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 بن نيحن. است برخوردار يمهم گاهيجا از ياسالم دوران يرانيا اتيادب در يدراماتورژ و اقتباس
 منداندانش توسط داستان نيا. است برگردانده يعرب به يوناني از را ابسال و سالمان داستان 3اسحاق

 ياقتباس روند نيا. است گرفته قرار يدراماتورژ و اقتباس مورد خراسان يفرهنگ ةحوز پژوهشگران و
 شعر در بعد و 5يطوس نيرالدينصخواجه اشارات شرح و 4نايسابن هاتيتنب و اشارات نهم نمط در
 اتيادب در يدراماتورژ و اقتباس خيتار در آن تياهم به نظر را اثر نيا توانيم. شوديم دهيد 6يجام
 و سالمان داستان با مواجهه در يرانيا عالمان عمل آيا .كرد يواكاو خودش يخيتار ةنيدرزم رانيا

 مقاله نيا در است؟ ينوع چه از است كيدراماتورژ روند نيا اگر است؟ كيدراماتورژ يعمل ابسال
 يابر كيدراماتورژ روند -دهديم معنا اصل به بازگشتن كه -ليتأو يمعنا برحسب كه ديد ميخواه

 لاص يرانيا عالمان كه معناست بدان نيا. است يليتأو يدراماتورژ نوع از ابسال و سالمان داستان
 .دگرداندنيبازم قتيحق نيا به را آن تيروا و ليتمث از استفاده با و كردنديم دنبال را داستان قتيحق
 در .شوديم استفاده كيهرمنوت دگاهيد از و يدارشناختيپد يفيك قيتحق روش از پژوهش نيا در

 خواهديم و دارد كينزد ارتباط موردپژوهش يهادهيپد با پژوهشگر ،يدارشناختيپد پژوهش انجام
 مقابل ةنقط در يدارشناختيپد پژوهش جهتنيازا بشناسد، هادهيپد نيا ةتجرب انيجر در را خود

 نشتيخو ها،داده ليتحل و يگردآور ينيع يهاروش از استفاده با آن در كه دارد قرار نگريكم پژوهش
 جهت در تالش پژوهش نيا در گريد يسو از .شودمي زيمتما موردپژوهش يهادهيپد از پژوهشگر

 شوديم حاصل ييهاافتهي حال، زمان افق نيا در شود،يم باز حال زمان افق ابتدا. هاستافق امتزاج
 از تن سه ژهيوبه يرانيا عالمان كه ديد ميخواه پژوهش نيا در .است ييشناساقابل گذشته در كه
 يداستان با مواجهه در ژهيوبه يليتأو يدراماتورژ از همواره اند،برخاسته خراسان ةخط از كه آنان

افق امتزاج شانيا يهابحث در و اندنموده استفاده ابسال و سالمان چون گريد يفرهنگ از برخاسته
 .است مشهود يخوببه ها

 اقتباس ل،يتأو ،يدراماتورژ خراسان، ،رانيا :يديكل يهاواژه

                                                            
. رياخ سال 50 رد اقتباس يةنظر تحوالت پرتو در ياسالم دوران يپارس اتيادب در ياقتباس سنت« عنوان با يشهباز غالمرضا يدكتر ةرسال از برگرفته مقاله نيا *

 .باشديم هنر دانشگاه در شهبا محمد دكتر ييراهنما به ياسالم هنر يليتحل و يقيتطب خيتار ةرشت »اَبسال و سالمان يپژوه مورد
  Gr.shahbazi@gmail.com                                                          ، شهر تهران، ايرانرهن دانشگاه ،ياسالم هنر يليتحل و يقيتطب خيتار يدكتر يدانشجو. 1

 Shahba@gmail.com                                                                              ، شهر تهران، ايرانهنر دانشگاه تئاتر، و نمايس ةدانشكد نما،يس گروه اريدانش .2

  يالديم 873 سال به درگذشته ينسطور يحيمس دانشمند و پزشك مترجم، پژوهشگر، اسحاق بن نيحنَ. 3
  بخارا درش  359 يهزاد نا،يو پور س نايسابن نا،يس يِمشهور به ابوعل نا،يبن س يبن عبداهللا بن حسن بن عل نيحس يابوعل. 4
  توس در 579 اسفند 5 يزاده ن،يرالدينصخواجه به مشهور يتوس حسن بن محمد بن محمد ابوجعفر . 5
 بياد، دانيقيموس، شاعر، زدانيچهمهالشعرا و ملقب به خاتم ي، معروف به جامهرات 871 آبان 27 ،خرگرد 793 آبان 24،عبدالرحمن بن احمد بن محمد نينورالد. 6
  .)1388 ؛مؤسسه انتشارات خالق ؛تهران ران؛يشاعران ا نامهيزندگ ؛حسن  ،(گل است يقمر 9سده  زبانيو فارس يرانيانامدار  يصوفو 
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  مقدمه
 گذشته، راثيم از يفرهنگ گسست از يريجلوگ يبرا

 كه تاس نيا بر اصرار گاه و شوديم شنهاديپ يمختلف يهاحلراه
 يعني امروز ةرسان در يادب كهن راثيم يفضا ينحو به ديبا
 به اغلب هابازتاب نيا. ابدي بازتاب... و نترنتيا ون،يزيتلو نما،يس

 يمولو اي يسعد اتيحكا اي اشعار كه نحو نيا به ميمستق شكل
. شوديم دهيد د،يدرآ اجرا به اي شود خوانده ماًيمستق امثالهم و

 رنظ به شوديم رجوع گذشته بانياد خود به يوقت كهيدرحال
 و اقتباس به دست و اندكردهينم عمل نحو نيا به كه رسديم

  .اندزدهيم يدراماتورژ
 گاهيجا ياسالم دوران يرانيا اتيادب در يدراماتورژ و اقتباس

 و هانامهيخدا از يدراماتورژ و اقتباس شاهنامه،. داراست يمهم
 حاصل يسعد گلستان .است يفردوس از شيپ يهاشاهنامه
 از ساختار و محتوا در كامل يمعنا در يدراماتورژ و اقتباس
 مقامات و يريحر مقامات ژهيوبه شش و پنج قرون يهامقامه
 از را يمعنو يمثنو اتيحكا از ياريبس يمولو. است يديحم

 فيلطا و اتيحكا و ميكر قرآن ازجمله مختلف منابع و هافرهنگ
. است كرده يدراماتورژ خود ةويش به را هاآن و اقتباس يعرب
 يربع به يوناني از را ابسال و سالمان داستان اسحاق بن نيحن

 هاتيتنب و اشارات نهم نمط در داستان نيا و است برگردانده
 عرش در بعد و يطوس نيرالدينصخواجه اشارات شرح و نايسابن
 قرار يعرفان يرهايتفس و ليتأو ،يدراماتورژ اقتباس، مورد يجام

 رد آن تياهم به نظر را ابسال و سالمان توانيم. است گرفته
 يخيتار ةنيدرزم رانيا اتيادب در يدراماتورژ و اقتباس خيتار

 هودمنلهيكل از متنوع و متعدد يهاترجمه در. كرد يواكاو خودش
 اريبس كيدراماتورژ و ياقتباس وجه دارد يهند ياشهير كه
 كيكالس اتيادب در اشعار در ثيحد و قرآن آوردن. دارد تياهم
 توانيم گريدعبارتبه. است بوده متداول و جيرا يامر ز،ين رانيا

 ،يباساقت يسنت اساساً اسالم از پس رانيا يادب سنت كه گفت
. ستا بوده ياصل متن به يوفادار عدم بر يمبتن و كيدراماتورژ

 به ادبا نيا كه است نيا است تياهم حائز آنچه انيم نيا در
 گريد منابع از يعناصر و هارسانه با يدراماتورژ و اقتباس ياري
 آن از را آن و اندكردهيم برقرار ونديپ گريد يهافرهنگ از گاه و

  .نداهكرديم خود
 ونديپ گريد يهارسانه و هافرهنگ با چگونه ما ةگذشت بانياد
 خود آن از را گريد يهافرهنگ عناصر چگونه و اندكردهيم برقرار

 نتس آن با ونديپ يبرا توانيم ايآ يفعل طيشرا در. اندكردهيم
 تاس ستهيشا نجايا در. گرفت سنت آن خود از را هاپاسخ ،يادب
يم چگونه. داشت توجه باب نيا در يامروز ينظر تحوالت به

 انتام گفتمان و يوفادار ةمسئل مانند امروز ينظر ميمفاه توان
 نيا زا هدف. داد قيتطب گذشته بانياد عمل با را اقتباس ةحوز در

 يفرهنگ ةحوز شمندانياند و ادبا عمل به ستنينگر پژوهش
 وپرت در ،)يجام و يطوس نيرالدينصخواجه نا،يسابن( خراسان

 بر يمبتن اقتباس و يدراماتورژ يةنظر مانند امروز ينظر ميمفاه
 هشپژو نيا در .است تينامتنيب و ياصل متن به يوفادار عدم

 تاس برخوردار يفراوان تياهم از نهيزم نيا در كه يادب اثر كي
 .گرفت خواهد قرار قيتدق و يبررس مورد ،يموردپژوه عنوانبه
 شوديم هنوز كه رسديم نظر به. است اَبسال و سالمان اثر نيا
 تونم كه ستين نيا فقط آموختن نيا آموخت، چندجانبه قدما از
 هاآن عمل و آموخت توانيم هاآن عمل از. رديگ قرار مبنا هاآن
 كه طورهمان شود اياح هاآن عمل ةنحو اگر. كرد اياح شوديم را
 ةمطالع اب بودند، خالقانه آثار ديتول و يفرهنگ تحوالت منشأ هاآن
  .ردك كمك يهنر و يادب ديتول در ينوآور به توانيم هاآن ةويش

  قيتحق روش
 از و يدارشناختيپد يفيك قيتحق روش از پژوهش نيا در

 ةدربار يپژوهش يدارشناسيپد. شوديم استفاده كيهرمنوت دگاهيد
 نانآ كهيهنگام شود،يم گرجلوه افراد بر كه گونهآن است جهان
 يبرا يتالش يايگو كه دهنديم قرار يآگاه از يحالت در را خود
 امانج در. باشد روزمره ديعقا و تعصبات ها،يريسوگ از شدن آزاد

 موردپژوهش يهادهيپد با پژوهشگر ،يدارشناختيپد پژوهش
 نيا ةتجرب انيجر در را خود خواهديم و دارد كينزد ارتباط

 ةنقط در يدارشناختيپد پژوهش جهتنيازا بشناسد، هادهيپد
 از استفاده با آن در كه دارد قرار نگريكم پژوهش مقابل
 زا پژوهشگر شتنيخو ها،داده ليتحل و يگردآور ينيع يهاروش

 پژوهشگر روش نيا در. شوديم زيمتما موردپژوهش يهادهيپد
 يعاطف و يفكر ازلحاظ را يو كه كند انتخاب را يموضوع ديبا
 يدارشناختيپد پژوهشگر كي يبرا. سازد ريدرگ موضوع آن با

 بگذارد هيما خود از يموضوع مورد در قيطر نيا به كه است مهم
 خود ةتجرب اساس بر ييهاداده يگردآور به صورت نيا در رايز
  .پرداخت خواهد موردنظر ةديپد از

 امتزاج جهت در تالش پژوهش نيا در گريد يسو از
 زمان افق نيا در شود،يم باز حال زمان افق ابتدا. هاستافق
. است ييشناساقابل گذشته در كه شوديم حاصل ييهاافتهي حال،
 نيهم به هم قدما ديآيم نظر به كه آنچه معاصر ينظر يفضا در

 لعم در هاافتهي سپس. شوديم كنكاش اند،كردهيم عمل نحو
 برده ارك به ابسال و سالمان يعني خاص يمتن ليتحل در ژهيوبه
  .شونديم
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 يدراماتورژ  
 يدراماتورژ يمعنا  

 باهم دو نيا اما اند،دانسته اجرا ليتحل را يدراماتورژ
 بر) analysis( اشيوناني ةشير به توجه با ليتحل. اندمتفاوت
 كنديم داللت تاروپودها كردن هيتجز و كردن رشته عمل
 ونديپ بيترك و فيتصن ف،يتأل ميمفاه با يدراماتورژ كهيدرحال
 اختنس شتريب نقد، تا است مشاركت شتريب يدراماتورژ در. دارد
  )14: 1390 براهيمي، و (خاكي كردن هيتجز تا است
 عنوانبه يدراماتورژ يةنظر معروف، كارگردان ،1باربا ويوجني 

 به نكهيا از قبل )text( متن ةواژ: «كنديم مطرح را بافت كي
 يمعنا د،كن اشاره سينودست اي يچاپ ،يگفتار اي ينوشتن متن
 است يزيچ آن هر يدراماتورژ باربا، ازنظر. دهديم بافتن هم به
 بافت ياسيس يهاجنبه باربا. دارد) افكت( ريتأث اي و كنش كه

 از يحالت عنوانبه هنر مورد در كه ينظرات در را كيدراماتورژ
 و دهديم بسط شتريب كند،يم مطرح يختگيرهمبه و يچيسرپ
 به يهاكيتكن. است مخالفت و يچيسرپ ينوع هنر«: ديگويم

 ينوع همه آن، ةسازند نظرات نقطه و تئاتر در شدهگرفته كار
 هيعل خود، هيعل يسركش زيچ هر از قبل اند؛متداوم يسركش
 از نانياطم هيعل خود، يقرارها و قول و هانقشه خود، نظرات
 است يرييتغ همواره يدراماتورژ... خود احساسات و دانش خرد،
 شيدايپ به منجر ميگذاريم شينما به آنچه كل آن قيطر از كه
  .)Barba,1985: 56 - 76(» شوديم متفاوت يزيچ

مثابه منبع آنچه ارسطو درست است كه به دراماتورژ به نيا
 لتياز دو فض يكي سيفرونس. ميبنگر دهينام  2»سيفرونس«

خود اخالق  ياست كه ارسطو در كتاب اخالق يعقالن
 خرد« اي ايسوف گريد لتيفض. گذارديبه بحث م كوماخوسين

. ددگريم حاصل هياول اصول در تأمل از كه يدانش است، »يعلم
ست كه مشتمل است بر هر آنچه  »يحكمت عمل« س،يفرونس
اشد. داشته ب يخوب و متعادل يبداند تا بتواند زندگان ديفرد با
ر خود و جامعه د يبرا نيبر ريمنظور فراهم آوردن خبه سيفرونس

 يوجوحكمت به جست ني. اشوديآن به كار بسته م تيكل
طور خاص بر فراهم نمودن سعادت و به پردازديو دانش م قتيحق

دارد. در جهان تئاتر،  ديتأك تيبشر يو تناسب و توازن برا
تئاتر در  يكه هم دانش عمل اندييهاستيسيدراماتورژها فرونت

 يبرا ازيدارند و هم از حكمت موردن اريرا در اخت گذشته
 (چمرز، مندندبهره ندهيخلق تئاتر در آ يآن دانش برا يريكارگبه

1394 :13(.  

                                                            
1. Eugenio Barba 
2. phronesis 

. رنديناپذ ترجمه يدراماتورژ و دراماتورژ اصطالح دو
 يكمد و يتراژد يهاواژه همچون كه است آن راه نيترعاقالنه

 با معموالً يدراماتورژ. ميزيبپره هاآن كردن ترجمه از ره،يغ و
 نچهآ درواقع. دارد ونديپ پرداخت و ساخت و ساختار ون،يسيكمپوز

. است يدراماتورژ عمل اي فعل نيهم كنديم رييتغ اميا طول در
 به ما نگرش يهاراه است عمل اي فعل ينوع يدراماتورژ چون
 يدراماتورژ. كنديم رييتغ مدام آن از ما خوانش ةنحو و جهان

 . كردن هيجزت تا است ساختن شتريب نقد، تا است مشاركت شتريب
  )13: 1390 براهيمي، و (خاكي

طرح كه يفرد عنوانبه دراماتورژ از 3يبال درك برداشت 
 راماتورژد برداشت نيا. است يغن اريبس يبرداشت كند،يم پرسش

 ينتقادا ينگاه با كه دينمايم يمعرف فردمنحصربه يدانشمند را
 مشاركت آن تكامل مراحل يتمام در يهنر ديتول اتييجز در هم
يم قرار سؤال مورد جامعه در را) آن( كاركرد و نقش هم و دارد
 كننديم طرح سؤال گامبهگام دانشمندان همانند دراماتورژها. دهد
 دانشمندان همانند دراماتورژها. نديآزمايم را خود يهاپاسخ و

 مانند هاآن. كنند نظر گذشته به پاسخ، افتني يبرا رنديناگز اغلب
 ختلفم يرهايمس و بازگردند عقب به رنديناگز اغلب دانشمندان

 ليدال و هانسبت يوجوجست به و كنند تكرار و نديازمايب را
 در رنديناگز اغلب دانشمندان، همچون هاآن. بپردازند پنهان

چمرز، (  بردارند گام خطرناك يحت و نشده كشف يقلمروها
1394 :19 - 18(.  

 برخوردارند ييباال يدراماتورژ توان از كه ييكشورها امروزه
 ذشتهگ يفرهنگ راثيم از معاصر ةجامع يفرهنگ گسست نگران

 كه دكنيم فراهم را امكان نيا همواره يدراماتورژ نديفرا ستند؛ين
ارزش و ارهايمع و كند دايپ انيجر حال زمان در گذشته راثيم
 و يزندگ كهن متون به يواقع دراماتورژ. شود روزآمد آن يها
 نگاه ياموزه يئيش همچون هاآن به او بخشد،يم تازه اتيح
 خرديم جان به را مردافكن و سخت چالش نيا بلكه كند،ينم
 ندك بدل جامعه يجار و زنده انيجر به را گذشته راثيم ديبا كه

  .)2/6: 1384(فصلنامة تئاتر،
  يدراماتورژ خاستگاه و خيتار

 تئاتر در يانقالب: يدراماتورژ كتاب در ،4الكهرست يمر
 نكهيباا. كنديم دنبال باستان وناني تا را اصطالح نيا سرمنشأ

 نيتنخس عنوانبه را ارسطو يقايبوط ديبا كننديم گمان ياريبس
 فرهنگ در را كيدراماتورژ نگارش كه گرفت نظر در ياثر

 ميافرائ گوتهولت نيا درواقع اما است، نهاده انيبن يياروپا

3. Derek Bly 
4. Mary Luckhurst 
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 يبرا را اصطالح نيا هجدهم قرن ةمين آلمان در كه بود 5نگيلس
 يدراماتورژ نديفرآ صيتشخ( خاص يانتقاد عمل ينوع
 نگيلس با وچراچونيب يدراماتورژ خيتار. برد كار به) شنامهينما
  .)12: 1390 براهيمي، و (خاكي  شوديم آغاز

 يحد تا رياخ يهاسال در يدراماتورژ تحوالت از ياريبس اما
. ستا بوده همگام اتيادب و نمايس در اقتباس يةنظر تحوالت با

 اشاره يتعصب يهاشهير به لميف و اتيادب كتاب در 6استم رابرت
 اتيادب به ييگو كه كنديم ميترس چنان را ياقتباس آثار كه كنديم

 تجاوز، انحراف، انت،يخ ،يتخط مانند ياصطالحات. اندزده لطمه
 در قدرهمان كردن حرمتيب و كردن زدهعوام انداختن، اعتبار از

 تنم يشينما ينقدها در كه است بوده جيرا اقتباس گفتمان
 و اندقائل موجه و مشروع خوانش كي فقط متن يبرا كه ياديبن

 كه هااقتباس از ياريبس كه رديپذيم را تيواقع نيا استم. بس
 گمراه و پاافتادهشيپ گرفته صورت مهم يهارمان اساس بر

 نيا چون ييهافرضشيپ شمارد؛يبرم را هاآن استم. اندكننده
 تلخ رقابت اي است، بهتر لزوماً تريميقد هنر پندارديم كه فرض

 انگارد؛يم مفروض را) اجرا و مكتوب متن اي( اتيادب و لميف انيم
 اردد كلمه در شهير كه مقدس كالم اعتبار به را مكتوب متن اي

 ياجرا اي يينمايس لميف كهآن اي كند،يم فرض محترم و مقدس
 را يبازخوان امكان جهيدرنت كند،ينم فرض متن اساساً را يتئاتر
 اي ياقتباس اثر كهآن اي كند؛يم وجوجست مكتوب متون در فقط

 ،يغرب نقد در. پندارديم ياصل متن يليطف را كيدراماتورژ
 نيا زا ياريبس ييساختارگرا مابعد و ييساختارگرا ييشكوفا

ايكر يةنظر. كنديم واژگون را مراتبسلسله و تعصبات  7ستو
 در هشير كه يمتن نايب روابط اي متون انيم روابط به موسوم

 روابط يةنظر و دارد ييوگوگفت روابط ،8نيباخت معروف اصطالح
 دگرگشت بر سراسر  9ژنت ژرار يشناساصطالح در يمتن فرا
 هياول متن به يوفادار بر تا دارند ديتأك اديبنمتن عناصر انيپايب
 اي ياقتباس اثر هاآن مباحث ةنيدرزم. نينخست سرمشق اي

. يليطف تابع نه ديآيم حساببه خوانش ينوع كيدراماتورژ
 و قدن برهيتك با نه ميتوانيم زين ما)6-7 /2: 1384(فصلنامة تئاتر،

 و شاعران يعمل كار طرز و عمل برهيتك با بلكه امروز يةنظر
 پا ريز يخرسند با را يوفادار اصل خودمان، ةگذشت سندگانينو
 ذشتهگ يادب راثيم و گذشتگان به احترام ميباش دواريام و مينه

                                                            
5. Gotthold Ephraim Lessing 
6. Robert Stam 
7. Julia Kristeva 
8. Mikhail Bakhtin 
9. Gérard Genette 

. رسديم ظهور به ها،آن به يوفادار عدم با بلكه ،يوفادار با نه
 م،يشيدانيم ابسال و سالمان يوناني داستان سرگذشت به يوقت
 يةتمادس يبرا ما، گذشتگان بارور يادب سنت مينيبيم وضوحبه
. ديشيانديم يوفادار به اصالً نه و بود قائل مرز نه خود، يادب
 و سالمان چون يداستان يفكر و يادب يبارور اديزاحتمالبه

 است يسرنوشت از پرثمرتر ما ادب و فكر بزرگان ليتخ در ابسال
انهافس است؛ داشته غرب در خود ياصل منشأ در داستان نيا كه
 سپ. هستند دستنيازا يگريد مثال ازوپ تيحكا و يهند يها

 از يرويپ بلكه ها،آن به يوفادار نه گذشتگان به احترام
 ادب يجهان و يمل ييشكوفا در را هاآن كه است ييراهبردها

  .)19-20: 1390 براهيمي، و(خاكي رسانده ياري يفارس
 نرايا اتيادب در) كيدراماتورژ( ياقتباس سنت 

 و مقامه با را رانيا اتيادب در يدراماتورژ سنت بتوان ديشا
 از ،يهجر چهارم قرن اواخر در. كرد سهيمقا يسينومقامه

 يرواج و شهرت يعرب نثر در زمان آن در كه قصص فن متفرعات
 ،10يهمدان الزمانعيبد آن مبتكر كه شد ابداع ديجد يفن داشت؛

 زبان در كه يگريد سانينثرنو سپس و نهاد آن بر »مقامات« نام
 آن يبرا را عنوان نيهم كردند، ديتقل آن از يفارس و يعرب
 نيحس دكتر )543: 1375 (خطيبي،. بردند كار به و دهيبرگز
 يجا :اندكرده اشاره يمعان نيا به مقامه، يلغو يمعنا در يبيخط
 دنمان يجا و مجلس يمعن به تيجاهل يشعرا اشعار در ستادن،يا
 نآ در كه ييجا يعني مجلس و مكان يمعنا به اسالم از بعد و

  .)مقدمه: 1362 آژند،( است رفته كار به اندنشسته اي هستند
 ازدحام و كتب كثرت و ادب يترق ةواسطبه چهارم، قرن در
 ملوك و خلفا دربار در كاتبان و مؤلفان كه يمنزلت و قرب و كتاب

 انيم در يبزرگ يچشمهم و منافسه بودند كرده ليتحص امرا و
 و هيعلم خصومات و هامسابقت و هارقابت و آمد وجود به آنان

 هر. ديرس خود يايعل ةذرو و يقصو تيغابه هيادب مشاجرات
 و يمعان يادا حسن و خط حسن در كوشش بر عالوه سندهينو

 شانيا الهامات و اشعار و شعرا از كه كرديم يسع الفاظ حسن
 و تطور اب زين يمعان نيا و رد؛يگ تيعار به يزيچ و كند استفاده
 آمده دايپ كهنه آداب و عادات ضعف و زمان طول از كه يتحول
 يسينثرنو فن در يبزرگ انقالب بارهكي و ديگرد همدست بود
 و نهمواز و كرد رييتغ نثر ةويش انقالب نيا از و گشت انينما

 يمدانه الزَّمانعيبد به گرفته لقب و افتهي شهرت يهمدان نيحس بن احمد. 5
 يعرب كاتب) هرات ،398 يالثانيجماد 11 ‐همدان ،358 يالثانيجماد 13(

 مقاماتش يبرا از ژهيوبه كه بود يقمر چهارم سده دوم مهين در يرانيا برجسته

 ،يالعرب األدب خيتار ،عمر فروخ،( سروديم زين يعرب شعر و شوديم شناخته
  .)595–612 ؛ 1984 ؛نييللمال دارالعلم ؛روتيب دوم؛	.ج
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قامهم به كار تا شد نثر داخل گريد عيصنا و يسازنهيقر و مزدوج
 انيمان يدر زبان در انقالب آن اثر بعد سال صد و ديانجام يسينو

(بهار،  آمد وجود به عرب ديتقل به زين رانيا در يفن نثر و ديگرد
 اشعر از الهامات و اشعار گرفتن تيعار نيهم  .)240-239: 1370
 يسينومقامه آنچه تحول روند. است اقتباس عمل از يبارز ةنمون
 اقتباس تنهانه يسينومقامه در كه دارد آن از نشان شوديم دهينام

 كه يفيتعر با چون گرفته صورت يدراماتورژ ينوع بلكه
 ف،يتأل ميمفاه با يدراماتورژ شد، ارائه يدراماتورژ از نيازاشيپ

 و )14: 1390براهيمي،و  (خاكي  دارد ونديپ بيترك و فيتصن
  ستين بنديپا هياول داستان به نسبت يوفادار به هم اقتباس
 گونهچيه وهيش نيا در كه شوديم دهيد )2665: 1372 (دهخدا،
 به آزاد برداشت نيا و ستين موردنظر مرجع متن به يوفادار
 ادجيا باعث روند نيا و داشته نظر شعر اي الهام »اصل« مفهوم
نيسكرا پروفسور كه است شده نثر در ژهيوبه اتيادب در يتحول

  .دارد اذعان آن به هم بيگ
: است معتقد  11بيگنيراسك الكساندر لتونيهام پروفسور

 در رود،يم كار به مقامه پرداخت طرز در كه ييهاياستاد تمام«
 از يبعض. گردديم خالصه آن خالق هنر و باذوق يهادست

 ،يسام اتيادب در مقامه كه اندكرده دهيعق اظهار د،يجد منتقدان
 عمق در. دهديم نشان يادب موضوعات ةارائ در را ياوج ةمرحل

 متداول يادب يهانهيزم ةنديفزا زيتجه مراحل همان انات،يجر نيا
 بارتع نشان،يترياساس كه دارد وجود يسام و ييايآر اقوام نيب در

) متناوب نثر و نظم صورتبه قصه،)(=دهيقص(= حماسه: از است
 بدون و آزاد ةاستفاد مبحث) مقدمه: 1362آژند،). (مقامه(= نوول و
 از ياريبس و است مشهود يسينومقامه در كه يوفادار دوبنديق

 چون يمتون( داد قرار عنوان نيا ليذ توانيم را يفارس متون
 يهاداستان و ودمنهلهيكل ،يسعد گلستان ،يمعنو يمثنو

. كنديم دايپ معنا ليتأو در شتريب) ابسال و سالمان از گوناگون
  .ميپردازيم ليتأو فيتعر به مهم نيا يبررس يبرا
  ليتأو

 ،يطوس نيرالدينصخواجه چون ييعلما عمل ازآنجاكه
 از يفيتعار نجايا در رونيازا است، يليتأو يعمل يجام و نايسابن
  .باشد روشنگر تا شوديم ذكر ليتأو

 و يقرآن علوم در است ياصطالح و يقرآن ياواژه ليتأو
. فانعر و فلسفه و كالم و فقه اصول سپس و ثيحد و ريتفس

 مرادات و وجوه در ث،يحد و قرآن در آن فراوان نسبتاً كاربرد
 داده قرار يعلم مناقشات و مباحث موضوع را واژه نيا مختلف

 و قرآن ةدربار متفاوت يهادگاهيد ابراز منشأ خود مباحث نيا كه
                                                            

11. Hamilton Alexander Rosskeen Gibb 

 در( ثياحاد و اتيآ يدرون فهم و معنا ثيح از ژهيوبه ،ينيد متون
 عرفان اهل نزد ليتأو علم سيتأس و) يظاهر فهم و معنا برابر
 اَوَل ةشير از را ليتأو شناسانلغت و سانينولغت ةهم. است شده

: اردد ياصل يمعنا دو شهير نيا فارس ابن ةنوشت به. داننديم
 اشتقاق نخست يمعنا از اول ةكلم. آن انيپا و زيچ كي آغاز

 ومد يمعنا به) بازگشت( رجع يمعنا به ؤُولي آلَ فعل و افتهي
 عنامهم زين اَول ةواژ با ليتأو ،يروزآباديف ةگفت به. است راجع

 ،)نآ آغاز به سخن برگرداندن يعني ليتأو( است شده دانسته
 يمعنا چند آوردن گرد از است عبارت ليتأو كه دينمايم نيچن

 ةواژ سان،ينولغت ريتعب در. اشكاليب روشن لفظ كي در مشكل
 روزآنا است، شده افزوده سخنكي به گاه و زيچكي به گاه ليتأو
 نيهم به. دارد وجود اضافه ةگون دو هر واژه يقرآن كاربرد در كه

 گاه و ابهام ياندك يلغو آثار در واژه نيا حيتوض در سبب
 عيترج مترادف را آن فاتيتعر در يجرجان. شوديم دهيد يختگيآم
 يمصدر ليتأو كه است گفته هيميتابن اما دانسته،) بازگرداندن(

أويل تنوع كاربرد ت. كنديم افاده را يمفعول صفت يمعنا كه است
 مفسران و شناسانلغت) 313در قرآن، آن را در كانون مباحث (

 در ليتأو ةواژ يبرا) ق 150 يمتوف( مانيسل بن مقاتل. داده قرار
 ريبتع عاقبت، و سرانجام: است كرده ذكر ييمعنا وجه پنج قرآن

 ،شخص اي قوم كي يبقا و سلطنت دوران ،ينيع تحقق خواب،
 و يدامغان را ييمعنا وجوه نيا. گوناگون يهارنگ با غذاها انواع

 هامانه تفاوت ياندك با زين يجوز ابن و اندآورده ناًيع يروزآباديف
 ،ينقرآ ليتأو يبرا مذكور ييمعنا وجه پنج از. است كرده ذكر را

) ايرؤ قتيحق ترقيدق يانيب به( خواب ريتعب خصوص در مفسران
 مراد كه اندگفته يبرخ ثياالحاد ليتأو ةدربار. دارند نظر اجماع

 از مراد كه اندگفته يبرخ و باشديم امور عواقب از يآگاه آن از
 كهنيا هب توجه با ييطباطبا اما است؛يانب و نيد معارف به علم آن

 عتقدم دانسته، زيچ هر قتيحق يمعنا به را ليتأو يقرآن كاربرد
 عالوهبه و استيرؤ قتيحق از اعم ثياالحادليتأو از مراد كه است
يم تمثل يصورت آن ةننديب يبرا ايرؤ هر در كه دهديم حيتوض

 همان يقيحق امر آن و است يقيحق امر كي از ينماد كه ابدي
 و قرآن اتيآ به استناد با هيميت ابن) 314. (باشديم ايرؤ ليتأو

 بارتع ليتأو ،يقرآن كاربرد در كه است داده حيتوض گريد شواهد
 مجموع از) 316. (فعل هر و سخن) 315( هر تيواقع از است
 هدانست يقرآن علوم و يريتفس و يلغو آثار در شدهمطرح يآرا
 هفاصل يلغو نيآغاز يمعنا از جيتدربه ليتأو ةواژ كه شوديم

 يماسال علوم مختلف يهاحوزه مفسران و مؤلفان آثار در و گرفته
 دو نيا -اتيآ يدرون يمعنا فهم و متشابه اتيآ هيتوج يمعنا به
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 كاربرد كه ياگونهبه رفته، كار به -دارند ييمعنا قرابت گريكدي با
 . است شده متبادر ديجد يمعنا در و منسوخ ياصل يمعنا در آن

 يباطن ةتجرب ةمثاببه را هنر اگر)313-317 :1380(حدادعادل،
 همانند يهنر اثر كه است نيا حوزه نيا در ياصل فرض م،ينگاريب

 مخاطب، و است برخوردار يبطون اي بطن از مقدس، متون
 يمعناها آن از ياهيال با اثر، با خود يريدرگ مراتب برحسب

 و زرم نجايا در. كنديم تجربه را هاآن و كرده دايپ تماس يباطن
 چه - يداديرو اي يانشانه هر و كنديم دايپ ييواال مقام ليتمث
 دياب كه شوديم يتلق يتيآ اي رمز - يهنر اثر در چه و عالم در

 دانته يالگو. ابدي راه آن بطن به »ليتأو« كنشِ با مخاطب
 رارق ارجاع مورد يمباحث نيچن در اغلب كه است يمشهور يالگو
 چهار اساس بر ديبايم يادب آثار« كه است معتقد دانته: رديگيم

 اي يلفظ مفهوم گر،يدعبارتبه اي »شود ادراك و فيتوص مفهوم
 گريد مفهوم سه يرو بر يپوشش ياگونهبه ديبا اثر كي يظاهر
 ،»يليثتم مفهوم: «شمارديبرم نيچن را مفهوم سه نيا دانته. باشد

 نمونه، يبرا»... يعرفان اي يباطن مفهوم« و» ياخالق مفهوم«
 دعا مكان كه خود يظاهر مفهوم بر عالوه جامع، يسايكل كي
 طرح كائنات يتمام از ينماد صورتبه است، خداوند يثنا و
 نيا داخل. بود انسان روح و جسم همچون اس،يق در و شديم

 و نيچهارم با و بود او درون يايدن و انسان روح نماد ساختمان،
 ود؛ب ارتباط در است كرده مطرح دانته كه يمفهوم نيتريمتعال

 نايهودي مهاجرت او. است خوانده يباطن را آن دانته كه يمفهوم
 را آن يباطن مفهوم و كرده ريتفس موعود ارض به مصر از را

 يظاهر مفهوم بر عالوه مهاجرت، يبرا او. است كرده برداشت
 نياول ةمرحل از كه شده قائل زين را روح مهاجرت آن، يخيتار و

 مفهوم ،يبار. رسديم تقدس ةمرحل به و شوديم شروع گناه
 بازگشت داستان مفهوم نيترقيعم و نيواالتر روح، مهاجرت

 اخلفن پسر يمبنا بر كه است ييهاداستان تمام و ناخلف پسر
 ريشكسپ چهارم يهنر از ديبا ازجمله است؛ شده ساخته ليانج
 درواقع هك باشد نبوده نيچننيا سندهينو قصد اگر يحت برد، نام

  .)32: 1383 (براهيمي، است بوده نيچن شك بدون
از  ن،ايصوف و عارفان لطف به اسالم در گريد يسو از ليتأو

يمكجا  المثليف. شد برخوردار يتراستحكام و البته شأن مقبول
 افتي اتيدر باب آن آ يبهتر ازآنچه موالنا در مثنو يليتأو توان

  و چهار پرنده آمده است. ميكه در قرآن در وصف ابراه

  بكش را رهزن ارياط چهار نيا  دهشيخورش يايوقت ليخل تو

  اند اندر دل خلقان وطنكرده زن راه يمعنو مرغ چار

 ةويهمان ش ند،يبيم يكه موالنا در هر آدم» وقت ليخل«
 يروزبهان بقل ياست. وقت ميابراه ةدربار يادر رساله لونيسخن ف

 م،يراهاب ديتوح ةدر قص ديدر افول ستارگان و ماه و خورش يرازيش
افعال و  دياز مقام توح يها را رمزآن زند،يم ليدست به كار تأو

 سخن به و است شاهكار خود نوع در ند،يبياسماء و ذات خداوند م
رابر بودند كه در ب ياسالم لسوفانيف گريد ي. از سومانديم لونيف

ابن ليو. تأدنديرا برگز ليو تأو ليتمث ةويش گريكالم خدا بار د
 ينخواند شيخو يبه جا» اهللا نورالسموات و االرض« يةاز آ نايس

ات اثب يرساله ف«را در باب نبوت،  شيخو ةاست، همو اسم رسال
 ةويش ديترديگذاشت كه ب» رموزهم و امثالهم ليالنبوات و تأو

  .)13-12است ( ادآوريرا  لونيف
از  وانستتينم ش،يكه استاد فلسفه بود، در روزگار خو لونيف

قل و ع يآشت يلذا سودا د،يبه كتاب خدا دست شو شيخو مانيا
 يفقط براكار نه ة. تنها چارداشت سردر  ن،ياما به نفع د مان،يا

بود  نيو اسالم، ا حيمس نيهمگنانش در د ياو، بلكه بعدها، برا
دس را كتاب مق يساز ليتمث ياگونهزند و به ليكه دست به تأو

 انياد يدر تمام ينوعبه لونيكار ف ةويشمرد. ش نيخصلت د
، سندمل( )11( معلوم گشت ن،يآن د ةاما به زبان و در حوز گر،يد

1391 :13-11(.  
مقامه  و ليو ارتباط آن با اقتباس، تأو يكه با دراماتورژاكنون

 يِداستان يهاتيروا يبررس به توانيالزم حاصل شد، م ييآشنا
 ،يوسط نيرالدينص(خواجه يدانشمند خراسان بيسه عالم و اد نيا

 ي) از سالمان و ابسال با توجه به سنت دراماتورژيو جام نايسابن
  پرداخت.

 ابسال و سالمان يدراماتورژ

 ست،ا يوناني داستان كي ابسال و سالمان داستان كهييازآنجا
 ردمو در اقتباس و يدراماتورژ نديفرا يبررس يبرا كار يمبنا

 با بطمرت يمتون اي و ابسال و سالمان عنوان با شدهنوشته متون
 نيا هب كه است متن نيا از اسحاق بن نيحن ترجمه داستان، نيا

  :است قرار
 به زاهد يپادشاه آتش طوفان از شيپ دور، يهاگذشته در

 يمشاور و كرديم حكومت مصر و وناني روم، بر هرمانوس نام
 قون،يسار نام به يغار در كه داشت قوالسياقل نام به ميحك

 نيع در پادشاه. بود مشغول يدارروزه و عبادت به وستهيپ
 وارث كه بود يفرزند داشتن آرزومند زنان، با معاشرت از يدور

 ةواسط بدون قوالسياقل ريتدب به پس باشد او حكمت و ملك
 به و دينام سالمان را او كه شد يفرزند صاحب پادشاه مادر،

 دوران چون .سپرد ابسال نام به جوان و يبارويز ياهيدا

 از را او خواست پادشاه و ديرس سر به سالمان يرخوارگيش
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 شد آن بر شاه و نمود يتابيب اريبس سالمان كند، جدا ابسال

 به سالمان محبت اما بگذارد؛ ابسال نزد بلوغ سن تا را او كه

 تا ديانجام رومندين يعشق به و افتي شدت بلوغ سن در ابسال

 از و ديگذرانيم ابسال با را خود اوقات شتريب سالمان كه ييجا

 او و پرداخت سالمان اندرز به شاه .كرديم غفلت پادشاه خدمت
 و اندرز از ييرها يبرا سالمان اما كرد؛ امر ابسال ترك به را

 يماورا در يارهيجز به ابسال همراه به م،يحك و شاه مالمت
 ارياخت در كه زيسحرآم يئيش ةليوسبه شاه. ختيگر مغرب بحر

 رهيجز به را هاآن حتاجيما و شد باخبر هاآن حال از داشت
 .بازگردد او نزد به و شود مانيپش سالمان كهآن ديام به فرستاد

 پادشاه برنداشت، دست ابسال از سالمان و گذشت يمدت چون

 گريكدي وصال از يبرخوردار قدرت دو، آن تا ديشياند يريتدب

 غضب از يناش رنج نيا كه افتيدر سالمان .دادند دست از را

 شاه اما رفت؛ پدر نزد به عذرخواهانه ن،يبنابرا است، شاه
 نزد به سالمان .كرد مشروط ابسال ترك به را او عذر رفتنيپذ

 ايدر دل در او دست در دست هنگام،شب و بازگشت ابسال
 به داد فرمان آب به بود باخبر آنان حال از كه شاه .فرورفت

 اما آمد؛ رونيب آب از زنده سالمان پس نرساند، يبيآس سالمان

 ميحك از شاه و شد واقع هالك معرض در ابسال يدور رنج از
 بازگرداند، را ابسال داد وعده سالمان به ميحك .خواست ياري

 و ديپوشان او بر را ابسال ةجام برد، قونيسار غار به را او پس
 آنگاه رديگ آرام سالمان تا كرد ظاهر ابسال از ياليخ يريتصو

 رب( زهره مخصوص يدعاها و اذكار ،يدارروزه ،ينينشچله با

 چهل چون .كرد آغاز را سالمان ميتعل )وناني در عشق النّوع

 ظاهر سالمان يبرا بايز تينهايب يريتصو ميحك روزگذشت

 و شد زهره عاشق سالمان. بود زهره جمال همان كه كرد
 مسخر را زهره صورت ميحك پس .كرد فراموش را ابسال

. كند يتجل سالمان بر اوقات تمام در كهآن تا كرد سالمان
 .افتي دست باطن يصفا به سالمان زهره، عشق با سرانجام
 ريسا پادشاهان از و نشاند يپادشاه تخت بر را او هرمانوس
 يدعوت صاحب سالمان پسازآن .گرفت عتيب او يبرا كشورها

 از ياريبس بيغرا و بيعجا اشيپادشاه مدت در و شد ميعظ

: 1384) (طوسي، 123-125 :1378 (روضاتيان،  گشت ظاهر او
1025(.  

 را آن او و شوديم نقل رينص خواجه توسطكه  يدوم تيحكا
 ،يعرفان ميمفاه به تركينزد و دانديم خود طبع باب شتريب

  :قراراستنيازا
 تربزرگ برادر كه سالمان .بودند برادر دو ميقد روزگاران در

. بود پدر همچون ابسال يبرا سالمان. تركوچك برادر ابسال و

 سالمان و بود جنگاور و خردمند و هوشمند و بارويز ابسال
 انهخ به را او لهيح با و شوديم ابسال عاشق سالمان زن .فرمانروا

 ليم زا را او شوديم تنها ابسال با كهنيا محضبه. كشانديم خود
 برادر به اما زد؛يگريم و شوديم برآشفته ابسال. سازديم خودآگاه

 رگيد يانقشه سالمان زن و گذرديم يمدت. ديگوينم چيه خود
 ديگويم بود زين ابسال عاشق اتفاقاً كه خود خواهر به او. زديريم

 و معاشرت در زين مرا كه شرط نيا با شود ابسال همسر كه
 بسالا يعروس شب. شوديم طورنيا. يبدان كيشر او از ييجوكام

 هبرآشفت. است بستر در همسر يجابه برادرشزن شوديم متوجه
جهان عزم كه ديگويم بار نيا و روديم برادر نزد به شوديم

 او همراه به يانيسپاه شود،يم خوشحال سالمان. دارد ييگشا
 به ار ابسال ةنيك بار نيا كه سالمان همسر بازهم اما فرستديم

 ار او كارزار دانيم در تا دهديم رشوه سرداران به بود، گرفته دل
 كي كمك به بود يزخم كه ابسال اما شوديم نيچن. بگذارند تنها
 تارومار را دشمنان و مانديم زنده او ريش دنينوش و يوحش وانيح

 خوشحال اريبس او دنيد از سالمان. گردديبازم خانه به كرده،
 ليدل به كه را ابسال كار بار، نيا برادر،زن ةسيدس اما شود؛يم

 كسرهي دهد،ينم تن انتيخ نيا به برادر، به يوفادار و يدامنپاك
 او به كه دهديم دستور خدمتكاران و زانيكن به برادرزن. كنديم

 فوت و نوشديم را زهر به ختهيآم شربت ابسال. بنوشانند زهر
 و رديگيم كناره يپادشاه از برادر مرگ اندوه از سالمان. كنديم

 شوديم وارد او بر يبيغ يهاالهام اندكاندك كه هاسال از پس
ر (پو كشديم را	همسرش	كشتند را ابسال كه يسم همان با و

  .)1028(با تلخيص): 1384 ) (طوسي،328-331: 1347 حسيني،
  نايسابن تيروا در يدراماتورژ و اقتباس
 ،يرانيا بزرگ لسوفيف و ميحك) ق چهارم ةسد( نا،يس يابوعل

 قلن اشارات خود كتاب در را قصه نيا كه است يرانيا نينخست
  .است نوشته عارفانه و يرمز يرهايتفس آن يبرا و است كرده

 فاوتت نا،يسابن توسط شدهتيروا ابسال و سالمان داستان
 مثل موارد يبرخ در فقط ندارد، اسحاق ابن ةترجم با ياديز

 به را آن نايسابن و شده ذكر ياصل داستان در كه هرم دو ساختن
 انيسابن تيروا در كه هاآب موكل يخدا كرده، ليتبد آرامگاه
 وشگ پادشاه دستور به ماًيمستق امواج و گرفته را آن يجا پادشاه

 قصد ود آن كه كنديم ذكر حاًيصر نايسابن كهنيا و سپارنديم
 دو آن كه ديآيم نظر به ياصل تيروا در يول دارند يخودكش
 انيم به يخودكش از يذكر و دارند را شاه دست از فرار قصد
 تيروا ار آن زين يطوس رينص خواجه كه است يتيروا نيا .ديآينم

ابن نه دانديم »حكما عوام از يكي« به منسوب را آن اما كرده
 يازخوانب نيا در ياقتباس و يدراماتورژ نوع چه ديد ديبا حال. نايس
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و  ياست عشق يسالمان و ابسال داستان .است گرفته صورت
 شنونده خواهديكه م يو اصول اخالق ينفسان يجنگ بر سر قوا

 و حيصح ياخالق اصل كدام كه ندازديب فكر نيا به را خواننده و
ها در مورد اعمال انسان يسادگبه توانيم ايآ و است غلط كدام

 اهدگيد نيدارد ا ميخود تصم تيدر روا نايسابن يقضاوت كرد؟ ول
 يدمدارد آ مياو تصم«...آسمان ببرد.  يسورا به ينيو زم يانسان
ت و حرك رياز س يخداوند سوق دهد؛ داستان مزبور حاك يسورا به

: 1382(سجادي، نرسد ايانسان و نبرد اوست تا به راه حق برسد 
 لياز تأو يياشاره به برداشت طباطبا توانديامر م نيا )153
در هر  و استيرؤ كي قتيحق ديگويداشته باشد كه م ثياالحاد

 است يقيامر حق كياز  يكه نماد ابدييتمثل م يصورت ييايرؤ
  .)314: 1380 (حدادعادل،

 اقتباس حاصطال يبرا كه مينيبيم آكسفورد يسيانگل فرهنگ در
  :شده آورده شرح نيا به يمعادل

 تيموقع نو، ةاستفاد يبرا يزيچ يسازمناسب: 12كردن اقتباس 
  ...  و ديجد

)Oxford Dictionary,2017: A entry(  

 كتاب در 14ساندرز يجول( 13كارتمل دبورا يبنددسته طبق و
 انتويم اقتباس، انواع از) كرده اشاره آن به تصاحب و اقتباس
 در اساقتب نوع نيدوم را ابسال و سالمان از نايسابن يسيبازنو
 از« گراقتباس اقتباس، نوع نيا در. است ريتفس كه گرفت نظر
) گريد ياگونهبه يادب اي يهنر ياگونه از انتقال( ساده بيتقر

 حركت تر،شيب يفرهنگ بار با يادهيپد يسوبه و رديگيم فاصله
 زانسنيم جاديا و منبع متن ريتفس با اقتباس نوع نيا.» كنديم
 ،يريتفس اقتباس در. است همراه افزودن، اي رييتغ با معموالً نو،

 قرار موردتوجه دارد، وجود منبع متن در كه ييهاشكاف عموماً
  )Sanders,2006: 20( . رديگيم

 هاتيالتنب و اشاراتسالمان و ابسال را در نمط نهم  نايسابن
وضوح از مقامات عارفان و در آن به كه يكتابخود آورده است؛ 

 ييهاكتاب ةدر هم رونيازا .ديگويم سخن هابدان شيتوجه خو
 را نايسابن از قول نيا اند،پرداخته ابسال و سالمان داستان به كه
 وت گوش به ابسال و سالمان داستان هرگاه« كه اندكرده ذكر زين

 كه توجه داشته باش كرد،نقل  تيآن داستان را برا يكسو  ديرس
تو در  ةدرج ياست برا يتو و ابسال مثل ياست برا يمثل سالمان

رمز را حل و  يتوانيم اگر پس ،يعرفان. اگر از اهل عرفان هست

                                                            
12. Adaptation 
13. Deborah Cartmell 

 توانديم نايسقول ابن نيا .)107: 1373 (روشن، » كن انيب
داشته باشد كه در آن رمز  يباطن ياتجربه ةمثاباز هنر به تيحكا
ته كه دان يالگو يليو مفهوم تمث ابدييم ييمقام واال ليو تمث

: 1383(براهيمي،   آن است يبرا ياثر پوشش كي يمفهوم لفظ
ار در فهرست آث يجوزجان ديابوعب را ابسال و سالمان داستان .)32
 ديرس جهينت نيبه ا توانياوصاف م نيبا ا .است آورده نايسابن

داده چراكه رخ نايسابن تيتوأمان در روا يكه اقتباس و دراماتورژ
 و قتباسا يعني خالقه تيفعال دو نيا باربا، و ساندرز فيطبق تعر
 وجوه به توجه حالنيدرع اما دارند، يمشترك وجوه يدراماتورژ

 نيا رب ساندرز. باشد راهگشا نجايا در توانديم كنش، دو نيا زيتما
 منبع متن كي با يارابطه به اقتباس كي« كه كنديم ديتأك زيتما

 حاالت در كهنيا گو .كنديم اشاره لياص متن كي اي اطالعات
 لحاص ،ياصل يفرهنگ متن آن از ينيگزيجا ياگونه و يزمان
 متيعز به ليمتما اغلب تصاحب، گر،يد يسو از. است شده

 يفرهنگ قلمرو و محصول يسوبه اطالعات منبع از ترمصممانِ
 دربر را 15ياگونه يانتقال كه است ممكن نيا. است ديجد كامالً

 تنگذاش هم كنار مستلزم هنوز است ممكن و ردينگ اي رديبگ
 ةيپا ام ازنظر كه باشد يگريد متن برابر در متن كي )كمدست(

 :Sanders,2006( »هاستاقتباس ةمشاهد ةتجرب و خوانش

 :ديگويم كه باشد باربا برداشت ادآوري توانديم نيا. )20
 به آنچه كل آن قيطر از كه است يرييتغ همواره يدراماتورژ«
     »شوديم متفاوت يزيچ شيدايپ به منجر ميگذاريم شينما

Barba,1985: 56 - 76 ) ( .به نيچن بحث نيا به توجه با 
 ابسال و سالمان از نايسابن ةنسخ مورد در كه رسديم نظر

 اسحاق بننيحن ةترجم يعني منبع متن با ةرابط به كهييازآنجا
 اثر احبتص شكل اقتباس نيا لذا شوديم اشاره يوناني داستان از
  .رديگينم خود به

 نيرالدينصخواجه تيروا در يدراماتورژ و اقتباس
  يطوس

 ابسال و سالمان با مواجهه در يطوس نيرالدينصخواجه
 از موجود تيروا دو بلكه داد، جواب ،يراز فخر امام به تنهانه
 وشتن مفصل يريتفس دو هر بر و نقل را ابسال و سالمان ةقص
 ارتقا يليتمث و يفلسف عارفانه، ةقص كي حد تا را داستان سطح و

 شتريب را آن و كنديم نقل رينص خواجه كه يدوم تيحكا .داد
 (طوسي، .يعرفان ميمفاه به تركينزد و دانديم خود طبع باب

 تيجنس ،يطوس نيرالدينصخواجه دوم تيحكا در)1028: 1384
 كي از ابسال .است كرده رييتغ هاتيشخص انيم ةرابط نوع و

14. Julie Sanders 
15. generic shift 
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 و كپا او .شدهليتبد مرد ،جهيدرنت و تركوچك برادر به زن ةيدا
 ازنظر هم كه اندازديم فرشتگان ادي به را ما و است گناهيب

 اجهخو نجايا در .يروحان ازنظر هم و هستند بايز و كامل يجسمان
 انشد هم كه است يستيسيتفرون دراماتورژ، كي مانند رينص
 ارك به پندآموز يداستان خلق يبرا را ينظر حكمت هم و يعمل
  .)13: 1394(چمرز، برديم

 بسالا و سالمان داستان از تيروا نيا ،ينامتنيب روابط ازنظر
 پهلو اخيزل و وسفي داستان به و دارد يمصر يبو و رنگ شتريب
 از كه ديد هم را اوشيس داستان آن در توانيم اما ؛زنديم

 به هست، زين او داماد باآنكه و زديگريم سودابه خود ينامادر
 جنگ يبرا رستم، همراه به كه دهديم شنهاديپ كاووسيك پدرش

 از اوشيس و رديپذيم شاه. برود نيزمتوران و نيزمرانيا مرز به
 به يدام از اما شود،يم دور ترفند نيا با سودابه يهارنگين دام
 رستم، بعدها .رسديم قتل به تيدرنها و زديگريم گريد دام

 اوشيس دنيرس قتل به و فرار عامل كه ليدل نيا به را سودابه
 از گرفتن تيعار ةويش نيا .كشديم كاووسيك كاخ در بوده،

 آن توانيم و باشد يسينومقامه ادآوري توانديم گريد يهاداستان
 اصل كهنيا و دانست رانيا در يدراماتورژ سنت از يبخش را

 اساس رب و شده گذاشته پا ريز هاداستان نيا از اقتباس با يوفادار
 شود حفظ آن در ماجرا قتيحق تا شده تالش ،ليتأو مفهوم

 كه يليتأو است معتقد كربن يهانر البته .)543: 1375 (خطيبي،
 كنندهقانع چندان دهديم داستان نيا از يطوس رينص خواجه

 -يهرمس محافل از كه است يزيچ او موردنظر متن بلكه .ستين
 تيحكا ينوناي اصل چون كربن ةديعق به .است شده گرفته يوناني
 ةمجموع از ييهاپاره از ديبا را بازمانده ةخالص نيا رفته، نيب از

 اصل هك دانست يوناني زبان به ينيد -يفلسف ادب از ياگسترده
 .است مانده يباق يعرب زبان به آن از ييهاتكه و رفته نيب از آن
 اي قلع انگريب نايسابن ليتمث در ابسال ةچهر كربن ةديعق به

 است يعمل عقل مثال سالمان او برادر و است ينوران انسان
 ريتفس نيا )109-108: 1388 ميرباقري فرد، (روضاتيان،

 است انتهد يالگو در )يليتمث مفهوم( ميمفاه از يكي ةكننديتداع
 ،(براهيمي شونديم ادراك و فيتوص آن اساس بر يادب آثار كه

1383 :32(.  
 نيا در ياسيق هم و يريتفس اقتباس هم دگاه،يد نيا با

 يبرا ناآش متون از يريتفس اقتباس در چراكه افتاده، اتفاق تيروا
 رارق مورداستفاده يلحظات و ريتصاو و شوديم استفاده مخاطبان،

 و تشابهات توانديم و است مأنوس هاآن با تماشاگر كه رنديگيم
 مخاطب ينامتنيب ييآشنا يطرف از ابديدر را جادشدهيا يهاتفاوت
 نيا اما كند برابر چند را هاتيروا نيا درك لذت توانديم اگرچه

 مخاطب يبرا توانديم زين ينامتنيب يآگاه داشتن بدون تيروا
 اقتباس توانيم نيبنابرا باشد؛ رگذاريتأث هم و بخشلذت هم
  .ديد آشكارا ،يبازخوان نيا در هم را ياسيق

 اغلب كه شوديم دهيد زين تصاحب يااندازه تا تيروا نيا در
 ولمحص يسوبه اطالعات منبع از ترمصممانه متيعز به ليمتما

  .است ديجد كامالً يفرهنگ قلمرو و
 ةحوز در كه كنديم اشاره مسئله نيا به خود كتاب ساندرزدر

 ياشن هاآن از ياقتباس و شده يدراماتورژ اثر كه يمنابع تصاحب،
 يگفرهن ديتول و خالقه كنش و دارند را »نهيزم« حكم شونديم
 .دهديم شكل ياقتباس اثر به و رديگيم صورت نهيزم نيا يرو
 يدراماتورژ و اقتباس يبرا ياستعارات توانيم ياقتباس اثر كي در
 نيا ابسال، و سالمان از رينص خواجه تيروا در .گرفت نظر در
 گونهنيا داستان نيا از رمزها گشودن بخش در هااستعاره و نهيزم
  :است شده انيب

 نا،يسابن هاتيتنب و اشارات نهم نمط شرح در رينص خواجه
 فسن سالمان	:است گشوده شرح نيبد زين را تيروا نيا يرمزها
 المانس تيترب تحت هك ينظر عقل ابسال و است انسان ناطقه

 و رسديم مستفاد عقل مرحله به و ندكيم يترق) ناطقه نفس(
 وتق همان سالمان زن 	.ندك ضيف سبك فعال عقل از توانديم

 رياس مثل زين را او تا. دارد عقل ريتسخ به ليم هك است يبدن
 و يفان يآرزوها ليتحص در و سازد خود مسخّر بدن يقوا
  .ندك استفاده شايويدن

 فسن هك است هيوهم و هياليخ ه،يحس يقوا ابسال، لشگر		
 ينظر عقل و كننديم رها ياعل مأل يسوبه عروج هنگام به را
 هاآن زا ضيف سبك و فرشتگان عالم يسوبه عروجش هنگام به

 به معقوالت افتيدر يبرا و گردديم منقطع قوا نيا از توجهش
 يشوح وانيح دادن ريش ندارد، ازين قوا نيا توسط اتيجزئ كادرا
 به االب عالم فرشتگان و مجردات از مالك ةافاض يعني ابسال، به

  .باشند كرده قطع يبد يقوا از را خود ونديپ كهآنگاه انسان
 اماره نفس دادن جلوه و شيآرا همان سالمان زن رنگين 
 رد هك است ياله ششك همان اهيس ابر از درخشنده برق. است
 از ياجذبه و دهديم رخ يويدن و يفان امور به اشتغال ياثنا

 دانيم از برادرش يسوبه ابسال بازگشت. است حق جذبات
 بدن ريتدب در نفس مصالح ميتنظ به عقل توجه و التفات جنگ،
 ار ابسال سالمان زن كيتحر به كه ساالرخوان و آشپز. است
 نيا او .هستند غضب و شهوت قوت همان خوراننديم زهر
 .دانديم تركينزد نايسابنرا به مقصود و هدف  رهايتعب

 يمعنا توانديم مقوله نيا)3/1028: 1384(نصيرالدين طوسي،
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 كي در مشكل يمعنا چند گردآوردن يعني كند، يرا تداع ليتأو
  )313: 1380 ،(حدادعادل اشكاليب لفظ
  ابسال و سالمان از يجام منظوم تيروا

 صهق نيا بار نينخست يبرا نهم، ةسد در ،يجام عبدالرحمن
 تيحكا اساس بر را ابسال و سالمان يمثنو و درآورد نظم به را
 ملر بحر در ابسال و سالمان يمثنو. سرود »قااسح بن نيحن«

 نيا. است شده سروده تركمان عقوبي سلطان نام به و مسدس
 ،يروم ةشاهزاد عشق داستان و دارد تيب 1130 حدود يمثنو

 از دوم اورنگ يجام. كنديم انيب را ابسال او، ةيدا و سالمان
 نيآخر. است داده اختصاص داستان نيا به را خود اورنگ هفت
 به يخصش توسط است، دهيرس دست به قصه نيا از كه يريتفس
 در »نيالسالكنجات« نام با يارساله در يرزاعليم بن محمود نام

 يجام داستان ةخالص. است شده انجام يقمر يهجر 11 سده
  :است قرارنيازا

 يكشورها بر كه بود روم پادشاه اومانوس فرزند سالمان 
 »سالاب« نام هب سالههجده يزن و داشته ييفرمانروا مصر و وناني
 عاشق سالمان. دادهيم ريش را او و گرفت عهده هب را او يگيدا

 و افتنديم غربت به و كننديم فرار هم با دو آن و شوديم ابسال
 سالمان و رديميم ابسال يول زننديم آتش به نند،يبيم هايسخت
 و پردازديم او يمداوا به لقوسيف يوناني لسوفيف. مانديم زنده

 ببرد ادي از را ابسال عشق تا كنديم عالج را او زهره يدوست هب
  .)777: 1378 (معين،
 خود به را يجام ذهن يمولو همه از شيب عارفان، انيم در
تيوار به ابسال و سالمان ةقص كه يزمان از .است داشته معطوف

 يبرخ توجه مورد زين آن رموز ليتأو افت،ي شهرت مختلف يها
 نيرالدينصخواجه و يراز فخر امام .گرفت قرار سندگانينو از

 زين يجام و پرداختند امر نيا به نايسبنا اشارات شرح در يطوس
 ييرمزگشا به مختصر طوربه ابسال، و سالمان يمثنو انيپا در
-109: 1388 ميرباقري فرد، (روضاتيان، ديورز اهتمام قصه نيا

108(.  
 ليتأو كه است يعرفان يهاليتأو از سرشار يمعنو يمثنو

 حضرت باب در آن از يانمونه و شوديم محسوب ياسالم
  .)12: 1391 (سند مل، شد آورده ميابراه

 است آن از يحاك يجام يعرفان يهانگارش و آثار ةمجموع
 و ذهن از و خوانده يدرستبه را اتيغزل وانيد و يمثنو او كه

 و رفتهيذپ اريبس ريتأث يمثنو از يو .است شده متأثر يمولو زبان
 گرفته يمولو از ينظام ةخمس از پس را يزبان باتيترك نيشتريب

 و سالمان ةقص در يفراوان يمعنو و يصور يهاشباهت .است
 دو هر موضوع. دارد وجود يمثنو زكيكن و شاه و يجام ابسال

 داستان دو هر در و است رنگ يپ از و يجسمان يعشق قصه،

 دو انيپا. شوديم شتهك يجسمان معشوق م،يكح و شاه ريتدب به

 از عاشق دل در يمجاز معشوق شقع: است كمشتر زين قصه
 گريدعبارتبه رد؛يگيم را آن يجا يمعنو عشق و روديم نيب

 و گردديم ديناپد يخاك معشوق ...شوديم دگرگون عشق نوع
 و ؛روديم انيم از معشوق شدن محو با زين يكخا عشق

 ييرمزگشا كي با را قصه يمولو ةويش به يجام سرانجام

يم ليتأو نيا)103: 1372(ستاري، .رسانديم انيپا به عارفانه
 مفهوم و دشو ستهينگر يباطن ةتجرب ةمثاببه هنر دگاهيد از تواند
 كه ياسالم ليتأو .باشد داشته دربر را دانته يباطن اي يعرفان

: 1383(براهيمي، دنديبخش استحكام را آن انيصوف و عارفان
32(.  
  يريگجهينت

 از يبرخ زعمبه دارد، زيبرانگبحث يخيتار اگرچه يدراماتورژ
 هب و نگيلس با و هجدهم قرن از يگروه گمان به و ارسطو زمان
 است شده اتيادب ةعرص وارد مدرن ةدور از گريد يگروه ةديعق
 مروزها آنچه اما ابند،يب شيبرا ينيمع فيتعر اندنتوانسته كماكان و
 با يدراماتورژ كمدست كه است نيا گفت توانيم آن مورد در

 ارتباط در مانأتو ساختن و ليتحل ب،يترك ف،يتصن ف،يلأت ميمفاه
 ليتأو اقتباس، با يدراماتورژ انيم ييهامشابهت توانيم و است

 اصل به بازگشت موارد نيا يتمام در .كرد مشاهده يسينومقامه و
 از استفاده ها،افق يزيآمهم اثر، منبع به يوفادار عدم معنا،
 .خورديم چشم به ديجد ياثر خلق در ياصل و هياول ميمفاه
 آثار رد بلكه يغرب آثار در تنهانه را اقتباس و يدراماتورژ رونيازا
 از كه يآثار انيم از .كرد جووجست توانيم هم نيزمرانيا يادب

 زا كه ابسال و سالمان داستان اندكرده دايپ راه رانيا به غرب
 -تهافي راه شرق به اسحاق بن نيحن ةترجم با و وناني نيسرزم

 به كه يدرزمان ژهيوبه( بودن تازه و لياص بودن، رمزگونه ليدل به
 آن وردم در كه يمتعدد ريتعاب و ريتفاس و) شد وارد رانيا اتيادب

 از ياريبس انيم از .است يبررس يبرا نمونه نيبهتر است، شده
زده تدس اثر نيا يِدراماتورژ و اقتباس به كه ينداندانشم و علما
 )رگيد ياريبس و يراز فخر امام ،يسهرورد ل،يطفابن ازجمله( اند
 ،يطوس نيرالدينصخواجه يعني خراسان ةخط عالمان از تن سه
 و اقتباس نيترمهم و نيترقيعم ن،يشتريب ،يجام و نايسابن

 چنانكه .اندداشته يداستان اثر نيا از را يدراماتورژ
 زا سال ستيب گذشت از پس يحت يطوس نيرالدينصخواجه
 خورديبرم يداستان به نا،يسابن هاتيتنب و اشارات شرح نگارش

 در يجوزجان و دانديم ابسال و سالمان از يانمونه زين را آن كه
 يعرفان يهاليتأو نايسابن .است پرداخته آن به مفصل خود ةرسال
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 دارد، خود هاتيتنب و اشارات نهم نمط در را آن از يفلسف و
 كه كنديم نقل آن از يدوم داستان يطوس نيرالدينصخواجه

يم رد نظم به را داستان نيا يجام و دارد تفاوت ياول با يكلبه
 بيترت نيبد .است يمولو ريثأت تحت اريبس نهيزم نيا در و آورد
 انداست نيا از اقتباس و يدراماتورژ نديفرا در كه شوديم دهيد

 را يفرهنگ افق دو و اندشده ساكن اثر يايدن در علما نيا يغرب
 كه شوديم افتيدر طورنيا آثار نيا يبررس از .اندختهيآم هم در

 تانداس نيا »اصل« كه بوده نيا يخراسان عالم سه نيا پرسش
 را انداست كه اندداشته يسع تيروا و ليتمث قيطر از و ستيچ
  .برگردانند خودش قتيحق به

ان سالم«چون  يداستان يو فكر يادب يبارور اديزاحتمالبه
از  پرثمرتر خراسانبزرگان فكر و ادب  ليدر تخ» و ابسال
اشته خود در غرب د ياصل منشأداستان در  نيكه ا ستا يسرنوشت
 بلكه ،هاآنبه  يبه گذشتگان نه وفادار احترام رونيازااست. 

 ينو جها يمل ييرا در شكوفا هاآناست كه  يياز راهبردها يرويپ
 سنت نيااست. باشد كه توجه به  رسانده ياري يادب فارس
شدن در  قيو دق ياسالم ةدور رانيا اتيدر ادب يدراماتورژ
شيرا از پ گراناقتباسبتواند دراماتورژها و  يعدم وفادار موضوع
را  هاآنبخشد و  ييدر مورد اقتباس از آثار رها جيرا يهافرض

و اقتباس است رهنمون  يدراماتورژ ةالزمكه  تيخالق يسوبه
  شود.
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