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ازآنجاکهاغلـب محققـان معتقدنـد    اگرچه نمایش با تعریف ارسطویی آن در ایران تا عصر مشروطه شکل نگرفت ولی          
د است که بنا بـر عناصـر مـشترك بـین ادبیـات              در ادب کهن ایران هم متونی موجو      ،است ییسراتآتر داستان  يسرچشمه
. هاي نمایشی است، داراي ظرفیت)fiction(و ادبیات داستانی ) drama(نمایشی 

که بـه  با ادبیات داستانی،در بین پژوهشگرانی    شینماقبول آشفتگی تعاریف نمایشو معضل فهم فلسفی تفاوت          رغمیعل
ي از اپـاره نـه بـه دنبـال تعمـیم         هـا ، باید پذیرفت برخی از این کوشش      پردازندیمي نمایشی ادبیات کهن     هاجنبهبررسی  

، بلکه به دنبـال اثبـات ایـن    هاستآني دراماتیک یا گاه سنت نمایشی در هایژگیوی هماننیاي نمایشی و اثبات     هاهینظر
ي ایرانی و ي نمایشی جامعه نیازها تواندیممطلب است که متون ادبی ایرانی در پیوند با ساختارهاي نمایشی و با اقتباس               

.به نمایش درآید.. .کند و در الگوهاي مختلف ارسطویی و اپیک ونیتأمي انسانی و عرفانی هاحوزهحتی جهانی را در 
عطار نیشابوري یکی از این آثار است که با داشتن ساختار داستانی منسجم همچنین عناصـر مـشترك بـین                     ریالطمنطق

هـاي مختلـف   راه را براي اقتباس از خود در قالـب   .. .پردازي و صحنه وگو،پردازي، گفت صیتدرام و داستان ازجمله شخ    
الطیـر و پیتـر بـروك در نمایـشی کـردن آن نـشان               کلود کریر در اقتباس از منطـق       -تجربه عملی ژان  .هموار ساخته است  

را در هـا آنتوانـد  بلکـه مـی  کاهدینمـ ي سنت غنی شعري و ادبی ماهاارزشاز تنهانهدادنمایشی کردن متون کهن ادبی،    
آن چیزي را که کتاب کوشیده است طـی      «رواج داده،توجه مخاطبان بیشتري را برانگیزاند و         ترگستردهو   ترعیوسسطحی  

).119: 1383جوانمرد، (» انگیزي روشنی دهدسالیان به دست آورد به جوشش درآورد و به طرز شگفت
ادبیـات رمـزي اروپـا کـه در         «. اسـت  ا اقتباساز ادب رمزي، به خود اختصاص داده       سهمی از متون نمایشی در غرب ر      

پدیـد آمـد،   ) در آمریکـا (و ادگـار آلـن پـو     ) در فرانـسه  (ی چون بودلر و ورلن و رمبو        قدمانشیپبا ظهور    19اواخر قرن   
ویـژه اسـتفان   وم آپـولینر و بـه  تا قرن بیستم گسترش یافت و در بعضی آثار پل کلودل، آندره ژید، پل والري، گی   اشدامنه

موضوع برخی از این آثار رمزي را در سراسـر جهـان، درك حقیقـت و                ). 1370:13ستاري،  . (»ماالرمه، مجال نمود یافت   
بـه   تـوان یمـ ي ایـن آثـار      ازجملـه . دهـد یمیافتن مطلوب آرمانی در طی مراحل گوناگون سیر و سلوك و سفر تشکیل              

اثر بکت اشـاره کـرد   » در انتظار گودو«اثر ایبسن و    » براند«اثر موریس مترلینگ؛     نیترمعروف» پرنده آبی «ي  هانامهشینما
. عطار نیشابوري بسیار نزدیک استالطیرمنطقکه به 

تمثیلـی سـاخته اسـت و توجـه بـه      .. .ي عطار از فابل اثر او را مانند آثـار ازوپ، هـوراس، ژان دو الفـونتن و        ریگبهره
اثر جـان    سیر و سلوك ترسا   اثر دانته؛    کمدي الهی ؛  ادیسه اثر هومر  الطیر را مشابه آثار فاخري همانند       ي سفر منطق  هیمابن

اجـالس  اثـر آن فربـون،       منظومـه فنـیکس   اثر ریچارد بـاخ،     جاناتان مرغ دریایی  اثر ویکتور هوگو،     افسانه قرون ین،  بانی
علـی طریـق   ، هاي پـاتنجلی یوگا سوترهبیات غرب، همچنین اثر ادگار آلن پو در ادنقاب مرگ سرخاثر چاوسر،   پرندگان

عطار . اثر صالح عبدالصبور در ادبیات شرق کرده است       » ي بشر حافی صوفی   هاادداشتی»دهیقصاثر نسیب عریضه و     ارم  
کمـر همـت بـه   فقـط مؤلفنـه و حتی عقاید خود او باشـد،    اهایرؤدر جستجوي واقعیتی است که فراتر از        «ریالطمنطقدر  

جهانی پرورش دهد که از او فراتـر و          ي تخیل و تصور خود را در پهنه       هاکوشدثمرهیمکه   بنددیمخدمت چنین واقعیتی    
ي موانع فرهنگی  همهاست و به سهولت از       ریگعالمی جهانی و    راستبهبیانی که   «این اثر با    ) 75: 1379کریر،  (» برتر است 

,Banu(» قرار دهدریتأثرنگارنگ و نه یکدست را تحت مردمان تواندیمگذرد، و اجتماعی فرامی 1982: 256 .(
کـه حـاکی از قـدرت        ریـ نظکمي عالی   منظومهاین  «. بیت است  4647بربالغاثر عرفانی عطار،     نیتررمعروفیالطمنطق
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ازجملـه  ابتکار و تخیل شاعر در به کار بردن رمزهاي عرفـانی و بیـان مراتـب سـیر و سـلوك و تعلـیم سـالکان اسـت،                    
آثار عرفانی در ادبیات جهان      نیتربرجستهو یکی از    ) 313: 1374،فروزانفرو 863: 1381صفا،  (شاهکارهاي زبان فارسی    

ي ایـن   پابهمولوي، هیچ اثري در ادبیات منظوم عرفانی، در جهان اسالم،            نیالدجاللاست که شاید پس از مثنوي شریف        
ي راه سلوك عرضـه شـده اسـت    هايدشواري حق و خلق و رابطهبیان ممکن از نیترفیلطدر این کتاب   . منظومه نرسد 

این اثر در یک نظام رمزي آنچه را صوفیه در طـی سـلوك روحـانی خـویش سـیر الـی اهللا                       ). 35: 1385کدکنی،شفیعی(
یل راه و هـر یـک از   در این نظام رمزي سیمرغ کنایه از جناب قدس، هدهد کنایه از مرشد و دل    . کندیم، تمثیل   خوانندیم

رسـاله ي از جزئیـات آن از       اپـاره مرغان طیار سیار کنایه از احوال ویژه یک سالک طریق اسـت کـه چـارچوب قـصه و                    
ي هـا قـصه ي احمد غزالی است، اخذ شده اسـت ولـی           ي فارسی آن که پرداخته    و امام غزالی و یا از ترجمه       نایسابنالطیر

نـشاند یمباشد برتر    پرداختهشیپیقصهغان، منظومه او را از اینکه مجرد نظم یک          ي عارفانه بین مر   وشنودهاگفتفرعی و   
قـصه  به شکل   ریالطمنطقساختار   .سازدیم) 93-94: 1383،  کوبنیزر(تر  و پرشور و حال    ترمراتبجالببهآن   مأخذو از   

ــت   ــی اس ــف روای ــطوح مختل ــصه و در س ــت . در ق ــقحکای ــالطمنط ــت ری ــدهیدربرگ، روای ــرن ــا س ــتانی ی طح فراداس
)metafiction(     ،ي  اهدرونـ تیـ حکا173روایت شیخ صنعان و     است که عطار در بطن آن)metadiegetic(   مختلـف را

هـا،  و هـم برخـی از آن       انـد افزودههاي فرعی، هم به زیبایی حکایت دربرگیر        یا داستان هاتیروااین خرده . گنجانده است 
. هستندمستقل داراي ارزش ادبی و نمایشیصورتبه

ي تحقیق پیشینه
، تقـی   کـوب نیـ زر، عبدالحـسین    الزمانفروزانفرعیبدمجتبی مینوي،    ازجملهپژوهشگران بسیاري    ریالطمنطقیابعاد مختلف   درباره

ـ  عنـوان بـه الطیـر   ویـژه منطـق   ي اقتباس عملی از آثار عطار به      درباره. اندپرداختهبه تحقیق   .. .کدکنی و پورنامداریان، شفیعی  ري اث
ي ایرانـی و  هـا اقتبـاس یي فراوانی صورت گرفته است که در بخش مقایـسه     هانامه تاکنون کوشش  عرفانی و رمزي براي نمایش    

ي نمایـشی داسـتان شـیخ    هـا جنبـه بررسـی  «هـاي  با نامنامهانیپاولی از بعد نظریجز سه       دیآیمسخن به میان     هاآنخارجی از   
ي هـا جنبـه بررسـی  «، )1380(رشناسی ارشد شهاب مجـدي در دانـشگاه تربیـت مـدرس             کا نامهانیپا،  »صنعان عطار نیشابوري  
ـ پا»االولیاء عطـار نیـشابوري    ي تذکره هاداستاننمایشی در شماري از      راد در دانـشگاه    کارشناسـی ارشـد فهیمـه سـهیلی        نامـه انی

کارشناسـی  نامـه انیپا» کلود کریر- ژان» نمجمع مرغا«عطار » ریالطمنطق«ي ادبی و نمایشی هالجنبهیتأو«و ) 1382(تربیتمدرس  
و برخی مطالب پراکنده در فضاي مجازي و اینترنت، کوشـش شاخـصی             ) 1388(ارشد لیال منتظري در دانشگاه تربیت مدرس        

ـ الطمنطـق ي حکایت   در این مقاله ضمن توجه به پیشینه      . صورت نگرفته است   تحلیلـی وجـوه تمـایز       - ، بـه روش توصـیفی     ری
. شودیمیرانی و خارجی این اثر بر اساس تفاوت در ساختارهاي تآتري و نوع اقتباس بررسی و تحلیل ي اهااقتباس

ریالطمنطقپیشینه تاریخی و وجوه بینامتنی داستان 
ي ابعاد غیرجسمانی و روح و روان انسان و تشبیه آن بـه شـکل پرنـده و پـرواز روان                     ي اعتقاد بشر درباره   اگرچه پیشینه 

ایـن اعتقـاد در     .گـردد یبرمـ این اعتقاد به مـصریان و هنـدیان قـدیم            ترشرفتهیپولی شکل    رسدیماقوام بدوي    انسان، به 
است و پس از مرگ از بـدن خـارج شـده و بـه آسـمان صـعود                   » بع«مرغی که نشانه روح     [» ایخو«باورهاي مصریان در    
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این بـاور در یونـان   ترافتهیتکاملو شکل ) 58: 1373ناس، (و در باورهاي هندوان در اوپانیشادها بازتاب داشت     ] کندیم
اگرچه از وجـود    ). 219: 1367و لطفی،    286: 1387خراسانی،  (ي پارمنیدس و افالطون ظهور و بروز یافت         هاشهیانددر  

در ادبیـات پـیش از اسـالم ایـران    «رسدیماین اندیشه در ایران پیش از اسالم مدارك مستندي موجود نیست ولی به نظر  
تغییراتـی در آن روي داده تـا بـه دسـت ایـن              ] پـس از اسـالم    [چنین داستانی وجود داشته و با تحوالت فرهنگی جامعه          

ـ الطمنطـق «ي رمـزي  جنبهي، اوج آن باورها با بیان      هرروبه). 113: 1385کدکنی،  شفیعی(» نویسندگان رسیده است   در » ری
تقادات مسلمانان هم نمود پیدا کرد، این اعتقـادات کـه از همـان              در اع ) 16/ نمل(قرآن کریم در داستان حضرت سلیمان       

و  هـا رسـاله ابتدا به بعد آسمانی و فراجسمانی انسان اشاره داشت، بنا به اغراض فلسفی، عرفانی، اجتماعی و سیاسی در                   
روایتـی از آن     و حکایات مختلف میان مسلمانان توسعه یافت و هر کس با تخیل و نگاه فلسفی و عرفانی خود،                  هاکتاب

. ي متفاوت به وجود آوردهارنگیپرا گاه با 
الـدین  القضات همدانی، سنایی غزنـوي، افـضل      سوریانی یا سورآبادي، ابوالرجاء چاچی، احمد غزالی، عین        قیابوبکرعت

بدالـسالم بـن    الدین رازي، عزّالـدین ع    نجم ،نایسابنسهروردي،   نیالدشهاببدیل بن علی شروانی حقایقی خاقانی، شیخ        
و سفر پرندگان براي رسیدن به سـیمرغ سـخن           ریالطمنطق، در آثار خویش از      ...احمد بن غانم مقدسی و سیداي نسفی و       

در تمام این قـرون،     ). 94: 1383،  کوبنیزر؛  424-423: 1389؛ پورنامداریان،   138-102: 1385کدکنی،  شفیعی(اند  رانده
شـعر  ماننـد بـه «ایـن اثـر کـه    . عطار نیشابوري استریالطمنطقموضوع پرداخته است،  و بهترین اثري که به این        نیترمهم

در آثـار متفکـران و شـاعران و نویـسندگان قبـل از عطـار، پیـدا کـرد، اثـري اسـت کـه                           تـوان یمحافظ، هر جزء آن را      
اجمـاع پژوهـشگران    ). 108: 1385کـدکنی،   شـفیعی (» باشـد  ازینیتواندبینمي بشري و فرهنگ انسانی از آن        گاهجامعهچیه

احمد غزالی نظـر  الطیررسالهو   نایسابنالطیررسالهي خود به دو اثر      منظومه رنگیپعطار بر این است که عطار در         ریالطمنطق
گـرا از  همچون عطار بـه توصـیف واقعیـت    ] آنان[آنکهیب،)94: 1383،  کوبنیزرو   1385:112کدکنی،شفیعی(داشته است   

ایـن  ). 1379:65کریـر،   (ي گوناگون و بسیار از سوي دیگر مبـادرت ورزنـد            هالیتمثیریکارگبهو   سوکاز ی  احوال پرندگان 
ها، باور به پرواز روح انسان و وجود عالمی غیـر           هاي ظاهري ادیان و اقوام و انسان      رغم تفاوت دهد علی پیشینه نشان می  

توانـد خـرد جمعـی    اي کـه مـی  قوام بـشري سـابقه دارد، اسـطوره   ها و ااز این عالم و اتصال آدمی به آن در تمامی تمدن     
هـا و  دهد تعدد آثار تولید شده در زمـان همچنین نشان می . بشریت را دوباره به یگانگی و وحدت انسان و خدا فراخواند          

و را از نظـر   بد نیست،بلکه توانسته است در خلق شاهکار عطار مثمرثمر واقع شـود و اثـر ا                تنهانهاز جانب افراد مختلف     
. موضوع به اثري جهانی مبدل سازد

عطارریالطمنطقي داخلی و خارجی از هااقتباسیمقایسه
تفاوت در نوع اقتباس. 1

هاي اقتباس ادبی در یانقالب مشروطه، زمینههاسالهاي اولیه ایرانیان با تآتر و سینما و اقبال مردم به آن در           پس از آشنایی  
ـ عبدالحسین سپنتا و اقتباس از آثـار کهـن          «ي هنري   هاتیفعالروند که در سینما با      این  . ایران شکل گرفت   ي چـون   ایادب

نبودمستنداتو . آغاز شده بود در تآتر هم تسري یافت       )21: 1368مرادي،  (» لیلی و مجنون  «و  » خسرو و شیرین  «،»شاهنامه«
ي قبـل از انقـالب جمهـوري    هـا سـال در تآتر، چه ژهیوبهو آثار اجرایی اقتباسی      هانامهشینماآرشیوي درخور براي این     
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. دسترسی به اطالعات کامل در این خصوص را براي همگان دشوار ساخته استبعدازآناسالمی و چه 
سـیمرغ و   «تـوان اند کـه مـی    الطیر عطار به نگارش درآمده    هایی با اقتباس از منطق    نامهاز پیش از انقالب تاکنون نمایش     

بـه  «به نویسندگی محمد چرمـشیر،      » سیمرغ«صادقی،   نیالدقطباثر» مرغ، سیمرغ سی«لینقی منزوي،   ي ع نوشته» مرغسی
ها به شمار   ترین آن نوشته پیام سعیدي و ولی اهللا داوري را از مهم         » ویزاي کوه قاف  «نوشته منصور خلج و     » سوي سیمرغ 

بـه نگـارش و   » دو مـرغ آخـر عـشق   «، بـه کـارگردانی پـري صـابري    » هفت شهر عـشق «هاي آورد و در مجموع نمایش  
بـه کـارگردانی مژگـان      » ویـزاي کـوه قـاف     «به کارگردانی علینقی رزاقی،     » بوي خوش سیمرغ  «کارگردانی چیستا یثربی،    

تاج اتیشانیپبا پرهاي نرم بر ماه «عروسکیهاينمایشبه نگارش و کارگردانی پیروز میرزایی همچنین    » سیمرغ«ابطحی و   
بـه کـارگردانی فهیمـه      » سـر بـه دار هـستی      «و   مریم معینـی   یکارگردانو  نسیم احمدپور    ویسندگینبه  ،  »بافدیمنوزادي  

نامـه اقتباسـی از     تـرین نمـایش   مهم. الطیر عطار خواند  اند را اقتباس تآتري از منطق     میرزاحسینیکه در ایران به اجرا درآمده     
است که توسـط کارگردانـانی ازجملـه پیتـر بـروك،      » یرکلود کر-ژان«به نویسندگی »مجمع مرغان«الطیر در غرب،   منطق

.به اجرا درآمده استسهیل پارساپازنر و 
» منطق مرغان«ي اچندرسانه،نمایش  به نگارش و کارگردانی ساسان پسیان     » سفر به سرزمین دور   «) انیمیشن(پویانمایی  

)Logic of the Birds( همانند مـا هاپرنده«سریال پویانمایی و سوسن دیهیم و نشاطبه نگارش و کارگردانی شیرین «
. درونیمي غیرتآتري این اثر در داخل و خارج از ایران به شمار هااقتباسبه زبان بوسنیایی از دیگر 

انواع اقتباس 
در این شیوه، یک قصه بدون      : )transposition(انتقال«: گیرد که عبارتند از   اقتباس از متون ادبی به سه شیوه صورت می        

در ایـن   : )commentary(تفـسیر   د؛  روتر به صحنه مـی    آنویس و کارگردان ت   نامهنمایشمترین تغییر آشکار یا دخالت      ک
در . گیـرد شود و درام با انجام این تغییرات شکل میمیایجادصورت عمد یا غیر عمد در داستان اصلی تغییراتی         شیوه، به 

ایـن شـیوه تخطـی      : )Analogy(قیاساز متن اصلی؛ و    تخطیآشکارهدف نه وفاداري صرف است و نه        این نوع اقتباس،    
,Wagner(» کنـد اي خلق مـی نویس کار هنري تازهنامهنمایشآشکار از منبع اصلی است و گویی از طریق آن  1975:

Fidelity of(بــــه تبــــدیلوفــــاداريو )Intersection(برخــــورد ؛ )Borrowing(وام گــــرفتن ؛)222
transformation)(Andrew,1980: اي شـیوه . ؛ ب)وفادارانه(وفاداري به هسته و نیروي اصلی روایت. یاالف)10

شـکنی منبـع   کند و حتی در برخی موارد به شالودهدارد و آن را دوباره تفسیر می     اصلی روایی را نگه می     ساختارکه هسته   
ک ماده خام و تنها گرفتن جرقـه اولیـه از آن بـراي              مثابه ی توجه به اثر ادبی تنها به     . و ج ) غیروفادارانه(شوداصلی منجر می  

,Klein and Parker()آزاد(خلق اثري تألیفی  1981: . روندبندي به شمار می، از دیگر اشکال این تقسیم)9-10

تفاوت در ساختار نمایشی. 2
. امه اقتباسی خارجی هم متفاوتنـد     نهاي ایرانی از نظر ساختار نمایشی با نمایش       نامهجدا از تفاوت در نوع اقتباس، نمایش      

و ایـستا بـه دو      ) بکتـی (، دوار یا تودرتـو      )برشتی(روایی  الطیر از بین ساختارهاي متداول ارسطویی،       از منطق  گراناقتباس
. اندساختار ارسطویی و روایی بیش از ساختارهاي دیگر توجه نشان داده

هـا و یـا   تـرین ویژگـی  ، در ایـن مقالـه در ضـمن برشـماري مهـم     به دلیل تعدد آثار اقتباسی در ایران از ایـن منظومـه           
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و  نیترمهم. شودي اقتباس خارجی از این اثربیان می      نمونه نیترمهمها با   نقایصاقتباسی برخی از این آثار، وجوه تمایز آن       
ـ » گردهمـایی پرنـدگان  «یا » مجمع مرغان«نامه ، نمایشالطیرمنطقاقتباس تآتریخارجی    نیترمعروف -ژان«ه نویـسندگی  ب

در کوشـش بـراي   ،کـارگردان نامـدار جهـانی   بروك،  . به اجرا درآمد  » پیتر بروك «توسط  نخستین بار   است که   » کلود کریر 
15در،)229: 1390اونـز،    -روز(» باشـد  فهمقابلآفرینش تآتري که هرکجا که به اجرا درآید براي همه از خاص و عام               «

از  ايترجمـه ،براسـاس   نـویس، محقـق و اسـتاد سینما       نامـه فیلم نویس،نمایشنامه،  کریرکلود  -به همراه ژان  ،  1979ژوئیه
با عنـوان  شیخ فریدالدین عطار نیشابوري ریالطمنطقاقتباسی نمایشی از    به   ،در فرانسه  19عطار مربوط به قرن     الطیر  منطق

بـه  ،نامـه تـا امـروز   این نمـایش ). 64: 1379و کریر،    1370:13ستاري،(جشنواره آوینیون پرداخت   براي» مجمع مرغان «
» مجمـع مرغـان   «هاينمایشو   در حال اجراست   ،اکنون نیز در گوشه و کنار دنیا      و هم شده  دنیا ترجمه  هايزبان برخی از 

بـه اجـرا درآمـده       که در اروپـا و آمریکـا      کارگردانی سهیل پارسـا   به»مرغانمجلس  «یا   »ریالطمنطق«به کارگردانی پازنر و     
. اندنامه به اجرا درآمدهاین نمایشبر اساسهایی هستندکه جمله نمایشاست،از

)تآتر(هاي متفاوت نمایشی در اقتباسریالطمنطقهاي نمایشی وجوه اشتراك و تمایز ظرفیت
ر و سـاده اند و بـا نثرنویـسی اشـعا   از متن پرداخته) وفادارانه(اي به اقتباس نوع اولالطیر، عده ي اقتباس از منطق   در حوزه 

نامه علینقی منزوي، منـصور     نمایش. نامه، مبدل سازند  هیچ تغییري به نمایش   اند متن ادبی را بی    نویسی و تلخیص کوشیده   
هـا شـکل گرفتـه اسـت جـزء ایـن       هاي پري صابري و تاحدودي پیروز میرزایی براساس آن   هایی که نمایش  نامهخلج و نمایش  
کـه داسـتان پـرواز       )metafiction(ها غالباًروایت دربرگیر یا سطح فراداستانی       این اقتباس  .روندیمها به شمار    دسته از اقتباس  

ي اقتبـاس کریـر هـم در زمـره    .شـود هاي میـانی منظومـه نمـی      گیرد و شامل حکایت   مرغان براي یافتن سیمرغ است را دربرمی      
میـانی   هـاي الطیر حکایت وه بر حکایت اصلی منطق    گیرد با این تفاوت که کریر کوشیده است عال        هاي وفادارانه قرار می   اقتباس

گروهی دیگر به اقتباس غیروفادارانه از متن رو آورده و در عین حفـظ        . منظومه را هم تا حد امکان، در اقتباس خود بگنجاند         
ی صـادق نیالـد قطـب اثـر  » مـرغ، سـیمرغ  سـی «. انـد ساختار اصلی و موضوعی متن ادبی به نوآوري در نمایش اقـدام کـرده   

بـه نویـسندگی محمـد چرمـشیر و         » سیمرغ«. شوندها محسوب می  جزء این دسته از اقتباس    » سر به دار هستی   «نامه  ونمایش
.الطیر به شمار آوردتوان اقتباس آزاد از متن منطقنوشته پیام سعیدي و ولی اهللا داوري را هم می» ویزاي کوه قاف«

)تآتر(در ساختارهاي متفاوت نمایشی ریالطمنطقهاي نمایشی وجوه اشتراك و تمایز ظرفیت
بوطیقـاي او تـاکنون بـر       ریتـأث ي عناصر اساسـی درام همـت گماشـت و           بندطبقهارسطو اولین کسی بود که به تدوین و         

از پیدایش درام، این نوع ادبی تاکنون شـاهد تغییـرات بـسیاري              هاقرنبا گذشت   . ي مختلف نمایشی باقی است    هاعرصه
، سـایر اشـکال درام ازجملـه اپیـک، دوار و ایـستا بـر بنیـاد تـآتر ارسـطویی                      هـا تفـاوت بـاوجود تمـام     بوده است ولـی     

طـرح  : ازعبـارت ها از آن بهره گرفتـه شـده،     با نمایش،که بیش و کم در تمامی اقتباس       مشترکعناصر ادبی   . اندگرفتهشکل
)plot( ،ــص ــردازتیشخ ــحنه،)characters(ي پ ــردازص ــوع)setting(ي پ ــضمون و موض subject and(و م

theme(ار واین عناصر،   . استدر انواع تآتر کهن و تآتر مدرن مشترك اسـت .. .خارج از الگوهاي ارسطویی، اپیکی و دو
. دهدکارگیري همین عناصر تشکیل میو غالباً وجوه تمایز ساختارهاي نمایشی با یکدیگر را، تفاوت در نوع به
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ریالطمنطقهاي مختلف در اقتباسطرح یا ساختارهاي نمایشی. 3
ساختار ارسطویی. الف

انـدو  باسـاختارآن منطبـق  هانامـه شینمابیـشتر کهساختار ارسطویی، برهیتکاکثر آثار اقتباسی نمایشی جهان وبالطبع ایران با    
:2008(» ساختارنمایشی موجودنیترمعمول«آنراتوانیم 197Letwin,(،نمـایش  سـاختار  .نـد یآیدرمـ به نمـایش  دانست

ارسطویی مبتنی بر علت و معلول و به شکلیپیوسته با روایت خطی است؛ به این معنـا کـه نقطـه شـروع، وسـط و پایـان         
).58: 1391قادري، (روشنی دارد 

ساختار روایی . ب
هاي مختلف معـانی  ها و مکاناست که در زمانکهناي در آلمانی واژه(episch)در انگلیسی و)(epicاپیکاصطالح 

هاي ارسـطویی زمـان و      شود که به وحدت   در اصطالح ارسطویی، اپیک به نوعی حکایت اطالق می         .تفاوتی داشته است  م
شـود،  تعبیـر مـی  .. .اي وپـرده ساختار روایی کـه از آن بـه اپیـک، برشـتی، تـک             ). 1392:37،  یتعاون(مکان پایبند نیست  

ي به عنـوان نماینـده     برتولت برشت ، کارگردان آلمانی آن را ابداع کرد و         اروین پیسکاتور نخستین بار   ساختاري است که    
ـ   ). 87: 1381همـایون،   (شاخص این نوع تآتر در جهان شناخته شـد           هـاي وحـدت داراي   تر ارسـطویی کـه    آبـرخالف ت

بنـدي شـده  و بخـش ) episodic(اپیزودیـک تآتر روایی است،) action(وعمل(place)و مکان(time)گانهزمان  سه
ها رعایت شـود بـا مـضمونی        در این ساختار، رویدادهاي متفاوت نمایشی بدون آنکه ارتباط علت و معلولی در آن             .است

قطـع  ). 59-58: 1391قادري،  (توانند به تنهایی به اجرا درآیند       رویدادهایی که هر یک می    . شوندمشترك، به ما عرضه می    
تـر روایـت کـردن      نامه و مخاطب وجود دارد و از همه مهم        ی نمایش کردن نمایش در زمانی که امکان رابطه و پیوند حس         

. درام به جاي وقوع داستان و تجسم آن براي مخاطب از دیگر مشخصات این ساختار نمایشی است
هـاي داخلـی از منظومـه    ي وجه امتیاز اقتباس او در مقایسه با اقتباس    عالوه بر وفاداري حداکثري کریر به متن، درباره       

/ کـشش داسـتانی  نیتـر مهم،تعلیق عنصري است که   ریالطمنطقلطیر در بعد ساختار باید گفتکه در ساختار حکایتی          امنطق
. گشایی در مقایسه با آن از اهمیت کمتري برخـوردار اسـت      اوج و گره   افکنی،و ساختار گره   کندیمنمایشی را در اثر ایفا      

بلکه به سبک    افتدینمردازي ارسطویی در یک خط داستانی واحد اتفاق         پي درام وهیشنمایشی به   /تعلیق در این نوع ادبی    «
بدین ترتیـب بـرخالف     ).35: 1374یاري،  (» است» گریز در گریز  «و  » واقعه در واقعه  «ما،  » نقل«و  » يپردازقصه«و سیاق   

فاقـد  ریالطمنطقند  نامه کریر مان  خطی است، خط روایی نمایش     عموماًي ارسطویی وطنیکه  هااقتباسخط روایی نمایش در     
. پیوستگی و داراي تقطیع است

ریالطمنطقهاي مختلفپردازي در ساختارهاي متفاوت اقتباستفاوت شخصیت. 4
در سـاختار ارسـطویی،     . گیـرد وگو صورت می  پردازي در داستان و نمایش به سه روش توصیف، کنش و گفت           شخصیت

روسـت زیـرا وجـود      یی روبـه  هـا يدشـوار الطیـر بـا     هـاي منطـق   تیشخـص هاي تآتري، نمایشیکردن    به دلیل محدودیت  
ي مخالف عینی و محسوسهمچنین تنـوع فـضا و        هاتیشخصي اصلی حکایت و کمبود    هاتیشخصي درونی   هاکشمکش

حـال آنکـه کریـر در تـآتر روایـی بـا       .سـازد هاي مختلف و گاه انتزاعی، روند اجراي تآتر را با مـشکل مواجـه مـی     مکان
در اثـر او، . هـا فـائق آمـده اسـت    ي و نزدیک کردن ساختار نمایشی به ساختار روایـی بـر ایـن دشـواري    ي راو ریکارگبه

. روندیمي حکایت به شمار هابحرانیسازندههاتیموقعنیستند بلکه سازهابحرانتیشخصبرخالف الگوي ارسطویی 
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توصیف . الف
بـازیگران، رو بـه      و یـا   دنکراوي استفاده    عنصر ازسته است   است،کریر به راحتی توان   روایت  در تآتر اپیککه مبتنی بر      

هـاي مـتن رهـا      هاي به نمایش کـشاندن بعـضی از قـسمت         و خود را از دشواري     ندناي از نمایش را روایت ک     بیننده، تکه 
ـ     هاي متفاوت منظومه منطـق    سازند و در عین حال بازیگران بتوانند به راحتی بی هیچ مشکلی در نقش              ازي الطیـر نقـش ب

پذیر نیست و همین امر توصـیف و بیـان حکایـت را در قالـب نمایـشو      امري که در تآتر ارسطویی به راحتی امکان  . کنند
.سازدمیآور و غیرجذاب مواجه کند و در نتیجه مخاطب را با نمایشی کسالتاجرا دشوار می

وگوگفت. ب
ایجـاد روابـط منطقـی میـان     «گـو در درام ونصر گفتاز جمله کاربردهاي ع   .وگو یکی از عناصر مهم نمایش است      گفت

»ي ایـشان، تـصویرسازي و فـضاسازي اسـت         اجزاي داستان، بیان و توضیح ویژگی و منش گویندگان، بازنمایی اندیـشه           
داراي نقشی اساسی است نقشی که در تآتر روایـی بـه دلیـل حـضور       وگو در تآتر ارسطویی     گفت). 76: 1388زاده،  گلی(

الطیـر خـود را     وگوهاي طوالنی منظومـه منطـق     دهد از گفت  همین تفاوت به تآتر روایی امکان می      . تر است راوي کمرنگ 
. زدگی مخاطب از نمایش را، از بین ببردبرهاند و با این شگرد موجبات رخوت و دل

کنش . ج
دهـد و   رخ مـی   ي ماجراهاحول محـور یـک موضـوع و شخـصیت واحـد،            همهغالباً  تآتر  ارسطویی که در آن       خالفبر

بـه  شکـستن وحـدت عمـل    ود تآتر روایـی بـا   رنامه، به تآتر  میبینندهدر اصل، براي دیدن و دنبال کردن داستان نمایش     
کنـد و  بیان می ها، انتهاي آن را   نامهدر ابتداي نمایش  . دنکهاي فرعی، استفاده می   ، از موضوعات و شخصیت    شکلی عامدانه 

همـین تغییـر سـوال ذهنـی،     . توجـه نـشان دهـد   » ؟گونه شدچرا، این«به » ؟ه خواهد شدبعد، چ«کوشد بیننده به جاي  می
اساسنمایش . ها اثرگذار است  رود و بر میزان اهمیت کنش شخصیت      ترین تفاوت تآتر روایی و ارسطویی به شمار می        مهم

,Freytag(» هـستند کـنش بـر مبتنیکهاستايپیوستههمبههايریزیموقعیتپی«در تآتر ارسطویی، 1894: در ). 27
این ساختار نمایشی شخصیت نمایشی کسی است که قصد رسیدن به هـدفی را دارد و بـراي ایـن قـصد، حاضـر اسـت               

تـراژدي بـدون فعـل بـه        «باور ارسـطو    به  . خود، شرایط را تغییر دهد    » عمل«کننده بزند و با     دست به عملی مؤثر و تعیین     
ي بـه عقیـده   اما) 1387:122ارسـطو،   (» زنـد ها سر می  خاص است که کردار از آن     ي فعل وجود اش   آید و الزمه  وجود نمی 

,Benjamin(»هـا نـدارد  هـا بـراي بازنمـاییِ موقعیـت    به گسترش کنشيتآتر  اپیک کار«برشت 1998: کریـر در  ).16
و طفـره  هایدودلر از آن اثر عطا% 80بیشترِ تردیدها و امتناع بعضی مرغان در همراهی با هدهد، که تقریباً «اشنامهشینما

یافتن عواطف نـاب  ). 27-26: 1370ستاري، (» تا مرغان زودتر عازم سفر شوندکندیمفراهم آمده است را حذف    هازدن
ي ماندن و حتی پا پـس کـشیدن و بازگـشتن؛ میـل رفـتن و جـستجوي حقیقـت، برپاداشـتن                       هاوسوسهو عالی ازجمله    

ي نمایـشی  وگـو گفتبه شکل  هاآني نمایشی و پردازش     هاتیحکاوایت اصلی و    ي محکم و بسیار پیچیده از ر      ارهیزنج
اقداماتی است که کریر در راستاي       ازجمله،  )70-1379:65کریر،(کنش نمایشی    هابرحسبکشمکشومدون ساختن این    

لطیر را کامالً تغییر    ادیگر آثاراقتباسی، یا موضوع متن منطق     کهیدرحال. دهدیمي نمایشی مطلوب خود انجام      تحقق نسخه 
انـد و بـه     میان پرندگان بنیان گذاشـته    وجدلبحثآیی و   اصلی نمایش رابر گردهم    گاههیتکاند و یا همچون متن اصلی،     داده

رکن تمایز داستان و نمایش است، چنـدان وقعـی           نیترمهمي کنش و حرکت که      مراحل و مشکالت سفر که دربرگیرنده     
وگوهـا در پـی دارد و   متن و کسالت مخاطب را به دلیل یکنواختی گفت » خوانینمایش«و  » یروخوان«اند، امري که    ننهاده
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. کاهداز کشش و جذابیت اثر میبالطبع

ریالطمنطقهاي مختلف پردازیدر ساختارهاي متفاوت اقتباستفاوت صحنه. 5
تعبیـر  . و مکانی وقوع عمل داستانی اسـت      صحنه، ظرف زمانی    . افتداي از زمان اتفاق می    هر داستاندرجایی و در محدوده    

و 76-1384:75، مـستور (در هنر نمایش است    »میزانسن«ي داستان تا حدي شبیه مفهوم     مکان در صحنه  زمان و   مفهومی  
تآتر  ارسـطویی کـه در       و پیوستگی خطی،برخالف  مکان  و  وحدت زمان   الگوي تآتر روایی با تغییر در       ).1372:15،  عبادیان
به کریر این امکان را داد   ،دهدرخ می  انقطاعپیوسته و بدون    و مکان داستانی حدوداً     ل نمایش در یک زمان      ي اعما آن همه 

در اقتباس خود ساختار تو در تـو   هاي درون متنی آن، به نمایش کشد و         الطیر را همراه با حکایت    اصلی منطق  که حکایت 
زام به رعایت وحدت زمان و مکان و عمل ایـن امکـان را از               حال آنکه ال  . ي عطار را حفظ کند    ي منظومه و قصه در قصه   

هاي اجرایی تآتر، مجبور کـرده      ها را،با توجه به محدودیت    گران این منظومه با الگوي ارسطویی ستانده است و آن         اقتباس
یجـاد  کهبـراي ا   هـاي ارسـطویی   نامـه نمـایش بـرخالف   دیگر اینکـه    . الطیر بپردازند است که فقط به حکایت اصلی منطق      

ي روایی از مـشکالت     است و همین شیوه   روایت در گذشته    ،تآتر روایی   دنافتهمه در زمان حال، اتفاق می     پنداري  همذات
. کاهدانطباق زمانی حکایت با نمایش می

کـامالً ي طبیعت را حذف و محو کند تا ذهن مخاطب را براي تخیل،            هانشانهیهمهکوشدیخود می پردازصحنهبروك در   
ي و توضـیحات جـانبی و توصـیه بـه     اصـحنه آثار اقتباسی ملهم از الگوي ارسـطویی بـا دسـتورات         آنکهحال. زدآزاد سا 

ي از ریـ گبهـره ي صـوتی و تـصویري و   هـا افکـت هـاي نمایـشی و   )دکـور (ي انواع و اقسام آرایه    ریکارگبهکارگردان در   
بیفزایند تا بدین شکل به درك .. .حنه و بازیگران وي صهانشانهاند به ي مختلف کوشیده  هالباسو   هاماسکنورپردازي و   

و ذهـن    کاهـد یمو دریافت مخاطب از نمایش یاري رسانند،درحالی که همین تزاحم و پراکندگی و تکثر از جذابیت اثر                  
کیـومرث مـرادي قـصد    » سـیمرغ «نمایش ، مثال درسازدیممخاطب را مغشوش و از توجه کامل به اثر و مفهوم آن، دور      

هاي کالژ و پاسـتیژ و ارجـاع بـه       گیري از تکنیک  بهره گري،از طریق مهندسی چیدمان صحنه، رویگردانی از روایت       «دارد
گریز کـه جـز از طریـق مـشارکت     متنی ناتمام و قطعیت . ، فضایی چندصدا و متکثر فراهم کند      )بینامتنیت(متون گوناگون   

ولـی در ایـن راه   ) 1391/ 6/ 28فروشـان،  چینـی (» یابـد ت نمـی خودآگاه و ناخودآگاه تماشاگر به کمال معنایی خود دس     
ها نیـز بـه کـار       این آرایه » سر به دار هستی   «اگرچه گاه با تدبیر درست کارگردان در نمایشی مانند        .کندموفقیتی کسب نمی  

.افزایندآیند و بر لطف نمایش اقتباسی میمی

ریالطمنطقهاي مختلف تفاوت موضوع و مضموندر ساختارهاي متفاوت اقتباس. 6
موضوع. الف

هاي نمایشی است وجـود موضـوع مناسـب در ایـن آثـار      یکی از نکات حائز اهمیت در گزینش متونی که داراي ظرفیت        
. است زیرا بدون داشتن موضوع جذاب و مناسب کمتر متنی است کـه سـایر وجـوه داسـتانی یـا نمایـشی را دارا باشـد                          

طـور مـستقیم و غیرمـستقیم بـه آن          شود و رخدادهاي داستان به    ي آن نوشته می   ربارهموضوع مفهومی است که داستان د     «
به طور مفصل به موضوع      ریالطمنطقي تاریخی و وجوه بینامتنی داستان       در پیشینه ) 52-50: 1388نیاز،  بی(» مربوط است 

سـفري کـه در   . ختلـف اشـاره شـد   هـاي م ها در فرهنـگ ي جهانی انسانالطیر و شمول آن به عنوان دغدغهمنظومه منطق 
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ها براي کسب موفقیت و یافتن آرزوهـاي        تواند کوشش انسان  میشود  دیدگاه معنوي براي یافتن سیمرغ حقیقت آغاز می       
مفهومی چند وجهی که در ایجاد ارتباط بیشتر افراد جهان بـا موضـوع ایـن                . خود در جهان مادي امروز را هم در برگیرد        

.کرده استمنظومه، سهمی بسزا ایفا
کنـد  الطیر غالباً در اقتباس نوع اول و تا حدود بسیار زیادي اقتباس نوع دوم تغییر چندانی نمـی                 حکایت منطق موضوع

داند و ممکن است در اقتباسش فقـط  نویس خود را ملزم به کاربرد دقیق موضوع نمینامهولی در اقتباس نوع سوم نمایش   
هاي پـري صـابري   ، علینقی منزوي، منصور خلج همچنین نمایشهاي کریرنامهمایشموضوع ن. هایی از اثر دیده شود    رگه

در اقتبـاس   . خـوانی دارد  الطیر هـم  به دلیل اقتباس وفادارنه، با تغییراتی جزئی، با داستان منطق         و تاحدودي پیروز میرزایی     
» مـرغ، سـیمرغ   سی«هاي آزاد تباسهم تاحدود زیادي موضوع حفظ شده است ولی در اق          نمایش میرزاحسینی غیروفادارنه  

ـ پبا پرهاي نرم بر مـاه       «و   محمد چرمشیر » سیمرغ«نامه  صادقی، نمایش  نیالدقطب .. .و»بافـد یمـ تـاج نـوزادي      اتیشانی
. موضوع به فراخور نوع اقتباس تغییر کرده است

- همـین نـزاع کـه مـی    «است و    نزاع پرندگان براي انتخاب پادشاه از بین خودشان       » مرغ، سیمرغ سی«نامه  موضوع نمایش 
دهـی بـاقی   و در حد گـزارش ابدیینمتوانست با پرداختی درست به کنش و حرکت نمایش بیفزاید به اوج و فرودي دست    

هاییتنهاموضوع نمایش بیان    »بافدیمتاج نوزادي    اتیشانیپنرم بر ماه     با پرهاي «در نمایش   .)30/2/1391: امامی(»ماندمی
ي عروسکی شبیه بـه     هاآدمکو تنوع پرندگان داستان عطار جاي خود را به           هاتفاوتان امروزي است،    هاي انس و دغدغه 

هم و یکسانی داده است که نه بر اساس ظاهر و خصایل ذاتی خود، بلکـه بـر اسـاس نـوع رفتـار و نگـاه خـود از هـم                                 
تالقـی بـا تجربـه زیـستی مخاطـب           ي مـتن و تالشـی کـه بـراي         حـوزه تجربـه در    «نامه هـم    ، در این نمایش   اندمتفاوت

).11/9/1390: نمایـشگر (»خـورد یمـ از همین حوزه ضربه      قاًیدقو   ماندیمباقی   کارهمهیندارد، تاحدي    اشيبزرگساالمروز
روداغتـشاش  هرچه متن پیش مـی ینوعبهالطیر است واژگون شده و      روند و جهانی که در منطق     «هم» سیمرغ«نامه  در نمایش 

: بـاقري (»ساختار اصلی متن عطـار اسـت      کامل  کار نویسنده واژگون کردن    يوسوجهتسمتنیازا،شودشتر می نظمی بی و بی 
بـه سـاختار نـرم    و به سیاق مـتن  این چرخه کامالً  «براي جذب مخاطب    نمایشی این اثر    یتاحدي که در اجرا    ).6/1391/ 28

).همان(» دهدتغییر میحوالت تاریخی را گردد و کارگردان در اجراي خود این روند والطیر برمیمتن منطق
مضمون. ب

ي فکـري نویـسنده را      سـویه «یـا مـضمون      هیمادرون. پندارندبرخالف تصور برخی که موضوع و مضمون را یکی می         
:2008(» نسبت به موضوع داستان دربردارد 94Letwin,( .هاي نوع اول داخلـی از تفـاوت در مـضمون بـه     در اقتباس

ـ الطمنطـق نامه او بـا  دینی و فرهنگی و عقیدتی خبري نیست اما در اقتباس کریر اگرچه موضوع نمایش    دلیل اشتراکات  ری
همـت انـسان بـراي      «. از هم متفاوت است و در تقابل با یکدیگر قرار دارد           کامالًیکی است ولی مضمون حکایت آن دو        

: کلود کریر و فرق اساسی دو گونـه عرفـان  -ژانينگرجهانتفاوت میان بینش عطار و    نیتربزرگبی یاري حق،     استعال
کنـد  هاي نوع دوم مضمون تاحـدودي تغییـر مـی         ؛ در اقتباس  )27: 1370ستاري،  (» عرفان ناسوتی و عرفان الهوتی است     

بـه عنـوان مثـال در اثـر        . ولی نه به آن میزان که برداشت مخاطب از متن اقتباسی را بـا مـتن اصـلی دچـار تـشتت کنـد                       
آنچه روایت نمایش تالش دارد به آن برسـد، مفهـوم وحـدت و حقیقـت در الیـه بـاطنی جهـان در میـان                  «میرزاحسینی  

دارد و در این راه تصویرسازي خالقانه و پایبندي به عنصر نمایش است که اجرا را زنده نگه مـی                 . حکایاتی پراکنده است  
سازد، خالقیتی فانتزي است کـه مـدام کـار          ثر می آنچه عنصر بازي را در ا     . دهدهاي ارتباطی نجات می   ازسخت کردن راه  
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هاي نوع سـوم  ؛ در اقتباس)1390/ 28/6: نراقی(» کندانگیز میگردان نمایش را براي مخاطب شگفتو عروسک  سازيباز
گر به موضوع مضمون هم بالطبع مورد توجه قرار نگرفته است و گاه کامالً بـا مـضمون                 به دلیل عدم التزام اقتباس    ) آزاد(

بـرخالف صـعود روحـانی پرنـدگان و رسـیدن بـه              »ویزاي کوه قـاف   «به عنوان مثال در     . مورد نظر عطار در تضاد است     
آلـود  انگیز و پوچ و یـاس     الطیر، مخاطب در قالبی فانتزي با زندگی پرندگانی روبروست که پایانی اسف           حقیقت در منطق  

). 1391/ 9/8: عمرانـی (اند  ي مسائل و مشکالت اجتماعی    دربارهنامه  پرندگانی که مبین نظرات نویسندگان نمایش     . دارند
. گنجندالطیر در این نوع اقتباسی میغالب آثار اقتباسی از منطق

جهینت
الطیر در ایران در انطباق با ساختار تآتر ارسطویی و در خارج از ایران به شیوه تآتر روایـی                   هاي اقتباسیاز منطق  نامهنمایش

عمومیت ساختار ارسطویی در نمایش، عدم آشنایی و تسلط برخـی           .انددرآمدهاي، نگارش و به نمایش      پردهبا ساختار تک  
از .. .ي مخاطب ایرانـی و    پسند تآتر ارسطویی ذائقه    نویسان ایرانی با شگردهاي اقتباس و ساختارهاي تآتري،       از نمایشنامه 

ي پـرداز تیرواکریر در ساحت ساختار برشتی، که به        . رودار می گران ایرانی از ساختار ارسطویی به شم      علل اقبال اقتباس  
ي وطنـی، در  هـا اقتبـاس بسیار نزدیک است،توانست دست به نوآوري زند و اقتبـاس خـود را در مقایـسه بـا                 ریالطمنطق

باورهـا و   به   اتکاي را با    انامهشینمای  سینودوبارهسطحی جهانی برجسته سازد ولی تفاوت در مضمون این نمایش لزوم            
ها از تصوف و اسـالم در غـرب پایـان بخـشد و بـه فهـم       یفهمکجبه برخی از    تواندیمو   کندیماعتقادات عطار ایجاب    

ي کریـر و بـروك نـشان داد کـه بـا             باتجربهي داخلی   هااقتباسي  مقایسه. درست جهانیان از عرفان اسالمی یاري رساند      
از متـون ادبـی ایرانـی، آثـار نمایـشی فـاخري              تـوان یمـ ه تـآتر روایـی      ي از الگوهاي مختلف نمایشی بـه ویـژ        ریگبهره

. ي استمؤثرترو تريجدي هااقتباسي توجه بیشتر و بینی، شایستهآثاري که به دلیل تفاوت در جهان.ساخت
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