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 قابلیت های داستان های کتاب »داستان راستان«؛

برای اقتباس فیلمنامه بر پایه درام ارسطویی  
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چکیده

ــا  ــا ب ــن کتاب ه ــتان  ای ــت. داس ــتان« اس ــتان راس ـــ »داس ــری، مجموعه کت ــی مطه ــر مرتض ــن اث ـ تری پرمخاط

اســتناد بــه احادیــث و روایت هــای اســالمی، بــا زبانــی ســاده در قالـــ روایتــی جــذاب بازنویســی شــده و توانســته  

مفاهیــم موجــود در دیــن اســالم را بــه مخاطبــان- خصوصــًا کــودکان و نوجوانــان- به خوبــی معرفــی کنــد. هــدف 

ــرای اقتبــاس در  ــی دراماتیــک مجموعه داســتان های ایــن کتــاب ب ــه مؤلفه هــای اصل ایــن پژوهــش، دســتیابی ب

حــوزۀ فیلــم و پویانمایــی اســت. بــه ایــن منظــور، نگارنــدگان بــه روش توصیفــی- تحلیلــی، بــا گــردآوری اطالعــات 

ــای  ــاس مؤلفه ه ــتجاب« براس ــای مس ــام »دع ــه ن ــاب ب ــتان های کت ــی از داس ــی یک ــل کیف ــه ای و تحلی کتابخان

ســاختار درام ارســطویی، بــه تحقیــق در ایــن زمینــه پرداختنــد. درام تــراژدی از نظــر ارســطو در نهایــت باعــث تزکیــه 

می شــود و هــدف یــک اثــر هنــری دینــی همچــون »داســتان راســتان« بــه عقیــدۀ مطهــری نیــز ایــن اســت کــه 

خواننــده دربــارۀ آن فکــر کنــد و از فکــر خــود چیــزی بــر آن بیفزایــد و ایــن امــر در نهایــت، منجــر بــه یــک عمــل 

ــری از الگــوی موفــق  ــا بهره گی ــاب »داســتان راســتان« ب ــه کت ــت کـ شــود. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اسـ

دراماتیــک ارســطویی و ویژگی هــای بــارزی همچــون کشــمکش، زبـــان و لحـــن، اوج، زمـــان و مکـــان، گره افکنــی، 

تعلیـــق، شــخصیت های کنشــگر و ... امــکان هرگونـــه اقتبـــاس و برداشـــت تــازه  را بـــرای نــگارش فیلم نامــۀ بــرای 

ــا ایــن روایت هــای  نویســندگان فراهــم مــی آورد؛ ظرفیتــی کــه بایــد موردتوجــه بیشــتر هنرمنــدان قــرار بگیــرد ت

جــذاب اســالمی، در قالـــ تصویــری، بــرای مخاطبیــن تلویزیــون بــه بهتریــن نحــو اثرگــذار باشــند.
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مقدمه

هنــر، بازآفرینــی و بازنمایانــدن یــک »عیــن« یــا یــک »معنــا« اســت. اگــر بازآفرینــی بــا 

اقتبــاس از »نســخۀ الهــی« آن صــورت گیــرد و بــا قبــس از حضــرت او ممکــن اســت، هنــر 

قدســانی اســت؛ و اگــر تحت تأثیــر مشــیت شــیطان و بــه تلبیــس ابلیــس صــورت ببنــدد، 

هنــر نفســانی اســت. ضمــن آن کــه به طورکلــی، غیرممکــن اســت در عالــم، نقــش و صورتــی 

بــه دوراز پیــام بتــوان بــه تصویــر کشــید. هنــر دینــی میــان فطــرت الهــی انســان و طبیعــت 

ــه در  ــری ک ــر هن ــرد. ه ــرت می ب ــمت فط ــه س ــت را ب ــد و طبیع ــرار می کن ــی برق هماهنگ

چهارچــوب دیــن، بــه خالقیتــی مــودی شــود کــه فطــرت پذیــر باشــد، هنــر دینــی اســت 

ــاد، ،1395:27(.  )رش

ــه  ــن وجــود آن اســت ک ــدع و اصلی تری ــری، مب ــر هن ــی اث ــت فاعل ــد عل ــد همانن هنرمن

در هنــر اســالمی، خــود مجــالی انــوار الهــی و ســیراب شــده از فطــرت پــاک انســانی اســت 

)حقیقــی کفــاش و دیگــران،1396:148( ذوق هنــری و باطــن پــاک، دو عنصــر کلیــدی 

هســتند کــه شــالوده هنرمنــدان مســلمان را تشــکیل می دهنــد )نــورورزی، 1387:8(. 

هنرمنــدان مســلمان می کوشــند بــا ابزارهــای مختلــف هنــری، بازنمایــی از جهــان اســالم را 

ــری  ــن ابزارهــای هن ــات، یکــی از مهم تری ــد. ادبی ــا نشــان دهن ــان سراســر دنی ــرای مخاطب ب

ــه دنیاهــای متنوعــی ســفر کــرده  ــی ب ــون ادب ــدن مت ــا خوان ــادی ب ــدگان زی اســت و خوانن

و دانــش فراوانــی کســـ می کننــد. هنــر ادبیــات به خوبــی قابلیــت تبدیل شــدن بــه 

ــی را دارد. ــینما و پویانمای ــون س ــری چ ــای بص هنره

کتــاب داســتان راســتان نوشــتۀ یکــی از مؤثرتریــن نظریه پــردازان تفکــر شــیعی معاصــر 

ــاده و  ــر س ــا نث ــری ب ــورت ظاه ــه به ص ــاب، اگرچ ــن کت ــت. ای ــری اس ــی مطه ــی مرتض یعن

ــودکان و  ــه ک ــالم ب ــی اس ــر در معرف ــیار موث ــی بس ــا کوشش ــت، ام ــده اس روان نوشته ش

نوجوانــان اســت.  »بخــش اعظمــی از کتــاب، روایــت سرگذشــِت اولیــا و امامــان شــیعی را 

شــامل می شــود کــه به منظــور هدایــت و بیــان حقایــق چنانچــه خــود مطهــری در مقدمــه 

کتــاب  اهمیــت  اســت جمع آوری شــده اند« )مطهــری،3:1380( درمــورد  آورده  کتــاب 

ــتان  ــی داس ــف گاه ــگران مختل ــه پژوهش ــود ک ــاره ش ــورد اش ــد م ــت چن ــی اس ــا کاف تنه

ــی)ره(  ــام خمین ــه ام ــت فقی ــرار و والی ــل کشف االس ــی مث ــا کتاب های ــراز ب ــتان را هم ت راس

ــی  ــری و ادب ــی،1388:18، عیوضــی،1384:136( و از لحــاظ کیفیــت هن برشــمرده اند )خزای
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نیــز آن را از پیشــگامان نهضــت ادبیــات داســتانی انقــالب اســالمی و از نمونه هــای بســیار 

ــی، 1387:74 ؛  ــردی، 1379:58 ؛ صحرای ــد )ف ــرده ان ــی ک ــودکان تلق ــات ک ــق ادبی موف

ــی، 1378:73(. ــرادی کرمان م

در ایــن کتــاب، ســیرۀ امامــان و بــزرگان دیــن اســالم بــا شــیوه های توصیفــی و روایــی 

ــه عناصــری همچــون شــخصیت،  ــه ای اســت ک ــت به گون ــان شــده اســت و شــکل روای بی

بن  اندیشــه، مــکان، گفتگــو، زمــان و ... را در برمی گیــرد. ایــن مــوارد همــان عناصــر 

ــان،  ــری آن ــا به کارگی ــا ب ــر دنی ــق سراس ــندگان موف ــه نویس ــتند ک ــکیل دهندۀ درام هس تش

ــار مانــدگاری را خلــق کردنــد. خواننــده از مقدمــۀ جلــد دوم کتــاب »داســتان راســتان«  آث

ــین و  ــی دلنش ــالمی به صورت ــی اس ــی و اخالق ــق دین ــم عمی ــۀ مفاهی ــه ارائ ــد ک درمی  یاب

ســرگرم کننده بــرای مخاطـــ، وظیفــه ای بســیار دشــوار و درعین حــال ضــروری اســت. 

گنجینه هــای عظیــم اندیشــه اســالمی بایــد در جهــت دراماتیــزه شــدن مورداســتفاده قــرار 

گیرنــد تــا بتواننــد عــوام جامعــه در هــر شــرایط ســنی اعــم از کــودک، جــوان و بزرگ ســال 

ــم راغـــ ســازند.  ــرای درک و دریافــت ایــن تعالی را ب

ــی  ــز  مرتض ــالمی به ج ــت اس ــه تعلیم وتربی ــمندان حیط ــان و اندیش ــفانه محقق متأس

مطهــری و اندکــی دیگــر نســبت بــه چنیــن امــر خطیــری اقبــال و حســن نظر نشــان 

ــی و  ــن کم لطف ــل ای ــد اول دلی ــه جل ــز در مقدم ــی کنایه آمی ــا عبارات ــری ب ــد. مطه نداده ان

می دانــد. موضــوع«  »ســاده انگاری  را  بی مهــری 

ــاز  ــر، باعــث احســاس نی  اگرچــه گســترش روزافــزون قــدرت رســانه در ســال های اخی
در ایــن زمینــه شــده اســت و اندیشــمندان بیشــتری نســبت بــه ســال های گذشــته 

ــی  ــار مرتض ــیاری آث ــوز بس ــا هن ــان دادند ام ــت نش ــیت و رغب ــوع حساس ــن موض ــه ای ب

ــوادی  ــد )ج ــی می کنن ــران تلق ــر از دیگ ــتان را موفق ت ــتان راس ــر داس ــًا اث ــری خصوص مطه

محمدیــان،1387:63(. آملــی،1388:6؛ 

ــاب  ــی کت ــای نمایش ــا واکاوی درونمایه ه ــد ب ــه بتوان ــت ک ــر آن اس ــش ب ــن پژوه  ای

ـ نظــران  داســتان راســتان براســاس ســاختار درام ارســطویی راهگشــای اندیشــمندان و صاح

ــی و  ــای دین ــل درونمایه ه ــت تبدی ــی جه ــن عرصه های ــه چنی ــرای ورود ب ــی ب ــوزه دین ح

تربیتــی بــه آثــار نمایشــی پویانمایــی باشــد.

ابتــدا، شــرح مختصــری از نظریــه ارســطو در بــاب درام و در ادامــه نگاهــی بــه کتــاب 
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ــپس  ــد. س ــد ش ــان خواه ــالمی بی ــت اس ــگاه آن در تعلیم وتربی ــتان« و جای ــتان راس »داس

درونمایه هــای نمایشــی موجــود یکــی از داســتان های پراهمیــت کتــاب بــه عنــوان نمونــه 

براســاس ســاختار درام ارســطویی بررســی خواهــد شــد تــا مشــخص شــود کــه به کارگیــری 

ــد  ــه می  توان ــی چگون ــای مذهب ــد پویانمایی ه ــتان ها و تولی ــان داس ــطویی در بی درام ارسـ

موجـــ جــذب بیشــتر مخاطـــ و انتقــال پیــام بــه شــکلی متفــاوت و مؤثــر باشــد.

پیشینۀپژوهش

ــر  ــق عناص ــرای تطبی ــطویی ب ــگران از درام ارس ــدادی از پژوهش ــه، تع ــن مقال پیش ازای

روایــت بــا آثــاری در ادبیــات داســتانی ایــران اســتفاده کرده انــد. ایــن پژوهش هــا 

از:  عبارت انــد 

ــه  ــر پای ــاهنامه ب ــهراب ش ــتم و س ــتان رس ــک داس ــای دراماتی ــه »واکاوی جنبه ه مقال

درام شناســی ارســطو« نوشــته محمدرضــا نصــر اصفهانــی و همــکاران )1389(: یافته هــای 

پـــژوهش مؤیـــد آن اســت کـــه در داســتان رســتم و ســهراب، پرداخــت شــماری از عناصــر، 

مثــالً پیرنــگ، گره افکنــی، شــخصیت پردازی، کشــمکش و جنبه هــای تراژیــک، هنرمندانه تــر 

ــت. ــه اس ــر صورت گرفت ــر دیگ از عناص

مقالــۀ کنفرانســی »تبییــن هفت پیکــر نظامــی براســاس عناصــر درام در فــن شــعر 

ارســطو« نوشــته آلمــا قاســمی دهقــی و نیما قاســمی دهقی)1397(: نتیجـــۀ ایــن پژوهش 

حاکــی از آن اســت کــه می تــوان عناصــر نمایشــی را در ایــن منظومــۀ نظامــی ردیابــی نمــود، 

زیــرا نظامــی از عنصــر گفتگــو بــرای نشــان دادن برخــی ویژگــی شــخصیت های اثــر خــود قــرار 

داده اســت.

مقالــۀ »بازخوانــی وقایــع تراژیــک تاریــخ بیهقــی براســاس ویژگی هــای تئاتر ارســطویی و 

برشــتی« نوشــتۀ محمدعلــی خزانــه دارلــو و محمــد اصغــرزاده )1398(: یافته های پـــژوهش 

مؤیـــد آن اســت کـــه تاریــخ بیهقــی را می  تــوان یکــی از برجســته  ترین آثــار منثــور پارســی 

ــر  ــک و پ ــتان  های تراژی ــاختار داس ــت. س ــری دانس ــینمایی و تئات ــای س ــاظ ظرفیت  ه از لح

تعلیــق ایــن اثــر کــه به واســطۀ توصیــف جزئیــات، نــگاه انســانی مــورخ بــه شــخصیت  ها 

و طراحــی روشــمند وقایــع شــکل گرفته اســت تــا انــدازۀ زیــادی مطابــق نســخۀ ارســطویی 

درام اســت و می  تــوان در جســتاری تطبیقــی مــواردی ماننــد مضامیــن تــراژدی ارســطویی 

)پیش  آگاهــی، همرتیــه، تعــرف و کاتارســیس، پایــان تراژیــک داســتان  ها و ناعادالنــه بــودن 
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مجــازات( و الگــوی ســاختاری درام ارســطویی )خــط ســیر دراماتیــک و ســاختار ســه پرده ای و 

وحدت  هــای نمایشــی( را در آ نهــا پــی گرفــت.

ــه  ــار داشــت ک ــوان انتظ ــن ســه پژوهــش، می ت ــه از ای ــج حاصل ــری نتای ــا در نظرگی  ب

شــکل روایــی موجــود در داســتان های کتــاب مرتضــی مطهــری نیز ظرفیـــت و توان نمایشــی 

باالیــی را بــا خــود بــه همراه داشــته باشــند. ایــن مقالــه نیــز از روش توصیفــی پژوهش های 

ــا پژوهش هــای پیشــین  ــی ایــن پژوهــش ب ــرد، امــا تفــاوت اصل پیشــین بهــره خواهــد ب

ــات  ــر«، حکای ــاهنامه« و »هفت پیک ــون »ش ــالف مت ــت. برخ ــی آن اس ــه مطالعات در نمون

ــا بــر آنچــه نویســنده در مقدمــۀ جلــد اول بیــان  »داســتان راســتان« تخیلــی نیســت و بن

ــورت  ــه به ص ــی ن ــد ول ــگارش یاب ــی ن ــی و تربیت ــی اخالق ــت »کتاب ــته اس ــد، خواس می کن

ــی  ــی و خیال ــتان های جعل ــه داس ــم ن ــتان، آن ه ــت و داس ــورت حکای ــه به ص ــان« بلک »بی

بلکــه داســتان های حقیقــی و واقعــی کــه در کتـــ اخبــار و احادیــث یــا کتـــ تخصصــی 

ــری  ــه آن عنص ــود ب ــال خ ــده از خی ــده و نگارن ــط ش ــوال( ضب ــرح اح ــم )ش ــخ و تراج تواری

نیفــزوده و قســمتی را از آن کــم نکــرده اســت«. پــس نویســنده برخــالف »تاریــخ بیهقــی« 

بــه شــرح جزئیــات کامل-کــه آن را بــه متــون ادبیــات کهــن نزدیــک می کنــد- نپرداختــه و 

ســعی کــرده اســت در قالبــی موجــز داســتان اصلــی خــود را بیــان کنــد. ایــن موضــوع باعــث 

ــه  ــاز ب ــر عناصــر درام ارســطویی نی ــرای بررســی »داســتان راســتان« باتکیه ب ــه ب می شــود ک

ــی یــا تاریخــی نداشــته باشــیم. ــا محوریــت داســتان های صرفــًا خیال رویکــردی ب

چهارچوبنظری

درونمایۀنمایشیدرداستانهایدینی

اســتقرار یــک نظــام  از مهم تریــن مــوارد در علــم تعلیم وتربیــت، نظریه پــردازی و 

آموزشــی منســجم و کارآمــد اســت و مهم تریــن عناصــر در ایــن نظــام آموزشــی عبارت انــد 

از: اهــداف، مبانــی، اصــول، شــیوه ها، خط مشــی ها، و روش هــای تربیتــی کــه بخــش 

عمــده ای از آن در منابــع اســالمی ذکــر شــده اســت. بقیــه امــور از قبیــل، راهبردهــا، وســایل 

و ابــزار، تکنیک هــا و فنــون، یــا عبــارت اخــرای همــان چهــار امــر اســت یــا فرعــی از فروعــات 

همانهاســت کــه بایــد از علــوم دیگــر کمــک گرفتــه شــوند )طوســی،1377(. 

منابــع علمــی متنوعــی در تربیــت اســالمی وجــود دارد. قــرآن کریــم و روایــات، به عنــوان 

ــیار  ــع بس ــالم(، مناب ــار )علیهم الس ــه اطه ــی و ائم ــران اله ــای پیامب ــراث گران به ــی و می وح
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غنــی و عمیقــی بــرای اســتخراج و اســتنباط بســیاری از مســائل مربــوط بــه تعلیم وتربیــت 

هســتند کــه فالســفه و متفکــران مســلمان، از جملــه مرتضــی مطهــری بــا اســتفاده از آن  هــا 

تألیفــات مهمــی در تعلیم وتربیــت اســالمی از خــود برجــای گذاشــته اند. 

به عقیدۀ مطهری، تعلیمات اسالم دارای سه حوزه است:

حوزۀ عقاید که علم کالم متکفل بیان مسائل آن است.. 1

حوزۀ اخالق که علم اخالق موظف به کنکاش، در این موضع است.. 2

حوزۀ احکام که علم فقه عهده دار بیان مسائل آن است )مطهری،58:1376(.. 3

مطهــری تــالش کــرده اســت بــا شــیوه ای بدیــع در کتــاب »داســتان راســتان« از هــر ســه 

ــد،  ــه می گوی ــه در مقدم ــا چنان ک ــه مخاطـــ خــود برســاند، ام ــره ای را ب ــم به حــوزه تعالی

ــتان«  ــت و داس ــل »حکای ــق نق ــه از طری ــان« بلک ــیوه »بی ــه ش ــه ب ــا، ن ــال معن ــن انتق ای

ــام صــادق)ع( و گروهــی از  ــه داســتان »ام ــوان ب ــال می ت ــه اســت. به عنوان مث صورت گرفت

متصوفــه« در حــوزه علــم کالم، »نصرانــی تشــنه« در حــوزۀ علــم اخــالق و »پیــر و کــودکان« 

در حــوزه علــم احــکام اشــاره کــرد. ایــن موضــوع بنــا بــه اشــاره خــود مولــف پیــش از کتــاب 

ـــ  ــه کت ــه ب ــا مراجع ــری، ب ــاس مطه ــن اس ــر همی ــت و ب ــداده اس ــتان رخ ن ــتان راس داس

حدیــث، قهرمانــی را مطــرح می کنــد کــه اغلـــ یکــی از پیشــوایان بــزرگ دیــن اســت و بــا 

ــخ، داســتان هایی از علمــا و ســایر شــخصیت ها  ــه کتـــ رجــال، تراجــم و تواری مراجعــه ب

را مــی آورد.

ــا زبــان دیــن  علــی محمــد رفیعــی دربــارۀ ادبیــات دینــی می گویــد: »ادبیاتــی اســت ب

کــه محتــوای آن یکــی از شــش عنصــر دینــی شــامل: اطالعــات دینــی، اندیشــه دینــی، پیــام 

ــی،1397(.  ــت« )رفیع ــی اس ــش دین ــگاه و گرای ــی، ن ــاس دین ــی، احس ــل دین ــی، تخی دین

ــا  ــی ی ــد پویانمای ــرای تولی ــی ب ــای دین ــی از آموزه ه ــه اقتباس ــد ک ــرار باش ــر ق ــد اگ بی تردی

ســایر تولیــدات رســانه ای صــورت پذیــرد، بایــد حــاوی ایــن عناصــر باشــد. 

ــی،  ــات نمایش ــتانی و ادبی ــات داس ــه ادبی ــت ب ــه پرداخ ــت ک ــی اس ــرآن، بدیه عالوه ب

ــه  ـــ ســاده ای ب ــه مطل ــار ضــروری اســت ک ــن آث ــرای افزایــش ظرفیت هــای نمایشــی ای ب

ــش در  ــه نمای ــه ب ــگاه عام ــه ن ــود ک ــر می ش ــی بغرنج ت ــوع زمان ــن موض ــد. ای ــر نمی  رس نظ

ایــران را در نظــر بگیریــم. »نمایــش در ایــران مفهــوم وســیع تر دارد در فارســی هــر چیــزی 
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ــا نمایــش بیــان می کننــد؛ فی المثــل رقــص  را کــه بــه معــرض تماشــا گــذارده می شــود، ب

ــه را  ــوم کلم ــعِت مفه ــن وسـ ــد. ایـ ــش می گوین ــم نمای ــی را ه ــات آکروباس و آواز و عملی

ــق  ــر تعل ــه تئات ــًا ب ــته و صرف ــری داش ــت اختصاصی ت ــه درام حال ــد، درحالی ک ــان می ده نش

دارد« )ســقایان، ١٣٧٨: ١٦(. بنابرایــن وقتــی از درون مایــۀ دراماتیـــک و ادبیـــات داســـتانی 

در کتــاب »داســتان راســتان« ســخن بــه میــان می آیــد؛ منظــور »عناصــری اســت کــه ]ایــن[

ــر  ــک اث ــاوت ی ــن تف ــازند. اصلی تری ــی می س ــج و نمایش ــه، مهی ــور توج ــی را درخ ــر ادب اث

دراماتیــک بــا یــک اثــر غیــر دراماتیــک را نیــز در نمایشــی و تصویــری بــودِن آن دانســت. 

ــع و ... را  ــخصیت ها، وقای ــا ش ــد ت ــاری بخش ــده ی ــه خوانن ــه ب ــری ک ــر عناص به عبارت دیگ

آن گونــه کــه هســت، در ذهــن خــود مجســم ســازد« )یــاری، ١٣٧٩: ١٩٤(.

ــرده شــده اند،  ــه کار ب ــاس ب ــرای اقتب ــون ب ــه تاکن ـــ داســتان ها و افســانه هایی ک اغل

ــن  ــتند. ای ــت هس ــت در روای ــه و روای ــه در قص ــتان پردازی قص ــنت داس ــک س »دارای ی

شــیوة کهـــن در ادبیــات فارســی در بســیاری از آثــار منظــوم و منثــور مشــاهده می شــود. 

ــن  ــس ای ــت برعک ــا درس ــه م ــه و... ک ــوی، کلیله ودمن ــوی معنـ ــون مثنـ ــتان هایی چ داس

نظــام ســاختاری را در درام شــاهد هســتیم. چنانچــه ارســطو معرفــی، گره گشــایی یــا عمــل 

ــهیلی راد، ١٣٨٩:  ــد« )س ــرار می ده ــا ق ــای آن ه ــده را به ج ــل کاهن ــا عم ــده، اوج ی فزاین

٦٥(؛ و ســاختار را بــه دنیــای عــادی و گــره افکنــی و گــره گشــایی تقســیم می کنــد )ارســطو، 

1377:138(، بنابرایــن بــا وجــود آن کــه اســـتفاده از منابــع ادبــی در هــر کشــوری یکــی از 

شــیوه های متــداول درام نویســان در ادبیــات نمایشــی اســت، اســتفاده از منابــع تربیتــی 

ــر سفارشــی  ــدات رســانه ای غی ــن موضــوع در تولی ــدرت رخ می دهــد. ای ــی بســیار به ن دین

ایــران هــم بی تأثیــر نبــوده اســت و کمتــر شــاهد تولیــد آثــار دینــی و برگرفتــه از تعالیــم 

ــتیم. ــوش هس ــتقل و خودج ــورت مس ــی به ص مذهب

 اگــر همچــون مرتضــی مطهــری، متعهــد بــه حــذف خیال پــردازی از داســتان گویی بــه 

دلیــل پرهیــز از تحریــف باشــیم؛ ایــن موضــوع غامض تــر خواهــد شــد. پــس ایــن امــر تنهــا 

ــتانی  ــمند داس ــای ارزش ــی دارای ظرفیت ه ــع دین ــه مناب ــت ک ــر اس ــورتی امکان پذی در صـ

ــای  ـ ه ــه قال ــود ک ــان نم ــوان کتم ــگاه اول، نمی ت ــند. در ن ــی باش ــاس نمایش ــرای اقتب ب

ــد، امــا  ــه نمونه هــای ادبیــات دراماتیــک ندارن ــادی ب ــی، شــباهت زی ــی تعلیمــات دین بیان

ایــن بــدان معنــی نیســت کــه ظرفیــت رفــع کمبودهــای دراماتیــک در ایــن آموزه هــا وجــود 

نداشــته باشــد؛ چنانچــه در قــرآن کریــم نیــز بارهــا از زبــان تمثیــل بــرای بیــان و قابل فهــم 
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شــدن موضوعــات انتزاعــی اســتفاده شــده اســت. 

داســتان گویی از کهن تریــن شــیوه های برقــراری ارتبــاط میــان جمعــی از انســان ها 

ــه به وســیله  ــد ک ــور کرده ان ــخ نویســندگان موفقــی ظه ــد و در طــول تاری ــه شــمار می آی ب

ــان مــردم ایــن  ــز در می ــور دل انگی منظــوم ســاختن و ســرایش داســتان های منظــوم و منث

ســرزمین، تغییــرات و دگرگونی هایــی را شــکل داده و بــه غنــای تاریخــی ایــران کمــک 

شـــایانی نمــوده اســت امــا ســهم بســیار اندکــی از ایــن گنجینــه بــه تبییــن تعلیمــات دینــی 

و تربیتــی اســالمی پرداختــه اســت؛ لــذا در ایــن پژوهــش بــر آنیــم تــا درون مایــۀ نمایشــی 

اثــری چــون کتــاب »داســتان راســتان« را باتوجه بــه الگــوی درام ارســطویی بررســی نماییــم 

و بــه همیــن منظــور، یکــی از داســتان ها بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــده و مــورد بررســی 

ــرد. ــرار می گی ــق ق دقی

مفهومکلیدرام

تعریــف کلــی درام در طــول تاریــخ همــواره مــورد توجــه منتقــدان و پژوهشــگران بــوده 

اســت. ارســطو نخســتین کســی اســت کــه در حــوزه ســاختمایه هــای دراماتیــک نظریه هــای 

خــود را مطــرح کــرده اســت. او می گویــد: بــه قــول بعضــی بــه همیــن ســبـ اســت کــه 

ــاکات  ــد و مح ــخاصی را تقلی ــش، اش ــار خوی ــان در آث ــد؛ این ــده ان ــان را درام خوان ــار آن آث

ــه  ــه ب ــار توج ــطو، 1377:27( در کن ــتند. )ارس ــت هس ــل وحرک ــال عم ــه در ح ــد ک می کنن

عنصــر حرکــت و عمــل، برخــی صاحـــ نظــران نیــز ماننــد فیســتر بــر جنبــه نمایشــی ایــن 

ــک از  ــه هری ــد ب ــالح درام می توان ــد: اصط ــرح می کن ــتر مط ــد. فیس ــد می کنن ــه تأکی کلم

ــی  ــو و برنامه هــای تلویزیون ــم، برنامه هــای رادی ــه فیل ــواع عملکردهــای نمایشــی، از جمل ان

اشــاره کنــد )فیســتر، 1395:15(.

ــوب  ــی مکت ــر متن ــی ب ــت مبتن ــدادی اس ــا روی ــل ی ــی عم ــنت یونان ــوم درام در س مفه

ــا  ــتان محور ب ــات داس ــوع ادبی ــن ن ــد. ای ــاگران روی می ده ــر تماش ــه در براب ــر صحن ــه ب ک

همــه فــرود و فرازهایــش بــا طــرح پرســش در صحنــه نمایــش بــرای رســیدن بــه قله هــای 

فرهنــگ و تمــدن انســانی و دســتیابی بــه دوران بلــوغ خویــش زنــده و بالنــده از اندیشــۀ 

واالی شــاعران بهــره می  گیــرد. مکتوبــات نمایشــی از مراســم مذهبــی نشــئت گرفته و در هــر 

ســرزمینی بــا فرهنــگ، آییــن و رســوم ملت هــا پیونــد و خویشــاوندی خاصــی دارد )مکــی، 

.)174 :1366
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ایــن تعریــف دو ویژگــی بــارز بــرای درام را مشــخص می ســازد؛ اول اینکــه درام از یــک 

ــر دوی  ــود. ه ــه می ش ــی اندیش ــث بالندگ ــه باع ــود، دوم این ک ــج می ش ــوب منت ــر مکت اث

ایــن خصوصیــات را می تــوان در کتــاب داســتان راســتان ســراغ گرفــت. چنان کــه نگارنــده 

می گویــد: »ایــن داســتان ها هــم بــرای )خــواص( قابل اســتفاده اســت و هــم بــرای )عــوام(، 

ــی منظــور از ایــن نــگارش تنهــا اســتفاده عــوام اســت، زیــرا تنهــا ایــن طبقات انــد کــه  ول

میلــی بــه عدالــت و انصــاف و خضوعــی در برابــر حــق و حقیقــت در آنهــا موجود اســت و اگر 

بــا ســخن حقــی مواجــه شــوند حاضرنــد خــود را بــا آن تطبیــق دهنــد« )مطهــری،6:1380(؛ 

و بــه ایــن صــورت منظــور و مخاطـــ اصلــی خــود را آشــکار می ســازد.

بســیاری از داســتان های کتــاب داســتان راســتان براین اســاس نوشته شــده اند. در 

ــج و  ــا نتای ــه راه راســت ی ــا بازگشــت ب ــن داســتان ها ســعی شــده اســت ت بســیاری از ای

عــوارض ســقوط در مســیر غیــر الهــی بــه تصویــر کشــیده شــود. دراین خصــوص، می تــوان 

بــه داســتان های »مــردی کــه کمــک خواســت«، »مــردی کــه انــدرز خواســت«، »بازارســیاه«، 

»شــهرت عــوام«، »مــرد ناشــناس« ، »شــاگرد بــزاز« و ... اشــاره کــرد.

ــنش  ــر کـ ــی بـ ــه مبتن ــزی موقعیت  هــای به هم پیوســته ای اســت ک اســاس درام، پی ری

هـــستند. درام بـــدون کـــنش، معنـــا نخواهــد داشــت. ارتبــاط شــاعر یــا نّقــال و مخاطـــ 

درحالــت کلــی، می توانــد نـــوعی نمـــایش باشــد؛ امــا بــه لحــاظ فلســفی و هستی شــناختی 

ــت  ــتقلی اس ــات مس ــات درام، حی ــد. »حی ــای درام باش ــه معنـ ــد بـ ــی، نمی توان و ماهیت

کــه نمی توانــد بــه هــر متنــی یــا شــعری تعمـــیم یابـــد، مگـــر آنکــه شــعر از ابتــدا، شــعری 

دراماتیــک بــر مبنـــای آن چیـــزی باشـــد کـــه در تفکـــر دراماتیـــک ارســطویی نهفته اســت« 

)رشــیدی و فهیمی فــر: 187:1390(.

مبانینظریۀارسطودربابدرام

یکــی از مشــهورترین نظریه هــای مربــوط بــه درام، نظریــه ارســطو اســت کــه در کتــاب 

بوطیقــا یــا فــن شــعر به تفصیــل دربــاره درام و ژانرهــای پایــه آن ، براســاس مشــاهدات تئاتر 

یونــان باســتان از دوره کالســیک بیــان شــده اســت. از آن زمــان تاکنــون، تولیــدات هنــری 

بــه طــور قابل توجهــی براســاس نمونه هــای کالســیک و شــاخصه های زیبایی شــناختی 

ــات کالســیک طرح ریزی شــده اســت. ــر نظری ــی ب ســنتی مبتن

ــه  ــت ک ــوده اس ــک ب ــار دراماتی ــق آث ــی خل ــذار اصل ــز پایه گ ــطویی نی ــۀ درام ارس نظری



182

دوره 15
 پیاپی 39
 پاییز 1400

قابلیت های داستان های کتاب »داستان راستان« ...

تابه حــال تغییــر چشــمگیری نکــرده اســت. البتــه در قــرن بیســتم بــا شــروع دوره مدرنیســم، 

نظــرات و فرضیــات جدیــدی دربــاره درام ارائــه و مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه محــل 

ــر  ــن عناص ــل جایگزی ــور کام ــه ط ــته اند ب ــوز نتوانس ــا هن ــتند ام ــد هس ــد و رد و تایی نق

درام ارســطویی شــوند. ازایــن رو هنــوز هــم نظریــه درام ارســطویی موردتوجــه و اســتفاده 

منتقــدان و پژوهشــگران و نویســندگان اســت.

»بی شــک اولیــن و مهم تریــن نظریــه در بــاب هنــر تئاتــر را ارســطو در کتــاب فــن 

شــعر مطــرح ســاخت« )معافــی غفـــاری، ١٣85: ٣٥(. »وی نخســـتین کســی اســت کــه بــا 

دیــدگاه سیســتماتیک بــه تحلیــل فیلم نامــه پرداختــه و شــماری ســاخت مایه نیــز بـــرای آن 

برشـــمرده اســـت« )ناظــرزاده و مهجــور، ١٣٨١: ٩١(. ارســطو کــه نظریــۀ خــود را در بــاب درام 

بــا توضیــح دربــارۀ تــراژدی تشــریح کــرده، می نویســد: »تــراژدی تقلیــد و محــاکات اســت از 

یــک عمــل جــدی و تمــام، دارای انــدازه ای معلــوم و معیــن کــه خودبه خــود کامــل باشــد و 

در ســخن به وســیلۀ آرایش هــای کالم دل پذیــر گــردد و آن آرایش هــا به تناســـ در اجــزای 

ــه نمایــش  ــه ب ــراژدی داســتانی اســت کــه در صحن ــه کار رود؛ و ازآنجاکــه ت ــر ب مختلــف اث

ــار دومیــن  ــد نخســتین قســمت آن باشــد و آواز و گفت ــی بای ــر صحنه آرای ــد، ناگزی درمی آی

قســمت؛ کــه ایــن دو در تــراژدی وســایل تقلیدنــد« )دیچــز، 1379:60(.

 او معتقــد اســت: هــر تــراژدی به طورکلــی دارای شــش جــزء اســت کــه چگونگــی آن را 

مشــخص می ســازد: 1. هســته داســتانی یــا پــالت )پیرنــگ( کــه ترتیـــ منظــم و منطقــی 

حــوادث و اعمــال اســت. 2. قهرمانــان و اشــخاص یــا کاراکتــر کــه بازیکنــان نمایش نامــه 

هســتند. 3. اندیشــه ها کــه حرف هــای قهرمانــان یــا نتایــج اعمــال آنــان اســت. 4. بیــان 

ــان  ــراژدی اســت و طــرز بی ــر کلمــات در ت ــرد و تأثی ــه نحــوه ی کارب ــوگ ک ــا دیال ــار ی و گفت

ــی اســت کــه دســته های هم ســرایان  ــر؛ آوازهای ــد ســنگین و مــوزون باشــد. 5. آواز ُک بای

در تــراژدی می خواننــد. 6. وضــع صحنــه یــا منظــر نمایــش کــه مربــوط بــه صحنه آرایــی و 

ــا، 1381:53(. ــت )شمیس ــازی اس صحنه س

ــق  ــر ایــن عناصــر طب ـــ، ویرایشــی ب ــا پذیــرش کامــل ایــن مطل ــز ب ــر ناظــرزاده نی دکت

روایــت یــک اثــر دراماتیــک می نویســد کــه ایــن مــوارد عبارت انــد از: »١- بـــن اندیشــه، ٢- 

ــکان، ٦- عناصــر درام«  ــان و م ــو، ٥- زم نقشــۀ داســتانی، ٣- شــخصیت پردازی، ٤- گفت  وگ

ــرزاده، ١٣٨٣، ١٥٩(. )ناظ
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حکایاتکتاب»داستانراستان«

مطهــری در مقدمــه کتــاب، »عدالــت الهــی« عنــوان می  کنــد کــه هــدف از نــگارش کتــاب 

یــا مقالــه، حــل مشــکالت و پاســخ بــه ســؤاالتی اســت کــه در حــوزه مباحــث اســالمی در 

ــا و  ــبه نیازه ــورد محاس ــن در م ــه همچنی ــن مقدم ــان در ای ــت. ایش ــرح اس ــا مط ــان م زم

درجه بنــدی مایحتــاج صحبــت کــرده و اصــل »االهــم فــی االهــم« را مــالک خــود قــرار داده 

اســت. کتــاب »داســتان راســتان« نیــز چنان کــه خــود می گویــد بــرای پاســخ بــه نیــاز عــوام 

دربــاره آشــنایی بــا ســیره و افــکار اولیــاء الهــی، به صــورت ســاده و همه  فهــم نوشــته شــده 

اســت. 

ــرای  ــنده ب ــزه نویس ــه انگی ــد ک ــان می ده ــاب نش ــف کت ــر روان و بی تکل ــگاه اول، نث در ن

ــوده اســت، امــا دغدغــه  ــه رخ کشــیدن معلومــات نب ــراز فضــل و ب نوشــتن ایــن کتــاب، اب

ــاب  ــق کت ــزه خل ــه، انگی ــن زمین ــود در ای ــان موج ــه نقص ــخ ب ــی و پاس ــت دین تعلیم وتربی

»داســتان راســتان« می  شــود. در کتاب شناســی توصیفــی و موضوعــی آثــار مطهــری، تاریــخ 

نــگارش جلــد اول ایــن کتــاب 1339 و تاریــخ نــگارش جلــد دوم 1343 اســت، امــا اســتقبال 

منحصــر بفــرد از ایــن کتــاب در آن زمــان نشــان می  دهــد کــه تشــخیص و تعییــن اولویــت 

ــا وجــود شــماتت بعضــی از  ــاب - ب ــن کت ــگارش ای ــه ن ــرای کمــر همــت بســتن ب ــری ب مطه

فضــالی آن زمــان- خطــا نبــوده اســت. ایــن کتــاب از معــدود آثــار مذهبــی در آن زمــان اســت 

کــه بــا اســتقبالی منحصربه فــرد روبــرو شــد و به محــض انتشــار و در مدت زمــان کوتاهــی بــه 

چندیــن نســخه رســید )آن هــم زمانــی کــه هنــوز انقــالب اســالمی رخ نــداده بــود(. تــا آنجــا 

کــه بــه عمــوم مــردم مربــوط می شــود، شــاید هیچ یــک از کتاب هــای مطهــری به انــدازه ایــن 

کتــاب مشــهور نباشــد )شــادانلو،1386:65( ایــن کتــاب چنــان مــورد اســتقبال قــرار گرفــت 

کــه پــس از شــهادت مطهــری، نویســندگان و محققــان را بــر آن داشــت تــا در پاســخ عطــش 

جامعــه بــرای آثــاری ازاین دســت، بــه ســراغ ســایر آثــار مطهــری برونــد و داســتان هایی را کــه 

وی در طــی ســخنرانی ها یــا تألیفــات خــود نقــل کــرده بــود را اســتخراج و در ادامــه »داســتان 

ــواد  ــام محمدج ــه اهتم ــه ب ــا« ک ــا و هدایت ه ــاب »حکایت ه ــد. کت ــر کنن ــتان« منتش راس

صاحبــی گــردآوری و چــاپ شــده، نمونــه ای از ایــن تالش هاســت کــه نمایانگــر میــزان تأثیــر 

ــه همیــن  ــر »داســتان راســتان« ب ــزان تأثی »داســتان راســتان« در ســطح جامعــه اســت. می

مقــدار محــدود نمی شــود و بســیاری از نویســندگان و محققانــی کــه از ایــن ســبک و ســیاق 

ــه تأســی از »داســتان راســتان« نوشــته اند. ــه و ب ــن زمین ــاری را در ای ــد، آث ــام گرفته ان اله
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ــادی از شــخصیت  های کتــاب در بیــن مــردم شــهرتی   شــایان ذکر اســت کــه تعــداد زی

ــات »داســتان راســتان« و  ــردآوری داســتان های حکای ــا گ ــری ب نداشــته اند و مرتضــی مطه

انســجام بخشــیدن بــه آن در قالبــی واحــد باعــث آشــنایی آحــاد مــردم بــا شــخصیت  هایی 

چــون نســیبه، عــداس، جویبــر و ... شــده اســـت. اگــر در جامعــۀ ایــران معاصــر بخواهنــد 

ــی  ــن آگاه ــطوح پایی ــی در س ــرای مخاطبان ــزرگ ب ــتادی ب ــه اس ــد ک ــال بیاورن ــی را مث کتاب

تالیــف نمــوده باشــد، بارزتریــن مثــال آن همیــن اثــر اســت )مختارپــور،1388:127(.

جلــد اول »داســتان راســتان« از 75 داســتان و جلــد دوم از 50 داســتان تشــکیل شــده 

ــتند و در  ــد اول هس ــتان های جل ــر از داس ـــ طوالنی ت ــد دوم اغل ــتان های جل ــت، داس اس

ـــ  ــه از کت ــاب برگرفت ــن کت ــتان های ای ــوند. داس ــامل می ش ــتان را ش ــوع، 125 داس مجم

حدیــث و تاریخــی اســت. نویســنده تــالش کــرده اســت کــه عــالوه بــر داســتان هایی دربــاره 

ــر)ص( و  ــاب پیامب ــورد اصح ــز در م ــتان هایی نی ــت)ع(، داس ــر)ص( و اهل بی ــی پیامب زندگ

ــی  ــی و حت ــینا، غزال ــون ابن س ــمندانی چ ــد دانش ــالم مانن ــان اس ــزرگ جه ــخصیت های ب ش

شــخصیت های بــزرگ غیرمســلمان ماننــد دیــوژن )حکیــم معــروف یونانــی( را در آن 

بگنجانــد.

ــات »داســتان  ــت حکای ــم شــخصیت و داســتان، در حقیقـ ــوع عظی ــن تن ــا وجــود ای ب

راســتان« متشــکل از یــک روایــت اصلــی یــا کلیــدی اســت کــه همــان نشــان دادن طریــق 

ســعادت و رســتگاری در ایمــان و عمــل بــه تعالیــم اســالمی اســت. داســتان  های متنــوع در 

ــه  ــد ک ــالش می کنن ــد و ت ــر کمــک شــایانی نموده ان ــی اث ــه زیبای ــر ب ــا یکدیگ هم نشــینی ب

ــم  ــت و روح تعالی ــری حقیق ــرای اندازه گی ــی ب ــی و مقیاس ــی- اجتماع ــای اخالق ــک راهنم ی

اســالمی در جامعــه را ارائــه دهنــد.

ــا  ــرده اســت ت ــه نویســنده ســعی ک ــد گفــت ک ــز بای ــاب نی ــت کت ــوع روای ــورد ن در م

ــات و  ــردن اصطالح ــا به کارب ــل را ب ــه ای کام ــات، قص ــن کلم ــاده ترین و بی پیرایه تری در س

تعبیــرات تــازه، ابتــکار در نحــوۀ روایــت رویدادهــا، توصیف روحیــات اشــخاص و مقتضیات 

ــرد: ــیم ک ــی تقس ــتۀ کل ــه دودس ــتان ها را ب ــوان داس ــی می ت ــد. به طورکل ــان کن ــع، بی وقای

1. داستان های رویداد محور )80 داستان(. 1

2. داستان های مناظره محور )45 داستان(. 2
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براین اســاس، 64% از داســتان های کتــاب داســتان راســتان، دارای جنبه هــای دراماتیــک 

ــنده  ــده اند. نویس ــته ش ــاق نگاش ــک اتف ــول ی ــور، ح ــداد مح ــتان های روی ــتند. داس هس

ــث  ــه از کتـــ حدی ــات برگرفت ــه روای ــرده اســت ک ــالش ک ــن مقصــود ت ــه ای ــل ب ــرای نی ب

ــًا  ــتان ها »غالب ــن داس ــد. در ای ــی کن ــذاب بازنویس ــیوه ای ج ــا ش ــا ب ــف ام ــدون تحری را ب

ــان  ــرز بی ــرق دارد و ط ــده ف ــذ آم ــه در مأخ ــا آنچ ــتان ب ــردش داس ــط گ ــروع و خ ــه ش نقط

مختلــف و متفــاوت اســت، به عــالوه تــا حــدودی داســتان در اینجــا پرورش یافتــه اســت، 

ــه  ــات طــوری به عمل آمــده ک ــن تصرف ــد ای ــد، می بین ــه مأخــذ مراجعــه کن ــده ب ــر خوانن اگ

ــر و  ــتان را مطبوع ت ــط داس ــداده، فق ــی ن ــر و تبدیل ــه تغیی ــتان هیچ گون ــت داس در حقیق

شــنیدنی تر کــرده اســت« )مطهــری،5:1380(. در داســتان های مناظره محــور، معمــوالً 

ــه مکالمــات  ــده را ب ــد توجــه خوانن ــی رخ نمی دهــد و نویســنده ســعی می کن کنــش بیرون

بیــن شــخصیت های داســتان جلـــ کنــد و فقــط از ایــن طریــق پیــام خــود را بــه مخاطـــ 

منتقــل کنــد.

در هــر دودســته، ســاختار کلمــات و نحــوه بیــان داســتان به گونــه ای اســت کــه 

ــان  ــِت قهرمان ــا سرگذش ــکار ی ــورد اف ــاب در م ــه کت ــد ک ــاس نکن ــاب احس ــده کت خوانن

ــه  ــه نظــر نمی رســد ک ــات ســاختگی نوشــته شــده اســت. درعین حــال ب ــا حکای ــی ی خیال

ــد.  ــروزی ندارن ــرد ام ــتند و کارب ــته هس ــه گذش ــوط ب ــط مرب ــده فق ــتان های گفته ش داس

اگرچــه محــدودۀ غالـــ زمانــی و جغرافیایــی داســتان راســتان مربــوط بــه زمــان پیامبــر و 

امامــان در جزیرۀ العــرب اســت، امــا درعین حــال، نگارنــده داســتان هایی از یونــان باســتان 

ــود  ــوب خ ــع مطل ــون جام ــه مضم ــد ب ــا بتوان ــت ت ــاب آورده اس ــر را در کت ــران متأخ و ای

ــد.  دســت یاب

روشپژوهش

ایــن پژوهــش بــه روش تحلیــل محتــوای کیفــی نگاشــته شــده اســت. ایــن پژوهــش 

بــا تحلیــل محتــوای داســتان های کتــاب داســتان راســتان براســاس مقــوالت مطــرح شــده 

در نظریــه درام ارســطو تــالش بــر واکاوی ایــن ســاختار مهــم نویســندگی در آثــار مطهــری 

ــام عناصــر  ــرا بررســی تم ــوده اســت، زی ــد ب ــه هدفمن ــن مقال ــری در ای دارد.روش نمونه گی

اصلــی درام ارســطویی روی همــه داســتان ها امــری خــارج از ایــن مقــال اســت. باتوجه بــه 

این کــه امــکان بررســی تحلیلــی تمــام داســتان  های کتــاب در ایــن مقالــه ممکــن نیســت؛ 
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داســتان »دعــای مســتجاب« از کتــاب بــه عنــوان نمونــه مشــابه داســتان های دیگــر بــرای 

ــر مبنــای نظریــات ارســطو  بررســی ســاخت  مایه  های نمایشــی آن انتخــاب شــده اســت و ب

ارزیابــی و تحلیــل می شــود. بــدون شــک، داســتان  های بلندتــر و دارای جزئیــات بیشــتری در 

کتــاب »داســتان راســتان« وجــود دارنــد کــه راه را بــرای اســتخراج درونمایه هــای نمایشــی 

هموارتــر می کننــد، امــا داســتان »دعــای مســتجاب« بــه ســه دلیــل انتخــاب شــد:

ــه . 1 ــت ک ــی اس ــرب اله ــرای ق ــالش ب ــد و ت ــه خداون ــق ب ــتان، عش ــون داس مضم

مضمــون غالـــ داســتان  های کتــاب اســت.

باتوجه بــه این کــه اغلـــ داســتان  های کتــاب در 600 تــا 800 کلمــه روایــت خــود . 2

را بیــان می  کننــد؛ داســتان »دعــای مســتجاب« نمونــه مناســبی بــرای بررســی کل 

مجموعــه اســت.

ــی داســتان از اولیــای پیشــوایان مشــهور دینــی نیســتند و توســط . 3 اشــخاص اصل

ــوند. ــی می  ش ــنده معرف نویس

ساخت مایه های نمایشی در داستان»دعایمستجاب«

ــوان  ــطویی می ت ــات درام ارس ــاس نظری ــی را براس ــاخت مایه های نمایش ــی، س به طورکل

ــی؛  ــی، ٢-ســاخت مایه های اجرای ــرد: »١-ســاخت مایه های متن ــی تقســیم ک ــروه کل ــه دو گ ب

ــش در  ــر بخ ــف ه ــد از تعری ــه بع ــت ک ــی اس ــا دارای بخش های ــن گروه ه ــدام از ای هرک

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــی م ــاخت مایه های متن ــتجاب« ، س ــای مس ــتان »دع داس

الف.تمیااندیشه

ــد؛  ــاد می کن ــام اندیشــه ی ــه ن ــه ارســطو از آن ب ــی درام اســت ک ــات اصل ــم از ملزوم ت

یعنــی هــر درام بـــا اندیشــه ای روبروســـت کـــه در طــول متــن یــا فیلم نامــه مطرح می شــود. 

»تــم به صــورت عــام بــه ســه معنــای مختلــف بــه کار بــرده شــده اســت.

1. نهادمایــه )مضمــون(: کــه موضــوع اصلــی درام اســت ماننــد نیکــی، جهالــت، 

و... طمــع ورزی 

2.  نــاب مایــه )ســوژه(: کــه خالصــۀ طــرح داســتانی در چنــد جملــه بــدون اســتناد بــه 

متــن درام و ســبک نویســنده اســت.
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3. بــن اندیشــه )موتیــف یــا نقش مایــه(: کــه ذهنیــت و پیــام درام را در یکــی دو جملــه 

ــزاره،  ــه گ ــن اندیش ــع ب ــد؛ در واق ــاه می کن ــان را تب ــع ورزی انس ــد طم ــد؛ مانن ــان می کن بی

تفســیر، تاویــل و فتوایــی دربــاره نهادمایــه اســت« )ناظــرزاده و مهجــور، ١٣٨١: ٩٢( 

تمغالبدرداستان»دعایمستجاب«

1. نهادمایه: موضوع اصلی داستان عشق به شهادت است.

2. نــاب مایــه: عمــرو بــن الجمــوح، آرزوی شــهادت در کنــار رســول خــدا دارد، امــا پــای 

لنــگ و وجــود ســه پســرش در ســپاه اســالم باعــث می  شــود کــه حتــی رســول خــدا هــم بــا 

شــرکت او در جنــگ احــد مخالفــت کنــد. عمــرو نــزد پیامبــر)ص( مــی  رود و بــا اصــرار فــراوان 

اجــازه حضــور در جنــگ را از پیامبــر دریافــت می کنــد. او کــه بــرای اولین بــار در صحنــه نبــرد 

حضــور یافتــه اســت، بــا وجــود پــای لنگــش، بــا رشــادت فــراوان بــه قلـــ دشــمن می  زنــد 

و ســرانجام در کنــار پســرش بــه شــهادت می  رســد. پــس از جنــگ، هند-همســر عمــرو- جنازه 

همســر، بــرادر و پســرش را بــروی شــتر می  گــذارد تــا بــه مدینــه بازگردانــد و در آنجــا دفــن 

ــا بالعکــس  ــی دارد. ام ــی برنم ــه قدم ــه ســمت مدین ــکان نمی خــورد و ب ــا شــتر ت ــد. ام کن

ــوان را  ــد حی ــد، نمی  توان ــالش می  کن ــه ت ــر چ ــد ه ــد. هن ــت می  کن ــد حرک ــمت اح ــه س ب

ــر)ص( از  ــود. پیامب ــا می  ش ــر )ص( جوی ــت را از پیامب ــس عل ــد. پ ــه بکش ــمت مدین ــه س ب

توضیحــات هنــد درمی  یابنــد کــه عمــرو در حیــن تــرک مدینــه از خداونــد خواســته اســت 

کــه او را بــه مدینــه برنگردانــد و دعــای خالصانــه ایــن مــرد شــهید مســتجاب شــده اســت. 

ــر)ص(  ــز از پیامب ــد نی ــر)ص( در احــد دفــن می  شــوند. هن ــا نظــر پیامب ــازه ب پــس ســه جن

درخواســت می کنــد تــا دعــا کننــد او نیــز در کنــار آنــان قــرار گیــرد.

3. بــن اندیشــه: ذهنیــت پیــام داســتان آن اســت کــه عشــق بــه شــهادت می  توانــد 

ــود برســاند. ــه وصــال معب ــز ب ــن انســان  ها را نی ــی ناتوان  تری حت

ب.نقشۀداستان

نقشــۀ داســتانی در حقیقــت همــان افســانۀ مضمــون1 ارســطو اســت و »عبــارت اســت 

از ترتیـــ و تنظیــم حــوادث« )هولتــن، ١٣٧٦: ٨٨(. ارســطو پایــه و اســاس قالـــ درام را 

در ایــن امــر می دانــد و آن را بــه معنــای ترســیم اراده قهرمــان در یــک حادثــه بــرای تغییــر 

1 . افســانه مضمــون عبــارت ترجمــه شــده عینــا از منبــع اســت. در ترجمــه هــای امــروزی از واژه پیرنــگ اســتفاده 
مــی شــود.
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وضعیــت خــود تلقــی می کنــد )ارســطو، 1377:22(. ناظــرزاده نیــز مطــرح می کند:حوادثــی 

ــرای  ــگر ب ــخصیت چالش ــه ش ــت ک ــی اس ــا و کنش های ــل، رویداده ــر مراح ــه »نمایانگ ک

ــی  ــر نمایش ــن غی ــتانی در مت ــۀ داس ــد. نقش ــام می ده ــود انج ــای خ ــه هدف ه ــیدن ب رس

به صــورت توصیفــی اســت، درحالی کــه در متــن نمایشــی کنشــی اســت« )ناظــرزاده 

ــته  ــه دس ــه س ــوان ب ــتانی را می ت ــه داس ــاختار، نقش ــاس س ــور، ١٣٨١: ٩٢(. براس و مهج

ــی قاعــده3« تقســیم کــرد. ــدادی2« و »ب »اوجگاهــی1« ، »بخــش روی

نقشۀداستاندر»دعایمستجاب«

اســت؛  توصیفــی  به صــورت  مســتجاب«  »دعــای  حکایــات  در  داســتانی  نقشــۀ 

ــد  ــی مانن ــراه دارد. چالش های ــه هم ــود ب ــا خ ــز ب ــان را نی ــش قهرم ــه کن ــی ک ــا توصیف ام

درخواســت پیاپــی خویشــاوندان بــرای انصــراف عمــرو از شــرکت در جنــگ، التجــا و الحــاح 

ــد،  ــمت اح ــه س ــش ب ــه و میل ــه مدین ــت ب ــتر از بازگش ــاع ش ــدا)ص(، امتن ــول خ ــه رس ب

همه وهمــه نشـــان از رویـــدادهایی دارد کـــه چالشـــگری چــون عمــرو آ  نها را برای رســیدن به 

هــدف خویــش پشــت ســر می گــذارد. از نظــر ســاختاری نیــز، چینــش روایت هــا در کتــاب 

بــه صــورت رویــدادی )اپیزودیــک( اســت؛ امــا هــر کــدام از رویدادهــای داســتانی کتــاب 

ــت  ــا چینــش ســاختاری اوجگاهــی )ارســطویی( روای ــل داســتان »دعــای مســتجاب« ب مث

شــده اند.

ج.شخصیت

»در یــک اثــر نمایشــی یــا روایــی، شــخصیت ها دارای خصوصیــات اخالقــی و گاهــی از 

پیــش شناخته شــده اند و ایــن ویژگی هــا بـــیش از هـــر چیــز در گفتــار و رفتــار آن هــا نشــان 

داده می شــود.« )Abrams,22:1971( »ارســطو تــراژدی را تقلیــد آدمــی تعریــف می کنــد و 

داســتان را وســیله ای بــرای معرفــی اشــخاص بــازی می دانــد« )ناظــرزاده و مهجــور، ١٣٨١: 

٩٢(. به این ترتیـ، »بـــا خلـــق شخصـــیت در آثـــار دراماتیـــک، نویســنده ســعی در تصویر 

ــن  ــه ای ــن ب ــش در پرداخت ــا و گوناگونی های ــۀ پیچیدگی ه ــا هم ــانی ب ــای انس طبیعت ه

مهــم گاه بــا تأکیــد بــر عمــل انجام گرفتــه از طــرف شــخصیت و گاه بــا تأکیــد بــر دیالــوگ 

1. Climatic

2. Episodic

3. Irregular
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و زمانــی بــا قــراردادن شخصـــیت رد یـــک موقعیــت خــاص و بســـت آن موقعیـــت، حرکــت 

نمایشــی را طراحــی می کنــد؛ امــا بــه هــر ترتیبــی کــه انجــام گیــرد، شــخصیت می بایســت 

دارای خصوصـــیات قابل قبــول انســـانی باشــد« )اســماعیلی، ١٣93: ٤٥- ٤٦(. بنابرایــن از 

یافته هایمــان چنــان برمی آیــد کــه »مجموعــه رفتارهــا، گفتارهــا، خصلت هــا و عملکردهـــای 

آدم هــای درام شــخصیت آنهــا را می ســازد« )ناظــرزاده و مهجــور، ١٣٨١: ٩٢(.

شخصیتدرداستانکتاب»داستانراستان«

شــخصیت  های کتــاب »داســتان راســتان« رنگیــن کمانــی از شــقاوت تــا ســعادت 

ــگاه  ــه پرت ــا ب ــر می  گشــایند ی ــه ســمت رســتگاری پ ــف ب ــه در مســیرهای مختل هســتند ک

ظلمــت ســقوط می  کننــد، امــا مراتـــ و درجــات ایــن صعــود یــا ســقوط متفــاوت اســت 

و بــه پیشــینه و کنــش آنهــا بســتگی دارد. بعضــی ماننــد بشــر حافــی، ابــوذر، ذکریــا پســر 

ابراهیــم، عــدی بــن حاتــم، عمروبن الجمــوح، ابن ســیرین و... راه ســعادت را به تدریــج 

ــد و بعضــی دیگــر همچــون ابن ملجــم، مــرد داســتان »شــهرت  ــاره طــی می کنن ــه یکب ــا ب ی

ــریک بن عبداهلل  ــمرۀ بن جندب، ش ــادف، س ــام صادق«،مص ــق ام ــی، »رفی ــوام«، ابن الروم ع

ــد. ــقوط می کنن ــقاوت س ــت و ش ــیـ مذل ــه سراش ــی و... ب نخع

اگــر عمــرو را به عنــوان شــخصیت محــوری داســتان »دعــای مســجاب« در نظــر بگیریــم، 

درمی یابیــم کــه موقعیت هــای مختلفــی بـــرای بـــه چالــش کشــیدن قهرمــان قصــه طراحــی 

شــده اســت. لنــگ بــودن پــای عمــرو کــه باعــث شــده اســت او تابه حــال در هیــچ جنگــی 

ــث  ــه باع ــدا)ص( ک ــول خ ــد او در رکاب رس ــار فرزن ــور چه ــد؛ حض ــته باش ــرکت نداش ش

ــدید  ــت ش ــود، مخالف ــاقط ش ــه س ــگ، دوقبض ــور در جن ــرای حض ــف او ب ــود تکلی می  ش

ــت  ــدم موافق ــه ع ــر از هم ــد و مهم  ت ــگ اح ــور او در جن ــا حض ــاوندان ب ــداوم خویش و م

ابتدایــی رســول اکــرم)ص( بــا حضــور او در جنــگ، همه وهمــه در کوتاه  تریــن زمــان 

موقعیــت بغرنــج و مانــع عظیمــی بیــن عمــرو و خواســته  اش کــه شــهادت اســت، ایجــاد 

ــر،  ــارت هرچه تمام ت ــا مه ــتان را ب ــی داس ــان اصل ــا قهرم ــن موقعیت ه ــا همی ــد، ام می  کن

ــرد.  ــه شــخصیتی منحصــر بفــرد و مســتجاب الدعوه پیــش می  ب ــه ســمت تبدیل شــدن ب ب

عشــق بــه شــهادت، اخــالص، شـــهامت و اراده راســـخ شــخصیت عمــرو در همــان ابتدا 

ــف و  ــای تعری ــنده به ج ــود. »نویس ــف می ش ــتادانه توصی ــادگی و اس ـــ به س ــرای مخاط ب

تمجید ســاکن، شــخصیت خود را در دل ماجراها برده، به شــیوه ای پویـــاتر توســـط اعمـــال 
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و رفتـــار حقیقــی اش، وی را بـــه مخاطـــ معرفــی می کنــد؛ کــه ایــن نــوع شــخصیت پردازی، 

یعنــی معرفــی شــخصیت بــا درام اعمــال و رفتـــار، به جــای بیـــان مســـتقیم اســت. 

»درواقــع ایــن همــان شــخصیت پردازی بــر مبنــای اصــول درام اســت کــه بــر پایــۀ عمــل و 

عکس العمــل شــکل گرفته و باعـــث آفـــرینش شــخصیت های نمایشــی می گــردد« )طایفــی 

ــخصیت ها  ــار ش ــال و رفت ــی اعم ــق بررس ــا از طری ــه تنه ــبانان، ١٣٩٠: ٩٥(؛ »زیراک و پروش

اســـت کــه آنهــا را می شناســیم« )میرصادقــی، ١٣٨٥: ٨٩(.

مطهــری بــا درایــت تمــام بــا بیــان موقعیــت چالش برانگیــز عمــرو بــه مخاطـــ یــادآور 

می  شــود کــه بــرای خلــق یــک شــخصیت موفــق دراماتیــک بایــد آن را در دل موقعیت هــای 

چالش برانگیــز قــرار داد؛ و ســپس نشــان داد که چگونه شخصـــیت از چـــالشی که نویســنده 

نمایانــده اســت، فاتــح یــا مغلــوب بیــرون می  آیــد. ایــن چالــش می  توانــد طوفــان عشــق 

و هــوس زنــی دلربــا در داســتان »شــاگرد بــزاز« باشــد کــه ابــن ســیرین بیــا ترفنــدی ســربلند 

از آن می  رهــد یــا تنهــا ســفره رنگینــی در داســتان »ســفره خلیفــه« باشــد کــه شــریک بــن 

عبــداهلل را بــه دیــن فروشــی می  کشــاند.

در داســتان های مختلــف کتــاب، شــخصیت های منفــی یــا آنتاگونیســت های متنوعــی 

ــوع  ــا دو ن ــز ب ــتجاب« نی ــای مس ــتان »دع ــی داس ــخصیت منف ــث ش ــد. در بح ــود دارن وج

ــی  ــمکش درون ــه کش ــه ب ــکالتی ک ــتیم. اول مش ــرو هس ــمکش روب ــف و کش ــروی مخال نی

ــت  ــص اس ــار نق ــتان دچ ــی داس ــخصیت اصل ــای ش ــد. پ ــرو می انجام ــخصیت عم ــرای ش ب

ــه دیگــران  ــه کــرده و ب ــه هدفــش برناتوانــی جســمی خــود غلب ــرای رســیدن ب و او بایــد ب

کــه شــخصیت های منفــی فرعــی داســتان هســتند، خــودش را اثبــات کنــد. در وجــه دوم 

ــرد کــه کشمکشــی از ســوی  داســتان کشمکشــی بیــن شــتر و همســر عمــرو شــکل می گی

نیــروی غیبــی اســت و مخالفــت خــود را در برابــر قهرمــان نیمــه دوم داســتان ابــراز می کنــد. 

بررسیابعادشخصیتعمروبنالجموح:

 بعد روانی: آزاده، دلیر، با اراده و متکی بنفس. 	

 بعد اجتماعی: مردی از انصار، بزرگ خانواده. 	

 بعد اعتقادی: ایمان به خدای یگانه و بهشت و جهنم، عاشق شهادت. 	

ــرو در  ــی جســمی شــدید شــخصیت عم ــا و ناتوان ــه داســتان، ضعف ه ــدو ورود ب در ب
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ــا درعین حــال، نویســنده از  ــارزه اوســت، امـ داســتان »دعــای مســتجاب« شــاخص ترین ب

همــان بــدو امــر اعــالم می  کنــد کــه عمــرو در نیــل بــه خواســته خــود موفــق شــده اســت و 

عــازم جنــگ بــا کفــار اســت. خواننــده داســتان در بــدو امــر تصــور می  کنــد کــه بــا داســتان 

چگونگــی موفقیــت عمــرو بــر ایــن چالــش اولیــه روبــرو اســت، امــا شــخصیت به ســرعت 

از ایــن چالــش عبــور می  کنــد و نیمــه داســتان بــا شــهادت افتخارآفریــن عمــرو، شــخصیت 

اصلــی داســتان، بــه پایــان می رســد. 

ــد  ــر رون ــم ب ــطوره ای حاک ــخصیتی اس ــه ش ــرو به مثاب ــخصیت عم ــور ش ــا حض از اینج

داســتان می  شــود. امتنــاع شــتر از بازگشــت بــه مدینــه عاملــی اســت کــه شــخصیت عمــرو 

را به عنــوان فــردی مســتجاب الدعوه معرفــی می  کنــد کــه »اگــر شــخصی خــدا را بــه چیــزی 

ــد« )مطهــری،149:1380(. ــد دعــای او را مســتجاب می کن ــد و قســم بدهــد، خداون بخوان

د.گفتوگو

ــن  ــو مهم تری ــخصیت، گفت  وگـ ــتان و ش ــس از داس ــر درام پ ــطو در هن ــر ارس »در نظ

ویژگـــی ایـــن هنـــر محســـوب می شــود« )ناظــرزاده و مهجــور، ١٣٨١: ٩٢(. در حقیقــت »در 

ــریح  ــدادهای درام، تشـ ــِت رویـ ــرای بسـ ــیله ها ب ــی ترین وس ــی از اساس ــه یک ــر مکالم تئات

روحیـــات اشــخاص بــازی و خلــق فضــای مناســـ بــرای القــای نظریــات نویســنده اســت« 

)مکــی، ١٣٦٦: ٢٥- ٢٦(.

گفتوگودرکتاب»داستانراستان«

گفت  وگــو در بســیاری از حکایــات »داســتان راســتان« نقــش اساســی را برعهــده دارد. 

ــره و  ــورت مناظ ــًا به ص ــاب، صرف ــتان  های کت ــد 34% از داس ــه ش ــن گفت ــه پیش ازای چنان ک

گفت وگومحــور هســتند. در ســایر داســتان ها نیــز گفت  وگــو مهــم اســت و نقشــی کلیــدی 

ــاب  ــتان  های کت ــیاری از داس ــایی بس ــاه کلید گره گش ــه ش ــت ک ــد گف ــی بای ــه عبارت دارد. ب

ــا پرهیــز از حشــو و  داســتان راســتان گفت  وگــو اســت کــه مطهــری، اســتادانه و موجــز، ب

زوائــد آن را بــرای پیشــبرد داســتان بــه کار می  گیــرد.

ــدل  ــتان ردوب ــتان راس ــاب داس ــخصیت  های کت ــن ش ــه بی ــایی ک ــاه و رس ــالت کوت جم

می  شــود »تمامــی وظایــف یــک گفتگــوی خــوب یعنــی ارائــۀ زوایایــی از شــخصیت، 

پیش بــردن حرکــت داســتان، کاســتن ســنگینی کـــار، واردکـــردن حــوادث در داســتان، ارائــۀ 
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ــف، ١٣٨٩: ٨٦(. ــده دارد« )حنی ــده را برعه ــه خوانن ــات الزم ب ــه و دادن اطالع صحن

گفتوگودرداستان»دعایمستجاب«

داســتان بــا مهم  تریــن گفت  وگــو یعنــی دعــای عمــرو بــه درگاه خداونــد آغــاز می  شــود 

کــه به نوعــی مســیر داســتان و شــخصیت عمــرو را نیــز معرفــی می  کنــد. پــس از آن چهــار 

گفت  وگــوی اصلــی در داســتان رخ می  دهــد کــه درعین حــال مهم  تریــن عامــل پیش  برنــده 

روایــت نیــز محســوب می  شــوند.

گفت  وگــوی بیــن عمــرو و خویشــاوندان کــه او را از شــرکت در جنــگ نهــی . 1

: می  کننــد

گفتنــد: )اوالً تــو شــرعًا معــذوری، ثانیــًا چهــار فرزنــد ســرباز دالور داری 

ــربازی  ــه س ــز ب ــودت نی ــدارد خ ــی ن ــد، لزوم ــت کرده ان ــر حرک ــا پیغمب ــه ب ک

ــروی!( ب

گفــت: )بــه همــان دلیــل کــه فرزندانــم آرزوی ســعادت ابــدی و بهشــت 

جاویــدان دارنــد مــن هــم دارم. عجــب! آنهــا برونــد و بــه فیــض شــهادت 

نایــل شــوند و مــن در خانــه پیــش شــماها بمانــم؟! ابــداً ممکــن نیســت.(

ایــن گفت  وگــو تأکیــد مجــددی بــر شــرایط عمــرو و عامــل بازدارنــده  ای بــرای رســیدن 

بــه مقصــود اســت. پاســخ عمــرو نیــز بــار دیگــر شــخصیت جویــای ســعادت و مطمئــن در 

ــی اهلل او را نشــان می  دهــد. ســیر ال

گفت  وگوی عمرو با رسول خدا)ع( برای گرفتن اذن حضور در جنگ:. 2

ــد و  ــس کنن ــه حب ــرا در خان ــد م ــن می خواهن ــل م ــا رســول اهلل! فامی -ی

نگذارنــد در جهــاد در راه خــدا شــرکت کنــم. بــه خــدا قســم آرزو دارم بــا ایــن 

پــای لنــگ بــه بهشــت بــروم.

-یــا عمــرو! اخــر تــو عــذر شــرعی داری، خــدا تــو را معــذور داشــته اســت، 

بــر تــو جهــاد واجــب نیســت.

-یــا رســول اهلل! می دانــم، درعین حــال کــه بــر مــن واجــب نیســت 

بازهــم ...
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رســول اکــرم فرمــود: )مانعــش نشــوید، بگذاریــد بــرود، آرزوی شــهادت 

دارد، شــاید خــدا نصیبــش کنــد(.

ــان  ــا اذعــان بــه نقــص خــود نشــان می  دهــد کــه شــوق قــرب الهــی در او چن عمــرو ب

قــوی اســت کــه نقص عضــو و اســقاط وجــوب حضــورش در جنــگ مانعــی بــرای او نیســت 

و بــا ناتمــام گذاشــتن اصــرارش، ادب و تواضــع خــود را در برابــر فرســتاده خداونــد نمایــان 

می  ســازد.

پــس از ایــن ماجــرا، مطهــری بســیار کوتــاه و موجــز و بــا بــکار بــردن عبــارت »از 

ــه  ــد و ب ــو می  کن ــرو را بازگ ــهادت عم ــرد و ش ــد« نب ــگ اح ــای جن ــایی ترین صحنه  ه تماش

گفت  وگــوی بیــن عایشه)همســر رســول خــدا( و هند)همســر عمــرو( می  پــردازد.

گفت  وگوی عایشه و هند:. 3

عایشه پرسید: چه خبر؟

-الحمــدهلل پیغمبــر ســالمت اســت. ایشــان کــه ســالم هســتند دیگــر غمــی 

نداریــم. خبــر دیگــر اینکــه: )رد اهلل الذیــن کفــروا بغیظهــم( خداونــد کفــار را 

درحالی کــه پــر از خشــم بودنــد برگردانیــد.

-این جنازه ها از کیست؟

-اینها جنازه برادرم و پسرم و شوهرم است.

-کجا می بری؟

-می برم به مدینه دفن کنم.

ــتر  ــا ش ــید، ام ــه کش ــرف مدین ــتر را به ط ــار ش ــت و مه ــن را گف ــد ای )هن

به زحمــت پشــت ســر هنــد راه می رفــت و عاقبــت خوابیــد.(

عایشه گفت: بار حیوان سنگین است، نمی تواند بکشد.

-ایــن طــور نیســت. ایــن شــتر مــا بســیار نیرومنــد اســت، معمــوالً بــار دو 

ــد. ــته باش ــری داش ــت دیگ ــد عل ــد. بای ــل می کن ــی حم ــتر را به خوب ش

ــد و  ــد، همســر عمــرو، را معرفــی می کن نویســنده در ایــن بخــش ابتــدا شــخصیت هن
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ســپس ایمــان راســخ و صبــر بــر مصیبــت او و ســپس گــره اصلــی داســتان را بازگــو می  کنــد. 

گرهــی کــه توســط پیامبــر و در گفت  وگــوی چهــارم داســتان گشــوده می  شــود.

گفت  وگوی هند و رسول اکرم)ص(:. 4

ــا را روی  ــن جنازه ه ــن ای ــت، م ــی اس ــرای عجیب ــول اهلل! ماج ــا رس -ی

حیــوان گذاشــته ام کــه بــه مدینــه ببــرم و دفــن کنــم، وقتی کــه ایــن حیــوان 

ــا به طــرف  ــد، ام ــرم از مــن اطاعــت نمی کن ــه می خواهــم بب را به طــرف مدین

احــد خــوب میایــد، چــرا؟

-آیا شوهرت وقتی که به احد می آمد چیزی گفت؟

-یــا رســول اهلل! پــس از آنکــه راه افتــاد ایــن جملــه را از او شــنیدم: 

)خدایــا مــرا بــه خاندانــم برنگــردان.(

-پــس همیــن اســت، دعــای خالصانــه ایــن مــرد شــهید مســتجاب 

ــما  ــان ش ــردد. در می ــازه برگ ــن جن ــد ای ــد نمی خواه ــت، خداون ــده اس ش

انصــار کســانی یافــت می شــوند کــه اگــر خــدا را بــه چیــزی بخواننــد و قســم 

بدهنــد، خداونــد دعــای آنهــا را مســتجاب می کنــد. شــوهر تــو عمــرو بــن 

الجمــوح یکــی از ان کســان اســت.

با نظر رسول اکرم هر سه نفر را در همان احد دفن کردند.

آنگاه رسول اکرم رو کرد به هند:

-این سه نفر در آن جهان پیش هم خواهند بود.

-یا رسول اهلل! از خداوند بخواه من هم پیش آنها بروم.

ــش  ــه نمای ــده ب ــر خوانن ــرو را در براب ــخصیت عم ــدی از ش ــاد جدی ــو ابع ــن گفت  وگ ای

می  گــذارد و او را در حــد قهرمانــی کــه مــراد و مطلـــ نویســنده اســت، بــاال می  بــرد. کســی 

کــه بــه کمــال غایــی و قــرب الهــی دســت یافته و مســتجاب الدعوه اســت و بــه ســعادت 

می رســد.
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ه.زمانومکان

ــر محوریــت زمــان و مــکان تنظیــم  ســاختار دراماتیــک یــک نظــام اســت کــه اصــوالً ب

می شــود. بــه عقیــده ناظــرزاده کرمانــی »اهمیــت زمــان و مــکان در فضاســازی درام )متــن( 

و طراحــی صحنــه و لبــاس )اجــرا( و... بســیار زیــاد اســت و در بیشــتر مواقــع کارکردهــای 

ویــژه ای در پیشــبرد رویدادهــا و کارپرداخت هــا دارد. زمــان و مــکان درام یــا بیشــتر 

به وســیلۀ طراحـــی صحنــه معرفــی می شــوند، یــا در میــان گفت وگوهــا آشــکار می گردنــد« 

ــک  ــرای ی ــی را ب ــان کل ــار زم ــود چه ــاب خ ــی در کت ــور، ١٣٨١: ٩٢(. مک ــرزاده و مهج )ناظ

ــد: ــرح می کن ــی مط ــاختار نمایش س

-زمــان فیزیکــی1 یــا زمــان بیرونــی: مقــدار زمانــی کــه تماشــاگر صــرف تماشــای یــک 

ــد. ــر نمایشــی می کن اث

ــه  ــت ک ــی اس ــه کل زمان ــی ک ــان روای ــا زم ــتانی و ی ــان داس ــی2 : زم ــان ترتیب -زم

ــرد. ــی گی ــر دربرم ــتان اث داس

-زمــان نمایشــی3 : مقــدار زمانــی کــه بــه صــورت اجــرای اعمــال نمایشــی، حــوادث 

و رویدادهــای نمایشــنامه در برابــر چشــم تماشــاگران قــرار می گیــرد.

-زمــان روانــی4 : گذشــت زمــان در درون اشــخاص، بــه اعتبــار کیفیــت شــرایطی کــه 

در بیــرون از وجــود ایشــان می گــذرد متفــاوت خواهــد بــود )مکــی، 1380:157(.

زمانومکاندرداستانکتاب»داستانراستان«

زمــان و مــکان در داســتان  های کتــاب »داســتان راســتان« بســیار متنــوع هســتند. مــکان 

داســتان  ها از اروپــا تــا عربســتان و ایــران و گســتردگی زمــان داســتان  ها بــه قبــل از میــالد 

مســیح تــا دوره قاجــار می رســد. مطهــری در هــر زمــان کــه ضــروری دانســته بــه توصیــف 

ــی در  ــش مهم ــک و نق ــه دراماتی ــکان جنب ــان و م ــه زم ــا ک ــه و آنج ــکان پرداخت ــان و م زم

ــع  ــود وقای ــت. بااین وج ــرده اس ــور ک ــادگی از آن عب ــته  اند، به س ــتان نداش ــف داس توصی

داســتان  ها در المــکان و الزمــان رخ نمی  دهنــد. در حقیقــت وجــه مســتند داســتان راســتان 

1. Physical - Time

2. Chronological - Time

3. Dramatic - Time

4. Psychological - Time
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ــی رخ داده  ــد کــه هــر داســتان در کجــا و چــه زمان ــده بدان باعــث شــده اســت کــه خوانن

ــاص-  ــوارد خ ــر در م ــان- مگ ــق زم ــه و دقی ــی تاریخ نگاران ــنده از بازگوی ــه نویس ــت. البت اس

ــرای دریافــت ایــن اطالعــات  ــده را ب ــا ذکــر مأخــذ داســتان، خوانن ــز کــرده اســت و ب پرهی

ــوش«،  ــان ه ــتان »امتح ــال در داس ــت. به عنوان مث ــرده اس ــی ک ــاز راهنمای ــورت نی در ص

ــت  ــه پانوش ــه ب ــا مراجع ــده ب ــا خوانن ــود ام ــتان داده نمی  ش ــان داس ــی از زم ــچ اطالع هی

به ســرعت متوجــه می  شــود کــه زمــان وقــوع داســتان، ســال دهــم هجــرت بــوده اســت، 

امــا در زمانــی کــه زمــان و مــکان نقــش دراماتیــک پیــدا می  کننــد؛ نویســنده بــه تشــریح 

آن  هــا می  پــردازد. به عنوان مثــال داســتان »تشــنه  ای کــه مشــک آبــش بــه دوش بــود« بــا 

ــرد. خشکســالی  ــداد می ک ــا بی ــود و گرم ایــن توصیــف آغــاز می  شــود: »اواخــر تابســتان ب

و گرانــی اهــل مدینــه را بــه ســتوه آورده بــود. فصــل چیــدن خرمــا بــود ... مــردم از یــک 

خشکســالی گذشــته بودنــد و می خواســتند از میوه هــای تــازه اســتفاده کننــد ... راه صحــرا 

ــه  ــد« )مطهــری،100:1380(. باتوجه ب ــر سرشــان آتــش می باری ــاب ب ــد و آفت را پیــش گرفتن

ــه  ــی ک ــیدن آب گوارای ــاع او از نوش ــوذر و امتن ــنگی اب ــی تش ــنده در بازنمای ــد نویس قص

بــرای رســول اکــرم)ص( نگه داشــته بــود؛ داســتان از توصیفــات مکانــی و زمانــی مضایقــه 

نمی  کنــد.

در بســیاری از داســتان های کتــاب، نویســنده تــالش داشــته یــک بــازه زمانــی طوالنی تــر 

ــا حــذف کــردن بخش هــای اضافــه و  ــاه قــرار دهــد و ایــن کار را ب را در یــک داســتان کوت

ــال  ــتان هایش، از افع ــت داس ــول روای ــف در ط ــت. مول ــرده اس ــش ب ــی پی ــه گوی خالص

گذشــته در ســخنان شــخصیت ها اســتفاده می کنــد تــا طــول مــدت زمــان را نیــز مشــخص 

کنــد.

چنان کــه گفتــه شــد بخــش اصلــی زمــان در کتــاب »داســتان راســتان« ماهیــت تاریخــی 

ــی  ـــ جغرافیای ــتره غال ــود. گس ــامل می  ش ــالم را ش ــده اول اس ــرد و س ــود می گی ــه خ ب

وقایــع نیــز شــبه جزیره عربســتان خصوصــًا شــهر مدینــه و مکــه اســت امــا ســـیر چینــش 

داســتان  ها مــا را بــه ســرزمین های دیگــری ماننــد یمــن، شــام، عــراق، فرانســه، روم، یونــان 

ــت  ــی اس ــاب راه ــن کت ــاوت در ای ــای متف ــرت مکان ه ــد. کثـ ــت می کن ــز هدای ــران نی و ای

ــا خــود همــراه  ــرای القــای تأثیــر بیشــتر و تصویــر زیباتــر کــه مخاطـــ را بیش ازپیــش ب ب

کنــد.
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زمانومکاندرداستان»دعایمستجاب«

داســتان دعــای مســتجاب از جملــه داســتان  هایی اســت کــه مطهــری در آن بــه شــرح 

زمــان و مــکان نمی  پــردازد. البتــه باتوجه بــه شــهرت واقعــه تاریخــی ای کــه در بطــن داســتان 

رخ می  دهــد )جنــگ احد-برابــر بــا ســال ســوم هجــرت یــا 625 میــالدی(؛ بــه نظــر می  رســد 

ــود  ــت. بااین وج ــوده اس ــم نب ــتان ه ــوع داس ــان وق ــکان و زم ــف م ــه توصی ــازی ب ــه نی ک

ــد و  ــه، اح ــکان آن مدین ــد و م ــزوه اح ــا غ ــارن ب ــتان، مق ــان داس ــه زم ــت ک ــوان گف می  ت

مســیر بیــن آن بــوده اســت.

و.عناصر)ساختمایۀ(درام

ــد از:  ــه عبارت ان ــن ســاختمایۀ اساســی اســت ک هــر درام در اجــرای خــود دارای چندی

»بازیگــری، کارگردانــی، طراحـــی، نـــور، لبـــاس، رنـــگ، موســـیقی، آواز، حــرکاِت ضرباهنگی و 

ــداری و شــنیداری و ...« )ناظــرزاده و مهجــور، ١٣٨١: ٩٢(؛  ــوه ترفندهــای دی ــک، جل ریتمی

ــه  ــگ می شــوند ک ــی پررن ــر نمایشــی هســتند و زمان ــک اث ــه اجــرای ی ــر پای ــن عناصــر ب ای

داســتان موردنظــر بــه یــک اثــر قابــل رویــت تبدیــل شــود. ایــن مــوارد در اســاس در هیــچ 

متنــی وجــود ندارنــد و بــه همیــن دلیــل در یــک داســتان قابلیــت پیگیــری آنهــا نیســت؛ 

امــا نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه مطهــری ،نویســنده کتــاب، تــالش داشــته در برخی 

داســتان هایش بــا جزییــات و تشــبیهات زبانــی بیشــتر، مســیر را بــرای هنرمنــدان اجرایــی و 

بصــری هموارتــر کنــد. کافــی اســت هنرمنــدان تولیــدی بــا توجــه و مطالعــه ایــن ویژگی هــا 

و قــدرت تخیــل خــود، آنهــا را تبدیــل بــه یــک اثــر تصویــری کننــد.

ساختارارسطوییموجوددرکتاب»داستانراستان«

وحــدت پیرنــگ در نظــر ارســطو یعنــی وقایــع داســتان زنجیــروار بــه هــم متصــل و دارای 

ســه نقطــه شــروع ، میانــی و پایــان هســتند )ارســطو، 1377:25(. در ایــن بخــش، پیرنــگ 

ارســطویی در کتــاب »داســتان راســتان«، بررســی خواهــد شــد؛ امــا پیــش از آن، بایــد ایــن 

نکتــه را مدنظــر قــرار داد: »از دیــدار ارســطو پیرنــِگ ایده آل از چنان همبســتگی و اســتحکامی 

برخــوردار اســت کــه اگــر حادثــه ای از آن حــذف یــا جابه جــا شــود، وحــدت پیرنــگ به کلــی 

در هــم می ریــزد« )داد، ١٣٧٨: ٥٨(. بنـــابراین نمایشــنامۀ ارســطویی متشــکل از ســه و یــا 

پنــج پــرده اســت کــه حدومــرز آن معمــوالً بــا تغییــر صحنــه در تئاتــر نشــان داده می شــود. 

ــی ســه پرده ای درام ارســطویی را نشــان می  دهــد. ــر 1 نمــودار کل تصوی
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)John Truby :تصویر 1. جزئیات ساختار سه پرده ای در درام ارسطویی )منبع

١.پردۀاول:مقدمه

ــاز  ــا عنــوان پرولــوگ1 یــاد می کنــد، آغـ »پــردۀ اول درام بــا مقدمــه کــه ارســطو از آن ب

می شــود. پیش زمینــه، وضعیــت اولیــه و شــرایط یــک حادثــه کــه منجـــر بـــه درگیـــری و 

مناقشـــه می گردد. در ایـــن قســـمت غالبـــًا موضـــوع، مــکان و زمــان و بازیگــراِن صحنه تئاتر 

ــه ایــن تعریــف، مطهــری در ابتــدای  معرفــی می شــوند« )اســتارمی، ١٣٨٨: ٢٣(. باتوجه ب

ــص  ــون نق ــات الزم پیرام ــفاف اطالع ــاده و ش ــورت س ــتجاب« به  ص ــای مس ــتاِن »دع داس

عضــو عمــرو و میــل شــدید او بــه شــرکت در جنــگ را بــه مخاطـــ ارائــه می دهــد.

همــه چیــز بــر علیــه عمــرو و تصمیــم اوســت، امــا برخالف همیشــه عمــرو قصــد دارد در 

اولیــن جنــگ خــود شــرکت کنــد و ایــن هیجــان، ذهــن مخاطـــ را درگیــِر خــود کــرده و وی 

را بــر دانســتن ادامـــۀ داســتان، یعنــی نحــوه غلبــه عمــرو بــر ایــن موانــع ترغیـــ می نمایــد. 

بنابــر بخــش نخســت درام ارســطویی، نخســتین تصمیــم قهرمـــان میـــان مانـــدن در شــهر 

ــرد و او را در  ــزه می گی ــن او انگی ــان و یقی ــأ ایم ــهادت، از سرمنش ــوی ش ــت به س ــا حرک یـ

طــی ایــن مســیر مصمــم می  ســازد. شــرکت کــردن عمــرو در اولیــن جنــگ خــود، نخســتین 

ــر  ــود. به عبارت دیگ ــارج ش ــربلند خ ــد از آن س ــی بای ــخصیت اصل ــه ش ــت ک ــی اس چالش

همیــن امــر موجبـــات نخســـتین جرقه هــای حرکــت قهرمــان را به ســوی صحنــۀ بعــد میســر 

می ســازد.

1. Prologue
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٢.پردۀدوم:اوجگیری

پــس از مقدمــه، پــرده دوم آغــاز می شــود. در ایــن قســمت قهرمــان در برابــر تقدیــری 

ــر وضــع الینحــل موجــود  ــش نشــان داده و درصــدد تغیی ــورده واکن ــم خـ ــه برایــش رق ک

اقــدام می نمایــد. »بــه ایــن قســمت مهــم در فیلم نامــه کــه معمــوالً بیــن مقدمـــه و نقطــۀ 

ــتارمی،  ــد« )اس ــان می گوین ــۀ هیج ــرد را لحظ ــش می گی ــه ای پی ــتان، واقع ــری داس اوج گی

ـــ قهرمــان احســاس خواســتن  ــت کــه »در قل ــت لحظــه ای اسـ ــن درسـ ١٣٨٨: ٢4(. ایـ

ــه  ــه ک ــان گون ــود.« )Freytag,2003:100( هم ــدی می ش ــدام بع ـــ اق ــه و موج برانگیخت

در داســتان »دعــای مســتجاب«، عمــرو می بایســت تصمیــم اساســی خویــش )آیــا قصــِد 

تجمیــِع عــزِم خویــش بـــرای مبــارزه بــا نظــِر خویشــاوندان را دارد یــا خیــر؟( را نمایــان ســازد. 

ــاوندان  ــر خویش ــا نظ ــداوم ب ــت م ــور، مخالف ــازی ام ــت هموارس ــداِم او در جه ــن اق اولی

ــان  ــق بی ــن طری ــه ای ــر را ب ــنده ام ــت؛ نویس ــگ اس ــرکت در جن ــراف او از ش ــر انص مبنی ب

می  کنــد کــه شــخصیت اصلــی قهرمــاِن مــا در داســتان، هیــچ گاه قصـــِد ســـرفرود آوردن در 

برابــر موانــع را نــدارد. 

در نقطــۀ میانــی داســتان، عمــرو موفــق بــه اخــذ رخصــت از رســول اهلل می  شــود و بــا 

شــجاعت و ســربلندی در جنــگ شــرکت می  کنــد و بــه شــهادت می  رســد )فاجعــه(.

بحــران زمانــی آغــاز می شــود کــه شــتر حامــل جســد عمــرو، از هنــد فرمــان نمی  بــرد و 

به ســوی مدینــه بازنمی گــردد. ایــن قســمت همــان امــری اســت کــه ارســطو از آن به عنــوان 

حادثــه ای یــاد می کنــد کــه سرنوشــت قهرمــان را تغییــر می دهــد. ارســطو از ایــن بخــش 

بــه نــاِم واژگونــی )ِپــری پتیــا( 1یــاد می کنــد و معنــای آن »تغییــر ناگهانــی امــری اســت کــه 

می بایســت بــه نتیجــۀ برعکــِس آن نائــل آیــد« )ارســطو،35:1377(.

باتوجه بــه تعریــف ارســطو از پــری پتیــا در داســتان »دعــای مســتجاب«، ایــن وضعیــت 

بــرای عمــرو، در مواجهــه بیــن خواســته هنــد بــرای بازگردانــدن و دفــن عمــرو در مدینــه و 

خوابیــدن شــتر بــر روی زمیــن بــرای امتنــاع از بازگشــت بــه مدینــه رخ می  دهد. ایــن موضوع 

موقعیــت شــخصیت عمــرو در داســتان را دچــار دگرگونی می ســازد، چراکه، »نقـــش اصـــلیی 

.)zimmermann,2003:69( »دگرگـــونی در یـــک تـــراژدی، آشکار کردن واقعیت است

1. Peripeteia
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ایــن معمــا عاجــز  از حــل  نقطــه عطــف دوم زمانــی شــکل می  گیــرد کــه هنــد 

می  مانــد »درنتیجــه مناقشــه اوج گرفتــه، قویــًا و قطعــًا نمایــان و آشــکار می شــود.« 

)Freytag,2003:105( در ایــن بخــش از داســتان »دعــای مســتجاب« قــدرِت سرنوشــِت، 
چنــان بــر هنــد مســتولی می  شــود کــه دیگــر تــوان چیــره گشــتن بــر تقدیــر را نــدارد. ایــن 

عــدم توانـــایی تـــا بــدان جــا می رســد کــه هنــد از رفتــن بــه مدینــه منصــرف و بــه ســمت 

ــود. ــپار می ش ــد رهس اح

٣.پردۀسوم:گرهگشایی

گره گشــایی داســتان درســت در لحظــه ای رخ می دهــد کــه هنــد تصمیــم بــه مراجعــت 

ــده  ــوم ش ــرده س ــتان وارد پ ــا داس ــرد. در این  ج ــد می  گی ــدا)ص( در اح ــول خ ــزد رس ــه ن ب

اســـت. گویــی نویســنده، اجــازه لحظــه ای فراغــت و راحتــی بــه مخاطـــ نمی  دهــد. عمــرو 

ــه  ــه اوج ب ــق نقط ــرای خل ــد ب ــردد و هن ــد بازمی  گ ــه اح ــاره ب ــان دوب ــتر نافرم ــیله ش به وس

ــد  ــر)ص( رخ می  ده ــد و پیامب ــان هن ــه  ای می ــتابد. مکالم ــرم)ص( می  ش ــول اک ــر رس محض

ــه حــل معمــای داســتان می  شــود. کــه منجــر ب

ســخنان پیامبــر)ص( حکــم نقطــه اوج درام را دارد کــه باعــث می  شــود پایــان متفاوتــی 

نســبت بــه آنچــه کــه قــرار بــود رخ دهــد )دفــن عمــرو در مدینــه( ، رقــم بخــورد. در ایــن 

امــر مســتجاب  الدعوه بــودن عمــرو بــر مخاطـــ آشــکار می شــود کــه ایــن موضــوع قــدر و 

منزلــت وی را نــزد خواننــده صــد چنــدان می  کنــد. اســتارمی ایــن شــرایط را چنیــن توضیــح 

ــوب  ــی خ ــه پایان ــاره ب ــاگر دوب ــه تماش ــد ک ــی می افت ــور، اتفاقات ــالف تصـ ــد: »برخ می  ده

درواقــع امیــدوار می شــود. ایــن حادثــه معمــوالً موجـــ تعویــق رد نتیجــۀ پیــش بینــی 

ــتان وارد  ــدی را در داس ــان جدی ــده، هیج ــاد ش ــۀ ایج ــل بارق ــه دلی ــود؛ و ب ــده می ش ش

می کنــد. بــه همیــن دلیــل ایــن قســمت، در درام به عنــوان لحظــۀ آخریــن هیجــان خوانــده 

می شــود« )اســتارمی، ١٣٨٨، ٣٠(.

ــد و  ــرو، فرزن ــن عم ــر دف ــی ب ــا دســتور رســول اهلل مبن ــای مســتجاب« ب داســتان »دع

همســر بــرادرش در همــان بقیــع و بشــارت ایشــان مبنــی بــر این کــه ایــن ســه نفــر در آن 

ــدی می  رســد. ــع بن ــه جم ــود ب ــد ب ــان هــم در جــوار هــم خواهن جه

استجابت دعای امر در برابر دیدگان مخاطـ، پایان این داستان است.
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نتیجهگیری

 ســرعت حیــرت آور تحــوالت اجتماعــی، فرهنگــی و هنــری، زنــگ هشــدار بزرگــی بــرای 

متولیــان تعلیم وتربیــت دینــی اســت. اگــر متولیــان امــر بــه خصــوص مربیــان و هنرمنــدان 

عرصــه کــودکان و نوجوانــان از قــدرت ابزارهــای هنــری بــرای تبییــن مفاهیــم تعلیم وتربیتــی 

ــد.  ــم ش ــه رو نخواهی ــده روب ــدی در آین ــل متعه ــا نس ــد، ب ــتفاده را نبرن ــت اس ــی نهای دین

مرتضــی مطهــری یکــی از نویســندگان مهــم انقــالب اســالمی اســت کــه بیــش از نیــم قــرن 

ــون توانســته اســت  ــری کــرد کــه تاکن ــق اث ــه خل پیــش، ایــن موضــوع را درک و اقــدام ب

مخاطبــان بســیاری را بیابــد و بــر آنــان تأثیرگــذار باشــد.

ــاب »داســتان  ــه موجــود در کت ــه اســتعداد نهفت ــه باتوجه ب ــان آن اســت ک ــون زم اکن

راســتان«، زبــان نویــی همچــون تولیــدات ســینمای زنــده و پویانمایــی بــرای آن بــه کار گرفته 

شــود و نســل جــوان مســلمان را دوبــاره بــا ایــن اثــر بدیــع آشــتی داد. باوجودآنکــه برخــی 

ــی  ــون مرتض ــوان همچ ــا می ت ــد، ام ــوب درام نمی گنجن ــی در چهارچ ــات آن به راحت از حکای

مطهــری بــدون ایجــاد تحریــف در داســتان، آن را تاجایــی کــه بــه اصــل عبــارت در منابــع 

ــه  ــری ک ــد. رســانۀ تصوی ــو از آن آفری ــرورش داد و رســانه  ای ن ــد ، پ ــه نمی زن اســالمی ضرب

می توانــد در عصــر حاضــر به خوبــی بــا مخاطبــان ارتبــاط برقــرار کــرده و بــا دیگــر تولیــدات 

رســانه ای غیرایرانــی مقابلــه کنــد.

ــک  ــاختار دراماتی ــت و س ــخ اس ــردازان درام در تاری ــه پ ــن نظری ــی از برتری ــطو یک ارس

نگاشــته شــده وی، هنــوز مبنــای بســیاری از آثــار موفــق اســت و نشــان داده مخاطـــ بــا 

ایــن الگــو ارتبــاط بســیار خوبــی برقــرار می کنــد. مرتضــی مطهــری نویســنده کتــاب »داســتان 

ــه  ــالم را ب ــخ اس ــم تاری ــتان های مه ــذاب درام، داس ــوی ج ــری از الگ ــا بهره گی ــتان« ب راس

زبــان ســاده و دراماتیــک بــرای مخاطبــان شــرح می دهــد. نتایــج حاصــل از بررســی کتــاب 

ــتجاب«،  ــای مس ــتان »دع ــی داس ــش، یعن ــن پژوه ــوردی ای ــۀ م ــتان و نمون ــتان راس داس

حاکــی از آن اســت کــه مهم تریــن ســاخت مایه های دراماتیــک موجــود در یــک اثــر روایــی 

موفــق در ایــن اثــر قابــل ردیابــی هســتند.

گفت وشــنود، مهم تریــن ویژگــی روایتــی داســتان های کتــاب داســتان راســتان اســت. 

مؤلــف بــرای خلــق روایت هــای خــود از ســاختار ســه پرده ای، کشــمکش های درونــی و 

بیرونــی، شــخصیت پردازی های مناســـ، توصیفــات صحنــه ای مــکان و زمــان، نقطــه 
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ــا  ــرده اســت. ب ــی اســتفاده ک ــه خوب ــرود و... ب ــی و گره گشــایی، بحــران، ف ــره افکن اوج، گ

توجــه بــه مشــاهده ایــن عناصــر تــا حــد کافــی نســبت بــه الگــوی موفــق درام ارســطویی در 

داســتان های کتــاب مرتضــی مطهــری می تــوان نتیجــه گرفــت کــه کتـــ مذهبــی از جنــس 

ــدات بصــری در خــود  ــرای تولی ــی را ب ــوان نمایشــی باالی ــت و ت »داســتان راســتان« ظرفیـ

ــی  ــن در حال ــد. ای ــرار بگیرن ــورد توجــه ق ــد بیشــتر م ــه بای ــی ک ــد. ظرفیت های ــه دارن نهفت

ــای  ــی را از ظرفیت ه ــره کاف ــته ایم به ــاید نتوانس ــه بایدوش ــه ک ــوز، آن گون ــه هن ــت ک اس

غنــی نمایشــی کتــاب »داســتان راســتان« در ادبیــات دراماتیــک ایرانــی ببریــم؛ درحالی کــه 

ایــن کتــاب بـــه لحـــاظ نمایشـــی هنــوز از بضاعــت آشــکار فراوانــی برخــوردار اســت.

 پیشــنهاد می  شــود کـــه پژوهشـــگران و هنرمنــدان حــوزۀ هنرهــای نمایشــی، باألخــص 

اســتادان و دانشــجویان ســینما و تلویزیــون و پویانمایــی با نگرشــی برخاســته از پژوهش ها 

ــدگان را مــورد  ــی و موردتوجــه خوانن ــی، ایــن کتـــ ارزشــمند دین و نظریه هــای نویــن ادب

مداقــه قــرار دهنــد تــا بتــوان از ایــن آثــار همچــون مشــعلی فــروزان؛ در راه تعالــی اندیشــۀ 

ــران  ــی ای ــار، مســیر متفاوتــی را در ســینمای دین ــاس از ایــن آث ــا اقتب ــرد و ب ــی بهــره ب دین

رقــم زد.
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