انتزاعِی درون آن، حوزه  ای 

ــه لحــاظ  ــگاه نمی  گنجــد. ب اســت کــه تنهــا در یــک ن

ــای  ــا عرصه  ه ــفه ب ــه مکاش ــت ک ــوان گف ــوا می  ت محت

ــاط  ــی، ارتب ــی و فرهنگ ــفی، دین ــی، فلس ــف ادب مختل

برقــرار می  کنــد. کتــب بســیاری از زبــان مشــاهیر 

ــت و  ــده اس ــته ش ــوع نگاش ــن موض ــاب ای ــران در ب ای

نیــز در ادبیــات ایــران و جهــان جایــگاه ویــژه  ای دارد. 

ــی مکاشــفه  ــرم روای ــن بررســی، جســت و جوی ف در ای

ــا اصــول اقتبــاس نمایشــی و ســاختارهای  در قیــاس ب

ــاید در  ــه ش ــرا ک ــت. چ ــرار گرف ــر ق ــک مدنظ دراماتی

ــاختاری  ــی س ــای خال ــه ج ــی، همیش ــار بوم ــق آث خل

نمایشــی کــه از دل ادبیــات ایــران زاده شــود، احســاس 

می  شــد و کشــف الگوهــای موجــود در ادبیــات ایــران، 

ــردازی و  ــه  های قصه  پ ــه ریش ــدی ب ــگاه جدی ــاید ن ش

ــد.  ــان باش ــرز و بوم م ــگ م ــۀ فرهن نمایش  گون

ــش )همــان  ــۀ ســاختار نمای ــه اصــول اولی ــا توجــه ب ب

ســاخت ارســطویی(، تــالش شــد تــا در ایــن بررســی، 

روایــت در موقعیــت  نــوع  الگویــی جهــت شــرح 

رؤیاگونــۀ مکاشــفه، جســت و جو و ترســیم شــود. شــاید 

بتــوان ایــن الگــو را نقطــۀ آغــازی بــرای دســت  یابی بــه 

ــی  ــا ســاختار مشــخص روای یــک موقعیــت نمایشــی ب

ــا  ــۀ فعالیت  ه ــت مجموع ــه در خدم ــت ک در نظــر گرف

ــران  ــی ای ــات نمایش ــود در ادبی ــای موج و پژوهش  ه

قــرار گیــرد و یــا نقطــۀ آغــازی در جهــت پــرورش یــک 

ــا اقتبــاس از مکاشــفه باشــد. متــن نمایشــی ب



ــیوه  ای  ــه ش ــوان ب ــت را می  ت ــان اس ــه و پای ــاز، میان آغ

نویــن مــورد بحــث و نظــر قــرار داد.

همان طــور کــه ذکــر شــد، مکاشــفه بــا توجــه بــه خصلت 

ــاختگرایانۀ  ــای س ــودن، قرارداده ــی و تخّیلی ب رؤیاگونگ

از  سرشــار  را  زبــان  می  شــکند.  را  مــکان  و  زمــان 

پیچیدگــی و رمــز می  کنــد و ایــن حالــت پیچیــده را در 

ــد.  ــز وارد می  کن ــی نی ــی و معلول ــط علّ ــا و رواب کنش  ه

بــا ایــن اوصــاف، الگوهــای کالســیک ســاختار نمایشــی 

ــاً  ــد. خصوص ــدق نمی  کن ــون ص ــن مت ــا ای ــه ب در رابط

ــران، از  ــی ای ــات عرفان ــات مکاشــفه  گونۀ ادبی ــه روای اینک

ــرقی  ــبِی ش ــک ش ــزار و ی ــات ه ــو و روای ــکال تودرت اش

بهــره می  گیــرد و رونــد خطــی زمــان و مــکان را دگرگــون 

ــد  ــه عنــوان یــک موقعیــت، می  توان می کنــد. مکاشــفه ب

بخشــی از یــک ســاختار را پوشــش دهــد و نیــاز بــه ارائــۀ 

ــوی  ــام از الگ ــا اله ــرد خــود را دارد. ب ــوی منحصربه ف الگ

کالســیِک آغــاز، میانــه و پایــان کــه بــر مبنــای دو مؤلفــۀ 

زمــان و کنــش شــکل می  گیــرد، می  تــوان الگــوی تألیفی 

ــه داد. در الگــوی  ــا موقعیــت مکاشــفه ارائ را در رابطــه ب

ــد رشــد پــالِت نمایشــی و وقــوع کنــش  کالســیک، رون

ــرود، تحــت  ــه نقطــۀ اوج و ف ــا دســتیابی ب ــک ت دراماتی

تأثیــر مولفــۀ زمــان در شــکل )1( نشــان داده می  شــود. 

چنانچــه هــر نقطــه را مجموعــه  ای از یک کنش مشــخص 

)A( در زمــان معلــوم )T( در نظــر بگیریــم، هــر کــدام از 

نقــاط مشخص شــده بــه شــکل زیــر، رونــد پیشــروی دو 

مؤلفــۀ کنــش و زمــان را تــا رســیدن بــه انتهــای موقعیت 

ــد. ــگ نمایشــی مشــخص می  کنن ــا پیرن و ی

ــن  ــان در عی ــت زم ــر ماهی ــه تغیی ــه ب ــا توج ــال، ب ح

ــوان  ــوع کنــش در موقعیــت نمایشــی مکاشــفه، می  ت وق

پیشــروی موقعیــت مکاشــفه را بــه شــکل )2( در قالــب 

ــه در آن،  ــی پیشــنهاد داد ک ــک ســاخت نمایشــی کل ی

ــه صــورت  ــان ب ــوع کنــش در نقطــۀ اوج، زم ــس از وق پ

معکــوس و دّوار بــه نقطــۀ شــروع مکاشــفه بازمی  گــردد.9 

ــک  ــه در ی ــبز، اگرچ ــی و س ــۀ آب ــت، دو نقط در حقیق

ــه  ــا ب ــد، ام ــرار دارن ــان ق ــودار زم ــاوی در نم ــۀ مس نقط

لحــاظ کنــش، دارای دو ارزش کامــال متفاوت انــد. در 

ایــن نمــودار، مکاشــفه از یــک نقطــۀ مشــخص در پیرنگ 

ــش  ــان و کن ــث رخ دادن زم ــود و باع ــاز می  ش ــی آغ کل

منحصربه فــرد خــود می  شــود کــه بــه شــکلی دّوار باعــث 

ایجــاد نوعــی جهــاِن نویــن در مکاشــفه اســت. در پایــاِن 

مکاشــفه، شــخصیت بــه لحــاظ زمانــی بــه نقطــۀ اولیــه 

در روایــت کلــی بازمی  گــردد؛ امــا دچــار نوعــی آگاهــی 

ــا  نویــن نســبت بــه خــود و جهــان اطــراف اســت کــه ب
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شکل 1: الگوی کلی ساخت نمایشی )نگارندگان(.

ــه  ــه ب ــا توج ــه، ب ــت. در نتیج ــاوت اس ــاز متف ــۀ آغ نقط

نمــودار مشــروح، می  تــوان موقعیــت دراماتیــک مکاشــفه 

را در ایــن الگــوی تألیفــی نشــان داد کــه یــا بــه صــورت 

ــرد و  ــرار گی ــت ق ــی روای ــط اصل ــت در خ ــک موقعی ی

ــت وضعیــت نمایشــی متــن  ــی، کلّّی ــه تنهای ــا خــود ب ی

ــرد. ــک را دربرگی دراماتی
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شکل 2:  الگوی پیشنهادی نگارندگان برای موقعیت مکاشفه در درام

  نتیجه  گیری
مکاشــفه و فضای رؤیاگونــه و انتزاعِی درون آن، حوزه  ای 

ــه لحــاظ  ــگاه نمی  گنجــد. ب اســت کــه تنهــا در یــک ن

ــای  ــا عرصه  ه ــفه ب ــه مکاش ــت ک ــوان گف ــوا می  ت محت

ــاط  ــی، ارتب ــی و فرهنگ ــفی، دین ــی، فلس ــف ادب مختل

برقــرار می  کنــد. کتــب بســیاری از زبــان مشــاهیر 

ــت و  ــده اس ــته ش ــوع نگاش ــن موض ــاب ای ــران در ب ای

نیــز در ادبیــات ایــران و جهــان جایــگاه ویــژه  ای دارد. 

ــی مکاشــفه  ــرم روای ــن بررســی، جســت و جوی ف در ای

ــا اصــول اقتبــاس نمایشــی و ســاختارهای  در قیــاس ب

ــاید در  ــه ش ــرا ک ــت. چ ــرار گرف ــر ق ــک مدنظ دراماتی

ــاختاری  ــی س ــای خال ــه ج ــی، همیش ــار بوم ــق آث خل

نمایشــی کــه از دل ادبیــات ایــران زاده شــود، احســاس 

می  شــد و کشــف الگوهــای موجــود در ادبیــات ایــران، 

ــردازی و  ــه  های قصه  پ ــه ریش ــدی ب ــگاه جدی ــاید ن ش

ــد.  ــان باش ــرز و بوم م ــگ م ــۀ فرهن نمایش  گون

ــش )همــان  ــۀ ســاختار نمای ــه اصــول اولی ــا توجــه ب ب

ســاخت ارســطویی(، تــالش شــد تــا در ایــن بررســی، 

روایــت در موقعیــت  نــوع  الگویــی جهــت شــرح 

رؤیاگونــۀ مکاشــفه، جســت و جو و ترســیم شــود. شــاید 

بتــوان ایــن الگــو را نقطــۀ آغــازی بــرای دســت  یابی بــه 

ــی  ــا ســاختار مشــخص روای یــک موقعیــت نمایشــی ب

ــا  ــۀ فعالیت  ه ــت مجموع ــه در خدم ــت ک در نظــر گرف

ــران  ــی ای ــات نمایش ــود در ادبی ــای موج و پژوهش  ه

قــرار گیــرد و یــا نقطــۀ آغــازی در جهــت پــرورش یــک 

ــا اقتبــاس از مکاشــفه باشــد. متــن نمایشــی ب
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ــن در . 1 ــگ التی ــفه  )Revelation( در فرهن ــف مکاش تعری

راســتای تعاریــف فارســی از مکاشــفه قــرار دارد. در فرهنــگ 

 Revelation واژگان انگلیســی النگمــن، در بــاب کلمــۀ

می  خوانیــم:

»حقیقتــی در مــورد شــخصی یــا چیــزی کــه پیــش از آن  	

ــی برمــال می  شــود. ــه صــورت ناگهان ــوده و ب پوشــیده ب

ــه  	 ــی ک ــورت ناگهان ــه ص ــت ب ــک حقیق ــتِن ی ــِل دانس عم

ــت. ــوده اس ــیده ب ــگان پوش ــر هم ــن ب ــش از ای پی

امری بسیار هیجان  آور، لذت  بخش و مفید. 	

ــی  	 ــدا تلق ــب خ ــی از جان ــه پیام ــه  ای ک ــا تجرب ــاق ی اتف

.)1409  ،2003 )النگمــن،  می  شــود« 

آن . 2 در  کــه  وضعیتــی  نهایــی،  فروپاشــی  و  آخــرت 

فــرو  و جهــان  و می  میرنــد  رنــج می  برنــد  بســیاری 

.)57  ،2003 )النگمــن،  می  ریــزد 

3 .Apocalyptic Literature

4 .David R.Helm

5 .Linda Hutcheon

6 .A Theory of Adaption

7 .Walter Benjamin

8 .Story Structure Architect

الگــوی پیشــنهادی پژوهشــگران، در حقیقــت یــک بســتر کلی . 9

در رابطــه بــا موقعیــت مکاشــفه را بیــان می  کنــد کــه می  توانــد 

طــی بررســی  های بیش تــر در نمونه هــای متعــدد دچــار 

دگرگونــی و دگردیســی شــود. امــا بــه نظــر می  رســد کــه ایــن 

الگــو بتوانــد یــک پیشــنهاد اولیه در راســتای بررســی مکاشــفه 

بــه عنــوان یــک ســاخت دراماتیــک باشــد.  
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  Abstract

Studying revelation as a dramatic pattern, due to its imaginary, fantasy and mysterious concept 

and form, is the main concern of this research. The concept of revelation has an historical 

and universal position in culture and art that’s why in the background of this research the 

meaning of revelation is explained through different aspects. But even in this part of the 

research, the focus is on the literary elements and mystic meanings and elements of this kind 

of stories rather than historical or religious aspects of revelation in history. After finding a 

universal meanings of revelation the analysis will continue explaining revelation in the main 

culture and literature of this research which is Iranian mystic literature. Since Revelation has a 

special appearance in Iranian mystic literature, this research considers the cultural and literary 

properties of revelation in the mystic literature of Iran which has a great importance in the 

whole history of Iranian literature and is one of the most brilliant periods of culture and 

literature.

 In the following, to get closer to the target of this research, the revealing nature of revelation 

is linked to drama as a form of literature which tries to show and reveal a concept to audiences. 

That’s why the main question is how we can use revelation for a dramatic revealing form of 

a dramatic piece or use a story with this form of narrating for a dramatic adaption. For this 

reason, the narrative pattern of revelation in this analysis will be argued with paying attention 

to the elements of revelation and artistic features of this literary form. In the main thesis of 

this analysis what is really questioned is the dramatic capabilities of revelation. This question 

is searched through all main terms of dramatic literature in the main thesis but the result 

was more controversial in the exclusive narrative pattern of revelation which could be shown 

in drawing pattern referring to the most popular dramatic narrative form in the history of 

dramatic literature which is the beginning, the climax and the ending. Considering time and 

space as two principles of a dramatic narration, these two elements is analyzed in revelation 

narrative form. In order to find out the dramatic capacity of revelation narrative pattern and 

the use of time and space in it, the theoretical framework is based on Linda Hutch eon and 

Lynn Schmidt’s neo-structuralism view in dramatic adaption. In the process of adaptation 

from revelation to some sort of dramatic pattern, the two main elements of time and place 
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 Revelation واژگان انگلیســی النگمــن، در بــاب کلمــۀ

می  خوانیــم:

»حقیقتــی در مــورد شــخصی یــا چیــزی کــه پیــش از آن  	

ــی برمــال می  شــود. ــه صــورت ناگهان ــوده و ب پوشــیده ب

ــه  	 ــی ک ــورت ناگهان ــه ص ــت ب ــک حقیق ــتِن ی ــِل دانس عم

ــت. ــوده اس ــیده ب ــگان پوش ــر هم ــن ب ــش از ای پی

امری بسیار هیجان  آور، لذت  بخش و مفید. 	

ــی  	 ــدا تلق ــب خ ــی از جان ــه پیام ــه  ای ک ــا تجرب ــاق ی اتف

.)1409  ،2003 )النگمــن،  می  شــود« 

آن . 2 در  کــه  وضعیتــی  نهایــی،  فروپاشــی  و  آخــرت 

فــرو  و جهــان  و می  میرنــد  رنــج می  برنــد  بســیاری 

.)57  ،2003 )النگمــن،  می  ریــزد 

3 .Apocalyptic Literature

4 .David R.Helm

5 .Linda Hutcheon

6 .A Theory of Adaption

7 .Walter Benjamin

8 .Story Structure Architect

الگــوی پیشــنهادی پژوهشــگران، در حقیقــت یــک بســتر کلی . 9

در رابطــه بــا موقعیــت مکاشــفه را بیــان می  کنــد کــه می  توانــد 

طــی بررســی  های بیش تــر در نمونه هــای متعــدد دچــار 

دگرگونــی و دگردیســی شــود. امــا بــه نظــر می  رســد کــه ایــن 

الگــو بتوانــد یــک پیشــنهاد اولیه در راســتای بررســی مکاشــفه 

بــه عنــوان یــک ســاخت دراماتیــک باشــد.  
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  Abstract

Studying revelation as a dramatic pattern, due to its imaginary, fantasy and mysterious concept 

and form, is the main concern of this research. The concept of revelation has an historical 

and universal position in culture and art that’s why in the background of this research the 

meaning of revelation is explained through different aspects. But even in this part of the 

research, the focus is on the literary elements and mystic meanings and elements of this kind 

of stories rather than historical or religious aspects of revelation in history. After finding a 

universal meanings of revelation the analysis will continue explaining revelation in the main 

culture and literature of this research which is Iranian mystic literature. Since Revelation has a 

special appearance in Iranian mystic literature, this research considers the cultural and literary 

properties of revelation in the mystic literature of Iran which has a great importance in the 

whole history of Iranian literature and is one of the most brilliant periods of culture and 

literature.

 In the following, to get closer to the target of this research, the revealing nature of revelation 

is linked to drama as a form of literature which tries to show and reveal a concept to audiences. 

That’s why the main question is how we can use revelation for a dramatic revealing form of 

a dramatic piece or use a story with this form of narrating for a dramatic adaption. For this 

reason, the narrative pattern of revelation in this analysis will be argued with paying attention 

to the elements of revelation and artistic features of this literary form. In the main thesis of 

this analysis what is really questioned is the dramatic capabilities of revelation. This question 

is searched through all main terms of dramatic literature in the main thesis but the result 

was more controversial in the exclusive narrative pattern of revelation which could be shown 

in drawing pattern referring to the most popular dramatic narrative form in the history of 

dramatic literature which is the beginning, the climax and the ending. Considering time and 

space as two principles of a dramatic narration, these two elements is analyzed in revelation 

narrative form. In order to find out the dramatic capacity of revelation narrative pattern and 

the use of time and space in it, the theoretical framework is based on Linda Hutch eon and 

Lynn Schmidt’s neo-structuralism view in dramatic adaption. In the process of adaptation 

from revelation to some sort of dramatic pattern, the two main elements of time and place 
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which is completely disorganized and involute is what has been centralized as a method in 

revolutionary narratives. Considering the descriptive analytic form of this research, the results 

will be shown in the form of a template or pattern for dramatizing revelation. Eventually, the 

main target in this research is finding some sort of dramatic capabilities from the imaging 

revelation scenes and stories to increase the choice of creating a dramatic adaption from it.

Keywords: Revelation, Iranian Mystic Literature, Dramatic Adaption, Neo-structuralism, Linda 

Hutcheon, Lynn Schmidt
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پروین حسنی 1

مطالعــۀ تطبیقــی بازتاب مؤلفه های ســنتی معماری 
ثار منیر شــاهرودی فرمانفرماییان و ســوزان حفونه  آ در 

 چکیده
ــر  ــران و مص ــورهای ای ــالمی در کش ــاری دوران اس ــنتی معم ــای س ــی از مؤلفه ه ــربیه ها بخش ــه کاری و مش آین

ــری  ــدان معاص ــتر، هنرمن ــن بس ــته اند. در ای ــرد داش ــهری کارب ــی و ش ــی، غیرمذهب ــای مذهب ــه در بناه ــت ک اس

هم چــون منیــر شــاهرودی فرمانفرماییــان و ســوزان حفونــه، دســت بــه خلــق آثــاری زده انــد کــه بــا تأثیرپذیــری 

از ایــن مؤلفه هــا، هــر یــک، رویکــردی متفــاوت را دنبــال کرده انــد. ایــن مقالــه در تــالش اســت تــا رویکــرد ایــن 

هنرمنــدان را بررســی نمــوده و بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد کــه چــه نســبتی میــان بازتــاب مؤلفه هــای انتخابــی 

آنهــا در آثارشــان برقــرار اســت. بــر ایــن اســاس، ایــن پژوهــش از روش تحقیــق توصیفــی- تحلیلــی در ارتبــاط بــا 

آثــار ایــن هنرمنــدان بهــره گرفتــه و بــا اســتفاده از منابــع مکتــوب و اینترنتــی بــه بررســی ایــن آثــار می پــردازد. 

ــه  ــورد توج ــارِی م ــنتی معم ــای س ــاختاری آرایه ه ــباهت س ــه ش ــد ک ــان می ده ــا نش ــی نمونه ه ــق و بررس تطبی

ــن حــال،  ــار گشــته اســت؛ در عی ــن آث ــرم و ســاختار ظاهــری ای ــد، باعــث ایجــاد تشــابهات در ف ــن دو هنرمن ای

ــازد. ــز می س ــر متمای ــد را از یکدیگ ــن دو هنرمن ــا، ای ــن مؤلفه ه ــاوت ای ــوزۀ کاربســت متف ــی و ح ــرد مفهوم رویک
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