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چکیده
پرمخاطبتریـ�ن اثــر مرتض��ی مطهــری ،مجموعهکت�بـ «داس��تان راس�تـان» اس�تـ .داس��تان ایــن کتابهــا بــا
اســتناد بــه احادیــث و روایتهــای اســامی ،بــا زبانــی ســاده در قالــب روایتــی جــذاب بازنویســی شــده و توانســته

مفاهیـ�م موجـ�ود در دیـ�ن اسـلام را بـ�ه مخاطبـ�ان -خصوصـ ً
�ا کـ�ودکان و نوجوانـ�ان -بهخوبـ�ی معرفـ�ی کنـ�د .هـ�دف

ای��ن پژوهــش ،دســتیابی بــه مؤلفههــای اصلــی دراماتیــک مجموعهداســتانهای ایــن کتــاب بــرای اقتبــاس در
حــوزۀ فیلــم و پویانمایــی اســت .بــه ایــن منظــور ،نگارنــدگان بــه روش توصیفــی -تحلیلــی ،بــا گــردآوری اطالعــات
کتابخانــهای و تحلیــل کیفــی یکــی از داســتانهای کتــاب بــه نــام «دعــای مســتجاب» براســاس مؤلفههــای
س��اختار درام ارس�طـویی ،بــه تحقیــق در ایــن زمینــه پرداختنــد .درام تــراژدی از نظــر ارســطو در نهایــت باعــث تزکیــه
میشــود و هــدف یــک اثــر هنــری دینــی همچــون «داســتان راســتان» بــه عقیــدۀ مطهــری نیــز ایــن اســت کــه
خواننـ�ده درب�اـرۀ آن فکــر کنــد و از فکــر خــود چیــزی بــر آن بیفزایــد و ایــن امــر در نهایــت ،منجــر بــه یــک عمــل
شــود .یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســـت کـــه کتــاب «داســتان راســتان» بــا بهرهگیــری از الگــوی موفــق
دراماتیــک ارســطویی و ویژگیهــای بــارزی همچــون کشــمکش ،زبـــان و لحـــن ،اوج ،زمـــان و مکـــان ،گرهافکنــی،
تعلیـــق ،شــخصیتهای کنشــگر و  ...امــکان هرگونـــه اقتبـــاس و برداشـــت تــازه را بـــرای نــگارش فیلمنامــۀ بــرای
نویســندگان فراهــم م ـیآورد؛ ظرفیتــی کــه بایــد موردتوجــه بیشــتر هنرمنــدان قــرار بگیــرد تــا ایــن روایتهــای
جــذاب اســامی ،در قالــب 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 تحتتأثیــر مشــیت شــیطان و بــه تلبیــس ابلیــس صــورت ببنــدد،
هنــر نفســانی اســت .ضمــن آنکــه بهطورکلــی ،غیرممکــن اســت در عالــم ،نقــش و صورتــی
بـهدوراز پیــام بتــوان بــه تصویــر کشــید .هنــر دینــی میــان فطــرت الهــی انســان و طبیعــت
هماهنگــی برقــرار میکنــد و طبیعــت را بــه ســمت فطــرت میبــرد .هــر هنــری کــه در
چهارچــوب دیــن ،بــه خالقیتــی مــودی شــود کــه فطــرت پذیــر باشــد ،هنــر دینــی اســت
(رشــاد.)1395:27، ،
هنرمنــد هماننــد علــت فاعلــی اثــر هنــری ،مبــدع و اصلیتریــن وجــود آن اســت کــه
در هنــر اســامی ،خــود مجــای 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 میدهنــد (نــورورزی.)1387:8 ،
هنرمنــدان مســلمان میکوشــند بــا ابزارهــای مختلــف هنــری ،بازنمایــی از جهــان اســام را
بــرای مخاطبــان سراســر دنیــا نشــان دهنــد .ادبیــات ،یکــی از مهمتریــن ابزارهــای هنــری
اســت و خواننــدگان زیــادی بــا خوانــدن متــون ادبــی بــه دنیاهــای متنوعــی ســفر کــرده
و دانــش فراوانــی کســب میکننــد .هنــر ادبیــات بهخوبــی قابلیــت تبدیلشــدن بــه
هنرهــای بصــری چــون ســینما و پویانمایــی را دارد.
کتــاب داســتان راســتان نوشــتۀ یکــی از مؤثرتریــن نظریهپــردازان تفکــر شــیعی معاصــر
یعنــی مرتضــی مطهــری اســت .ایــن کتــاب ،اگرچــه بهصــورت ظاهــری بــا نثــر ســاده و
روان نوشتهشــده اســت ،امــا کوششــی بســیار موثــر در معرفــی اســام بــه کــودکان و
نوجوانــان اســت« .بخــش اعظمــی از کتــاب ،روایــت سرگذشـ ِ
ـت اولیــا و امامــان شــیعی را
شــامل میشــود کــه بهمنظــور هدایــت و بیــان حقایــق چنانچــه خــود مطهــری در مقدمــه
کتــاب آورده اســت جمعآوریشــدهاند» (مطهــری )3:1380،درمــورد اهمیــت کتــاب
تنهــا کافــی اســت چنــد مــورد اشــاره شــود کــه پژوهشــگران مختلــف گاهــی داســتان
راســتان را همتــراز بــا کتابهایــی مثــل کشفاالســرار و والیــت فقیــه امــام خمینــی(ره)
برشــمردهاند (خزایــی ،1388:18،عیوضــی )1384:136،و از لحــاظ کیفیــت هنــری و ادبــی
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نیــز آن را از پیشــگامان نهضــت ادبیــات داســتانی انقــاب اســامی و از نمونههــای بســیار
موفــق ادبیــات کــودکان تلقــی کــرده انــد (فــردی 1379:58 ،؛ صحرایــی 1387:74 ،؛
مــرادی کرمانــی.)1378:73 ،
در ایــن کتــاب ،ســیرۀ امامــان و بــزرگان دیــن اســام بــا شــیوههای توصیفــی و روایــی
بیــان شــده اســت و شــکل روایــت بهگونــهای اســت کــه عناصــری همچــون شــخصیت،
بناندیشــه ،مــکان ،گفتگــو ،زمــان و  ...را در برمیگیــرد .ایــن مــوارد همــان عناصــر
تشــکیلدهندۀ درام هســتند کــه نویســندگان موفــق سراســر دنیــا بــا بهکارگیــری آنــان،
آثــار مانــدگاری را خلــق کردنــد .خواننــده از مقدمــۀ جلــد دوم کتــاب «داســتان راســتان»
درمییابــد کــه ارائــۀ مفاهیــم عمیــق دینــی و اخالقــی اســامی بهصورتــی دلنشــین و
ســرگرمکننده بــرای مخاطــب ،وظیفــهای بســیار دشــوار و درعینحــال ضــروری اســت.
گنجینههــای عظیــم اندیشــه اســامی بایــد در جهــت دراماتیــزه شــدن مورداســتفاده قــرار
گیرنــد تــا بتواننــد عــوام جامعــه در هــر شــرایط ســنی اعــم از کــودک ،جــوان و بزرگســال
را بــرای درک و دریافــت ایــن تعالیــم راغــب ســازند.
متأســفانه محققــان و اندیشــمندان حیطــه تعلیموتربیــت اســامی بهجــز مرتضــی
مطهــری و اندکــی دیگــر نســبت بــه چنیــن امــر خطیــری اقبــال و حســننظر نشــان
ندادهانــد .مطهــری بــا عباراتــی کنایهآمیــز در مقدمــه جلــد اول دلیــل ایــن کملطفــی و
بیمهــری را «ســادهانگاری موضــوع» میدانــد.
اگرچــه گســترش روزافــزون قــدرت رســانه در ســا لهای اخیــر ،باعــث احســاس نیــاز
در ایــن زمینــه شــده اســت و اندیشــمندان بیشــتری نســبت بــه ســالهای گذشــته
بــه ایــن موضــوع حساســیت و رغبــت نشــاندادند امــا هنــوز بســیاری آثــار مرتضــی

ً
خصوصــا اثــر داســتان راســتان را موفقتــر از دیگــران تلقــی میکننــد (جــوادی
مطهــری
آملــی1388:6،؛ محمدیــان.)1387:63،
ایــن پژوهــش بــر آن اســت کــه بتوانــد بــا واکاوی درونمایههــای نمایشــی کتــاب
داســتان راســتان براســاس ســاختار درام ارســطویی راهگشــای اندیشــمندان و صاحبنظــران
حــوزه دینــی بــرای ورود بــه چنیــن عرصههایــی جهــت تبدیــل درونمایههــای دینــی و
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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«داســتان راســتان» و جایــگاه آن در تعلیموتربیــت اســامی بیــان خواهــد شــد .ســپس
درونمایههــای نمایشــی موجــود یکــی از داســتانهای پراهمیــت کتــاب بــه عنــوان نمونــه
براســاس ســاختار درام ارســطویی بررســی خواهــد شــد تــا مشــخص شــود کــه بهکارگیــری
درام ارســـطویی در بیــان داســتانها و تولیــد پویانماییهــای مذهبــی چگونــه میتوانــد
موجــب جــذب بیشــتر مخاطــب و انتقــال پیــام بــه شــکلی متفــاوت و مؤثــر باشــد.
پیشینۀ پژوهش
پیشازایــن مقالــه ،تعــدادی از پژوهشــگران از درام ارســطویی بــرای تطبیــق عناصــر
روایــت بــا آثــاری در ادبیــات داســتانی ایــران اســتفاده کردهانــد .ایــن پژوهشهــا
عبارتانــد از:
مقالــه «واکاوی جنبههــای دراماتیــک داســتان رســتم و ســهراب شــاهنامه بــر پایــه
درام شناســی ارســطو» نوشــته محمدرضــا نصــر اصفهانــی و همــکاران ( :)1389یافتههــای
پـــژوهش مؤیـــد آن اســت کـــه در داســتان رســتم و ســهراب ،پرداخــت شــماری از عناصــر،
مثــاً پیرنــگ ،گرهافکنــی ،شــخصیتپردازی ،کشــمکش و جنبههــای تراژیــک ،هنرمندانهتــر

از عناصــر دیگــر صورتگرفتــه اســت.
مقالــۀ کنفرانســی «تبییــن هفتپیکــر نظامــی براســاس عناصــر درام در فــن شــعر
ارســطو» نوشــته آلمــا قاســمی دهقــی و نیما قاســمی دهقی( :)1397نتیجـــۀ ایــن پژوهش
حاکــی از آن اســت کــه میتــوان عناصــر نمایشــی را در ایــن منظومــۀ نظامــی ردیابــی نمــود،
زیــرا نظامــی از عنصــر گفتگــو بــرای نشــاندادن برخــی ویژگــی شــخصیتهای اثــر خــود قــرار
داده اســت.
مقالــۀ «بازخوانــی وقایــع تراژیــک تاریــخ بیهقــی براســاس ویژگیهــای تئاتر ارســطویی و
برشــتی» نوشــتۀ محمدعلــی خزانــه دارلــو و محمــد اصغــرزاده ( :)1398یافتههای پـــژوهش
مؤیـــد آن اســت کـــه تاریــخ بیهقــی را میتــوان یکــی از برجســتهترین آثــار منثــور پارســی
از لحــاظ ظرفیتهــای ســینمایی و تئاتــری دانســت .ســاختار داســتانهای تراژیــک و پــر
تعلیــق ایــن اثــر کــه بهواســطۀ توصیــف جزئیــات ،نــگاه انســانی مــورخ بــه شــخصیتها
و طراحــی روشــمند وقایــع شــکلگرفته اســت تــا انــدازۀ زیــادی مطابــق نســخۀ ارســطویی
درام اســت و میتــوان در جســتاری تطبیقــی مــواردی ماننــد مضامیــن تــراژدی ارســطویی
(پیشآگاهــی ،همرتیــه ،تعــرف و کاتارســیس ،پایــان تراژیــک داســتانها و ناعادالنــه بــودن
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مجــازات) و الگــوی ســاختاری درام ارســطویی (خــط ســیر دراماتیــک و ســاختار سـهپردهای و
وحدتهــای نمایشــی) را در آنهــا پــی گرفــت.
بــا در نظرگیــری نتایــج حاصلــه از ایــن ســه پژوهــش ،میتــوان انتظــار داشــت کــه
شــکل روایــی موجــود در داســتانهای کتــاب مرتضــی مطهــری نیز ظرفیـــت و توان نمایشــی
باالیــی را بــا خــود بــه همراه داشــته باشــند .ایــن مقالــه نیــز از روش توصیفــی پژوهشهای
پیشــین بهــره خواهــد بــرد ،امــا تفــاوت اصلــی ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای پیشــین
در نمونــه مطالعاتــی آن اســت .برخــاف متــون «شــاهنامه» و «هفتپیکــر» ،حکایــات
«داســتان راســتان» تخیلــی نیســت و بنــا بــر آنچــه نویســنده در مقدمــۀ جلــد اول بیــان
میکنــد ،خواســته اســت «کتابــی اخالقــی و تربیتــی نــگارش یابــد ولــی نــه بهصــورت
«بیــان» بلکــه بهصــورت حکایــت و داســتان ،آنهــم نــه داســتانهای جعلــی و خیالــی
بلکــه داســتانهای حقیقــی و واقعــی کــه در کتــب اخبــار و احادیــث یــا کتــب تخصصــی
تواریــخ و تراجــم (شــرح احــوال) ضبــط شــده و نگارنــده از خیــال خــود بــه آن عنصــری
نیفــزوده و قســمتی را از آن کــم نکــرده اســت» .پــس نویســنده برخــاف «تاریــخ بیهقــی»
بــه شــرح جزئیــات کامل-کــه آن را بــه متــون ادبیــات کهــن نزدیــک میکنــد -نپرداختــه و
ســعی کــرده اســت در قالبــی موجــز داســتان اصلــی خــود را بیــان کنــد .ایــن موضــوع باعــث
میشــود کــه بــرای بررســی «داســتان راســتان» باتکیهبــر عناصــر درام ارســطویی نیــاز بــه

رویکــردی بــا محوریــت داســتانهای صرفـ ً
ـا خیالــی یــا تاریخــی نداشــته باشــیم.
چهارچوب نظری
درونمایۀ نمایشی در داستانهای دینی

از مهمتریــن مــوارد در علــم تعلیموتربیــت ،نظریهپــردازی و اســتقرار یــک نظــام
آموزشــی منســجم و کارآمــد اســت و مهمتریــن عناصــر در ایــن نظــام آموزشــی عبارتانــد
از :اهــداف ،مبانــی ،اصــول ،شــیوهها ،خطمشــیها ،و روشهــای تربیتــی کــه بخــش
عمــدهای از آن در منابــع اســامی ذکــر شــده اســت .بقیــه امــور از قبیــل ،راهبردهــا ،وســایل
و ابــزار ،تکنیکهــا 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 اســامی وجــود دارد .قــرآن کریــم و روایــات ،بهعنــوان
وحــی و میــراث گرانبهــای پیامبــران الهــی و ائمــه اطهــار (علیهمالســام) ،منابــع بســیار
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غنــی و عمیقــی بــرای اســتخراج و اســتنباط بســیاری از مســائل مربــوط بــه تعلیموتربیــت
هســتند کــه فالســفه و متفکــران مســلمان ،از جملــه مرتضــی مطهــری بــا اســتفاده از آنهــا
تألیفــات مهمــی در تعلیموتربیــت اســامی از خــود برجــای گذاشــتهاند.
به عقیدۀ مطهری ،تعلیمات اسالم دارای سه حوزه است:
1 .حوزۀ عقاید که علم کالم متکفل بیان مسائل آن است.
2 .حوزۀ اخالق که علم اخالق موظف به کنکاش ،در این موضع است.
3 .حوزۀ احکام که علم فقه عهدهدار بیان مسائل آن است (مطهری.)58:1376،
مطهــری تــاش کــرده اســت بــا شــیوهای بدیــع در کتــاب «داســتان راســتان» از هــر ســه
حــوزه تعالیــم بهــرهای را بــه مخاطــب خــود برســاند ،امــا چنانکــه در مقدمــه میگویــد،
ایــن انتقــال معنــا ،نــه بــه شــیوه «بیــان» بلکــه از طریــق نقــل «حکایــت و داســتان»
صورتگرفتــه اســت .بهعنوانمثــال میتــوان بــه داســتان «امــام صــادق(ع) و گروهــی از
متصوفــه» در حــوزه علــم کالم« ،نصرانــی تشــنه» در حــوزۀ علــم اخــاق و «پیــر و کــودکان»
در حــوزه علــم احــکام اشــاره کــرد .ایــن موضــوع بنــا بــه اشــاره خــود مولــف پیــش از کتــاب
داســتان راســتان رخ نــداده اســت و بــر همیــن اســاس مطهــری ،بــا مراجعــه بــه کتــب
حدیــث ،قهرمانــی را مطــرح میکنــد کــه اغلــب یکــی از پیشــوایان بــزرگ دیــن اســت و بــا
مراجعــه بــه کتــب رجــال ،تراجــم و تواریــخ ،داســتانهایی از علمــا و ســایر شــخصیتها
را م ـیآورد.
علیــ محمــد رفیعـ�ی درب�اـرۀ ادبیــات دینــی میگویــد« :ادبیاتــی اســت بــا زبــان دیــن
کــه محتــوای آنیکــی از شــش عنصــر دینــی شــامل :اطالعــات دینــی ،اندیشــه دینــی ،پیــام
دینــی ،تخیــل دینــی ،احســاس دینــی ،نــگاه و گرایــش دینــی اســت» (رفیعــی.)1397،
بیتردیــد اگــر قــرار باشــد کــه اقتباســی از آموزههــای دینــی بــرای تولیــد پویانمایــی یــا
ســایر تولیــدات رســانهای صــورت پذیــرد ،بایــد حــاوی ایــن عناصــر باشــد.
عالوهبــرآن ،بدیهــی اســت کــه پرداخــت بــه ادبیــات داســتانی و ادبیــات نمایشــی،
بــرای افزایــش ظرفیتهــای نمایشــی ایــن آثــار ضــروری اســت کــه مطلــب ســادهای بــه
نظــر نمیرســد .ایــن موضــوع زمانــی بغرنجتــر میشــود کــه نــگاه عامــه بــه نمایــش در
ایــران را در نظــر بگیریــم« .نمایــش در ایــران مفهــوم وســیعتر دارد در فارســی هــر چیــزی
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را کــه بــه معــرض تماشــا گــذارده میشــود ،بــا نمایــش بیــان میکننــد؛ فیالمثــل رقــص
ِ
وســـعت مفهــوم کلمــه را
و آواز و عملیــات آکروباســی را هــم نمایــش میگوینــد .ایـــن

ً
صرفــا بــه تئاتــر تعلــق
نشــان میدهــد ،درحالیکــه درام حالــت اختصاصیتــری داشــته و
دارد» (ســقایان .)١٦ :١٣٧٨ ،بنابرایــن وقتــی از درونمایــۀ دراماتیـــک و ادبیـــات داســـتانی
در کتــاب «داســتان راســتان» ســخن بــه میــان میآیــد؛ منظــور «عناصــری اســت کــه [ایــن]
اثــر ادبــی را درخــور توجــه ،مهیــج و نمایشــی میســازند .اصلیتریــن تفــاوت یــک اثــر
ـودن آن دانســت.
دراماتیــک بــا یــک اثــر غیــر دراماتیــک را نیــز در نمایشــی و تصویــری بـ
ِ
بهعبارتدیگــر عناصــری کــه بــه خواننــده یــاری بخشــد تــا شــخصیتها ،وقایــع و  ...را
آنگونــه کــه هســت ،در ذهــن خــود مجســم ســازد» (یــاری.)١٩٤ :١٣٧٩ ،
اغلــب داســتانها و افســانههایی کــه تاکنــون بــرای اقتبــاس بــه کار بــرده شــدهاند،
«دارای یــک ســنت داســتانپردازی قصــه در قصــه و روایــت در روایــت هســتند .ایــن
شــیوة کهـــن در ادبیــات فارســی در بســیاری از آثــار منظــوم و منثــور مشــاهده میشــود.
داســتانهایی چــون مثنـــوی معنـــوی ،کلیلهودمنــه و ...کــه مــا درســت برعکــس ایــن
نظــام ســاختاری را در درام شــاهد هســتیم .چنانچــه ارســطو معرفــی ،گرهگشــایی یــا عمــل
فزاینــده ،اوج یــا عمــل کاهنــده را بهجــای آنهــا قــرار میدهــد» (ســهیلی راد:١٣٨٩ ،
)٦٥؛ و ســاختار را بــه دنیــای عــادی و گــره افکنــی و گــره گشــایی تقســیم میکنــد (ارســطو،
 ،)1377:138بنابرایــن بــا وجــود آن کــه اســـتفاده از منابــع ادبــی در هــر کشــوری یکــی از
شــیوههای متــداول درامنویســان در ادبیــات نمایشــی اســت ،اســتفاده از منابــع تربیتــی
دینــی بســیار بهنــدرت رخ میدهــد .ایــن موضــوع در تولیــدات رســانهای غیــر سفارشــی
ایــران هــم بیتأثیــر نبــوده اســت و کمتــر شــاهد تولیــد آثــار دینــی و برگرفتــه از تعالیــم
مذهبــی بهصــورت مســتقل و خودجــوش هســتیم.
اگــر همچــون مرتضــی مطهــری ،متعهــد بــه حــذف خیا لپــردازی از داســتانگویی بــه
دلیــل پرهیــز از تحریــف باشــیم؛ ایــن موضــوع غامضتــر خواهــد شــد .پــس ایــن امــر تنهــا
در صـــورتی امکانپذیــر اســت کــه منابــع دینــی دارای ظرفیتهــای ارزشــمند داســتانی
بــرای اقتبــاس نمایشــی باشــند .در نــگاه اول ،نمیتــوان کتمــان نمــود کــه قالبهــای
بیانــی تعلیمــات دینــی ،شــباهت زیــادی بــه نمونههــای ادبیــات دراماتیــک ندارنــد ،امــا
ایــن بــدان معنــی نیســت کــه ظرفیــت رفــع کمبودهــای دراماتیــک در ایــن آموزههــا وجــود
نداشــته باشــد؛ چنانچــه در قــرآن کریــم نیــز بارهــا از زبــان تمثیــل بــرای بیــان و قابلفهــم
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شــدن موضوعــات انتزاعــی اســتفاده شــده اســت.
داســتانگویی از کهنتریــن شــیوههای برقــراری ارتبــاط میــان جمعــی از انســانها
بــه شــمار میآیــد و در طــول تاریــخ نویســندگان موفقــی ظهــور کردهانــد کــه بهوســیله
منظــوم ســاختن و ســرایش داســتانهای منظــوم و منثــور د لانگیــز در میــان مــردم ایــن
ســرزمین ،تغییــرات و دگرگونیهایــی 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 اســامی پرداختــه اســت؛ لــذا در ایــن پژوهــش بــر آنیــم تــا درونمایــۀ نمایشــی
اثــری چــون کتــاب «داســتان راســتان» را باتوجهبــه الگــوی درام ارســطویی بررســی نماییــم
و بــه همیــن منظــور ،یکــی از داســتانها بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــده و مــورد بررســی
دقیــق قــرار میگیــرد.
مفهوم کلی درام
تعریــف کلــی درام در طــول تاریــخ همــواره مــورد توجــه منتقــدان و پژوهشــگران بــوده
اســت .ارســطو نخســتین کســی اســت کــه در حــوزه ســاختمایه هــای دراماتیــک نظریههــای
خــود را مطــرح کــرده اســت .او میگویــد :بــه قــول بعضــی بــه همیــن ســبب اســت کــه
آثــار آنــان را درام خوانــده انــد؛ اینــان در آثــار خویــش ،اشــخاصی را تقلیــد و محــاکات
میکننــد کــه در حــال عمــل وحرکــت هســتند( .ارســطو )1377:27 ،در کنــار توجــه بــه
عنصــر حرکــت و عمــل ،برخــی صاحــب نظــران نیــز ماننــد فیســتر بــر جنبــه نمایشــی ایــن
کلمــه تأکیــد میکننــد .فیســتر مطــرح میکنــد :اصطــاح درام میتوانــد بــه هریــک از
انــواع عملکردهــای نمایشــی ،از جملــه فیلــم ،برنامههــای رادیــو و برنامههــای تلویزیونــی
اشــاره کنــد (فیســتر.)1395:15 ،
مفهــوم درام در ســنت یونانــی عمــل یــا رویــدادی اســت مبتنــی بــر متنــی مکتــوب
کــه بــر صحنــه در برابــر تماشــاگران روی میدهــد .ایــن نــوع ادبیــات داســتانمحور بــا
همــه فــرود و فرازهایــش بــا طــرح پرســش در صحنــه نمایــش بــرای رســیدن بــه قلههــای
فرهنــگ و تمــدن انســانی و دســتیابی بــه دوران بلــوغ خویــش زنــده و بالنــده از اندیشــۀ
واالی شــاعران بهــره میگیــرد .مکتوبــات نمایشــی از مراســم مذهبــی نشــئتگرفته و در هــر
سرــزمینی بـ�ا فرهنـ�گ ،آییـ�ن و رسوــم ملتهـ�ا پیوندــ و خویش�اـوندی خاص��ی دارد (مکــی،
.)174 :1366
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ایــن تعریــف دو ویژگــی بــارز بــرای درام را مشــخص میســازد؛ اول اینکــه درام از یــک
اثــر مکتــوب منتــج میشــود ،دوم اینکــه باعــث بالندگــی اندیشــه میشــود .هــر دوی
ایــن خصوصیــات را میتــوان در کتــاب داســتان راســتان ســراغ گرفــت .چنانکــه نگارنــده
میگویــد« :ایــن داســتانها هــم بــرای (خــواص) قابلاســتفاده اســت و هــم بــرای (عــوام)،
ولــی منظــور از ایــن نــگارش تنهــا اســتفاده عــوام اســت ،زیــرا تنهــا ایــن طبقاتانــد کــه
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 مخاطــب اصلــی خــود را آشــکار میســازد.
بســیاری از داســتانهای کتــاب داســتان راســتان برایناســاس نوشتهشــدهاند .در
بســیاری از ایــن داســتانها ســعی شــده اســت تــا بازگشــت بــه راه راســت یــا نتایــج و
عــوارض ســقوط در مســیر غیــر الهــی بــه تصویــر کشــیده شــود .دراینخصــوص ،میتــوان
بــه داســتانهای «مــردی کــه کمــک خواســت»« ،مــردی کــه انــدرز خواســت»« ،بازارســیاه»،

«شــهرت عــوام»« ،مــرد ناشــناس» « ،شــاگرد بــزاز» و  ...اشــاره کــرد.
اســاس درام ،پیریــزی موقعیتهــای بههمپیوســتهای اســت کــه مبتنــی بـــر کـــنش
هـــستند .درام بـــدون کـــنش ،معنـــا نخواهــد داشــت .ارتبــاط شــاعر یــا ّ
نقــال و مخاطــب
درحالــت کلــی ،میتوانــد نـــوعی نمـــایش باشــد؛ امــا بــه لحــاظ فلســفی و هستیشــناختی
و ماهیتــی ،نمیتوانــد بـــه معنـــای درام باشــد« .حیــات درام ،حیــات مســتقلی اســت
کــه نمیتوانــد 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 فهیمیفــر.)187:1390 :
مبانی نظریۀ ارسطو در باب درام
یکــی از مشــهورترین نظریههــای مربــوط بــه درام ،نظریــه ارســطو اســت کــه در کتــاب
بوطیقــا یــا فــن شــعر بهتفصیــل 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 قابلتوجهــی براســاس نمونههــای کالســیک و شــاخصههای زیباییشــناختی
ســنتی مبتنــی بــر نظریــات کالســیک طرحریزیشــده اســت.
نظریــۀ درام ارســطویی نیــز پایهگــذار اصلــی خلــق آثــار دراماتیــک بــوده اســت کــه
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تابهحــال 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
نقــد و رد و تاییــد هســتند امــا هنــوز نتوانســتهاند بــه طــور کامــل جایگزیــن عناصــر
درام ارســطویی شــوند .ازای ـنرو هنــوز هــم نظریــه درام ارســطویی موردتوجــه و اســتفاده
منتقــدان و پژوهشــگران و نویســندگان اســت.
«بیشــک اولیــن و مهمتریــن نظریــه در بــاب هنــر تئاتــر را ارســطو در کتــاب فــن
شــعر مطــرح ســاخت» (معافــی غفـــاری« .)٣٥ :١٣85 ،وی نخســـتین کســی اســت کــه بــا
دیــدگاه سیســتماتیک بــه تحلیــل فیلمنامــه پرداختــه و شــماری ســاختمایه نیــز بـــرای آن
برشـــمرده اســـت» (ناظــرزاده و مهجــور .)٩١ :١٣٨١ ،ارســطو کــه نظریــۀ خــود را در بــاب درام
بــا توضیــح دربــارۀ تــراژدی تشــریح کــرده ،مینویســد« :تــراژدی تقلیــد و محــاکات اســت از
یــک عمــل جــدی و تمــام ،دارای انــدازهای معلــوم و معیــن کــه خودبهخــود کامــل باشــد و
در ســخن بهوســیلۀ آرایشهــای کالم د لپذیــر گــردد و آن آرایشهــا بهتناســب در اجــزای
مختلــف اثــر ب ـهکار رود؛ و ازآنجاکــه تــراژدی داســتانی اســت کــه در صحنــه بــه نمایــش
درمیآیــد ،ناگزیــر صحنهآرایــی بایــد نخســتین قســمت آن باشــد و آواز و گفتــار دومیــن
قســمت؛ کــه ایــن دو در تــراژدی وســایل تقلیدنــد» (دیچــز.)1379:60 ،
او معتقــد اســت :هــر تــراژدی بهطورکلــی دارای شــش جــزء اســت کــه چگونگــی آن را
مشــخص میســازد .۱ :هســته داســتانی یــا پــات (پیرنــگ) کــه ترتیــب منظــم و منطقــی
حــوادث و اعمــال اســت .۲ .قهرمانــان و اشــخاص یــا کاراکتــر کــه بازیکنــان نمایشنامــه
هســتند .۳ .اندیش ـهها کــه حرفهــای قهرمانــان یــا نتایــج اعمــال آنــان اســت .۴ .بیــان
و گفتــار یــا دیالــوگ کــه نحــوهی کاربــرد و تأثیــر کلمــات در تــراژدی اســت و طــرز بیــان

بایــد ســنگین و مــوزون باشــد .۵ .آواز ُکــر؛ آوازهایــی اســت کــه دســتههای همســرایان
در تــراژدی میخواننــد .۶ .وضــع صحنــه یــا منظــر نمایــش کــه مربــوط بــه صحنهآرایــی و
صحنهســازی اســت (شمیســا.)1381:53 ،
دکتــر ناظــرزاده نیــز بــا پذیــرش کامــل ایــن مطلــب ،ویرایشــی بــر ایــن عناصــر طبــق
روایــت یــک اثــر دراماتیــک مینویســد کــه ایــن مــوارد عبارتانــد از -١« :بـــن اندیشــه-٢ ،
نقشــۀ داســتانی -٣ ،شــخصیتپردازی -٤ ،گفتوگــو -٥ ،زمــان و مــکان -٦ ،عناصــر درام»
(ناظــرزاده.)١٥٩ ،١٣٨٣ ،
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حکایات کتاب «داستان راستان»
مطهــری در مقدمــه کتــاب« ،عدالــت الهــی» عنــوان میکنــد کــه هــدف از نــگارش کتــاب
یــا مقالــه ،حــل مشــکالت و پاســخ بــه ســؤاالتی اســت کــه در حــوزه مباحــث اســامی در
زمــان مــا مطــرح اســت .ایشــان در ایــن مقدمــه همچنیــن در مــورد محاســبه نیازهــا و
درجهبنــدی مایحتــاج صحبــت کــرده و اصــل «االهــم فــی االهــم» را مــاک خــود قــرار داده
اســت .کتــاب «داســتان راســتان» نیــز چنانکــه خــود میگویــد بــرای پاســخ بــه نیــاز عــوام
دربــاره آشــنایی بــا ســیره و افــکار اولیــاء الهــی ،بهصــورت ســاده و همهفهــم نوشــته شــده
اســت.
در نــگاه اول ،نثــر روان و بیتکلــف کتــاب نشــان میدهــد کــه انگیــزه نویســنده بــرای
نوشــتن ایــن کتــاب ،ابــراز فضــل و بــه رخ کشــیدن معلومــات نبــوده اســت ،امــا دغدغــه
تعلیموتربیــت دینــی و پاســخ بــه نقصــان موجــود در ایــن زمینــه ،انگیــزه خلــق کتــاب
«داســتان راســتان» میشــود .در کتابشناســی توصیفــی و موضوعــی آثــار مطهــری ،تاریــخ
نــگارش جلــد اول ایــن کتــاب  1339و تاریــخ نــگارش جلــد دوم  1343اســت ،امــا اســتقبال
منحصــر بفــرد از ایــن کتــاب در آن زمــان نشــان میدهــد کــه تشــخیص و تعییــن اولویــت
مطهــری بــرای کمــر همــت بســتن بــه نــگارش ایــن کتــاب  -بــا وجــود شــماتت بعضــی از
فضــای آن زمــان -خطــا نبــوده اســت .ایــن کتــاب از معــدود آثــار مذهبــی در آن زمــان اســت
کــه بــا اســتقبالی منحصربهفــرد روبــرو شــد و بهمحــض انتشــار و در مدتزمــان کوتاهــی بــه
چندیــن نســخه رســید (آن هــم زمانــی کــه هنــوز انقــاب اســامی رخ نــداده بــود) .تــا آنجــا
کــه بــه عمــوم مــردم مربــوط میشــود ،شــاید هیچیــک از کتابهــای مطهــری بهانــدازه 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 ازایندســت ،بــه ســراغ ســایر آثــار مطهــری برونــد و داســتانهایی را کــه
وی در طــی ســخنرانیها یــا تألیفــات خــود نقــل کــرده بــود را اســتخراج و در ادامــه «داســتان
راســتان» منتشــر کننــد .کتــاب «حکایتهــا و هدایتهــا» کــه بــه اهتمــام محمدجــواد
صاحبــی گــردآوری و چــاپ شــده ،نمون ـهای از ایــن تالشهاســت کــه نمایانگــر میــزان تأثیــر
«داســتان راســتان» در ســطح جامعــه اســت .میــزان تأثیــر «داســتان راســتان» بــه همیــن
مقــدار محــدود نمیشــود و بســیاری از نویســندگان و محققانــی کــه از ایــن ســبک و ســیاق
الهــام گرفتهانــد ،آثــاری را در ایــن زمینــه و بــه تأســی از «داســتان راســتان» نوشــتهاند.
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شــایانذکر اســت کــه تعــداد زیــادی از شــخصیتهای کتــاب در بیــن مــردم شــهرتی
نداشــتهاند و مرتضــی مطهــری بــا گــردآوری داســتانهای حکایــات «داســتان راســتان» و
انســجام بخشــیدن بــه آن در قالبــی واحــد باعــث آشــنایی آحــاد مــردم بــا شــخصیتهایی
چــون نســیبه ،عــداس ،جویبــر و  ...شــده اســـت .اگــر در جامعــۀ ایــران معاصــر بخواهنــد
کتابــی را مثــال بیاورنــد کــه اســتادی بــزرگ بــرای مخاطبانــی در ســطوح پاییــن آگاهــی
تالیــف نمــوده باشــد ،بارزتریــن مثــال آن همیــن اثــر اســت (مختارپــور.)1388:127،
جلــد اول «داســتان راســتان» از  75داســتان و جلــد دوم از  50داســتان تشــکیل شــده
اســت ،داســتانهای جلــد دوم اغلــب طوالنیتــر از داســتانهای جلــد اول هســتند و در
مجمــوع 125 ،داســتان را شــامل میشــوند .داســتانهای ایــن کتــاب برگرفتــه از کتــب
حدیــث و تاریخــی اســت .نویســنده تــاش کــرده اســت کــه عــاوه بــر داســتانهایی دربــاره
زندگــی پیامبــر(ص) و اهلبیــت(ع) ،داســتانهایی نیــز در مــورد اصحــاب پیامبــر(ص) و
شــخصیتهای بــزرگ جهــان اســام ماننــد دانشــمندانی چــون ابنســینا ،غزالــی و حتــی
شــخصیتهای بــزرگ غیرمســلمان ماننــد دیــوژن (حکیــم معــروف یونانــی) را در آن
بگنجانــد.
بــا وجــود ایــن تنــوع عظیــم شــخصیت و داســتان ،در حقیقـــت حکایــات «داســتان
راســتان» متشــکل از یــک روایــت اصلــی یــا کلیــدی اســت کــه همــان نشــاندادن طریــق
ســعادت و رســتگاری در ایمــان و عمــل بــه تعالیــم اســامی اســت .داســتانهای متنــوع در
همنشــینی بــا یکدیگــر بــه زیبایــی اثــر کمــک شــایانی نمودهانــد و تــاش میکننــد کــه
یــک راهنمــای اخالقــی -اجتماعــی و مقیاســی بــرای اندازهگیــری حقیقــت و روح تعالیــم
اســامی در جامعــه را ارائــه دهنــد.
در مــورد نــوع روایــت کتــاب نیــز بایــد گفــت کــه نویســنده ســعی کــرده اســت تــا
در ســادهترین و بیپیرایهتریــن کلمــات ،قصــهای کامــل را بــا بهکاربــردن اصطالحــات و
تعبیــرات تــازه ،ابتــکار در نحــوۀ روایــت رویدادهــا ،توصیف روحیــات اشــخاص و مقتضیات
وقایــع ،بیــان کنــد .بهطورکلــی میتــوان داســتانها را بــه دودســتۀ کلــی تقســیم کــرد:
 .11 .داستانهای رویداد محور ( 80داستان)
 .22 .داستانهای مناظره محور ( 45داستان)
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برایناســاس %64 ،از داســتانهای کتــاب داســتان راســتان ،دارای جنبههــای دراماتیــک
هســتند .داســتانهای رویــداد محــور ،حــول یــک اتفــاق نگاشــته شــدهاند .نویســنده
بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود تــاش کــرده اســت کــه روایــات برگرفتــه از کتــب حدیــث

ً
«غالبــا
را بــدون تحریــف امــا بــا شــیوهای جــذاب بازنویســی کنــد .در ایــن داســتانها
نقطــه شــروع و خــط گــردش داســتان بــا آنچــه در مأخــذ آمــده فــرق دارد و طــرز بیــان
مختلــف و متفــاوت اســت ،بهعــاوه تــا حــدودی داســتان در اینجــا پرورشیافتــه اســت،
اگــر خواننــده بــه مأخــذ مراجعــه کنــد ،میبینــد ایــن تصرفــات طــوری بهعملآمــده کــه
در حقیقــت داســتان هیچگونــه تغییــر و تبدیلــی نــداده ،فقــط داســتان را مطبوعتــر و

شــنیدنیتر کــرده اســت» (مطهــری .)5:1380،در داســتانهای مناظرهمحــور ،معمــوالً
کنــش بیرونــی رخ نمیدهــد و نویســنده ســعی میکنــد توجــه خواننــده را بــه مکالمــات
بیــن شــخصیتهای داســتان جلــب کنــد و فقــط از ایــن طریــق پیــام خــود را بــه مخاطــب

منتقــل کنــد.
در هــر دودســته ،ســاختار کلمــات و نحــوه بیــان داســتان بهگونــهای اســت کــه
ِ
سرگذشــت قهرمانــان
خواننــده کتــاب احســاس نکنــد کــه کتــاب در مــورد افــکار یــا
خیالــی یــا حکایــات ســاختگی نوشــته شــده اســت .درعینحــال بــه نظــر نمیرســد کــه
داســتانهای گفتهشــده فقــط مربــوط بــه گذشــته هســتند و کاربــرد امــروزی ندارنــد.
اگرچــه محــدودۀ غالــب زمانــی و جغرافیایــی داســتان راســتان مربــوط بــه زمــان پیامبــر و
امامــان در جزیرۀالعــرب اســت ،امــا درعینحــال ،نگارنــده داســتانهایی از یونــان باســتان
و ایــران متأخــر را در کتــاب آورده اســت تــا بتوانــد بــه مضمــون جامــع مطلــوب خــود
دســت یابــد.
روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــه روش تحلیــل محتــوای کیفــی نگاشــته شــده اســت .ایــن پژوهــش
بــا تحلیــل محتــوای داســتانهای کتــاب داســتان راســتان براســاس مقــوالت مطــرح شــده
در نظریــه درام ارســطو تــاش بــر واکاوی ایــن ســاختار مهــم نویســندگی در آثــار مطهــری
دارد.روش نمونهگیــری در ایــن مقالــه هدفمنــد بــوده اســت ،زیــرا بررســی تمــام عناصــر
اصلــی درام ارســطویی روی همــه داســتانها امــری خــارج از ایــن مقــال اســت .باتوجهبــه
اینکــه امــکان بررســی تحلیلــی تمــام داســتانهای کتــاب در ایــن مقالــه ممکــن نیســت؛
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داســتان «دعــای مســتجاب» از کتــاب بــه عنــوان نمونــه مشــابه داســتانهای دیگــر بــرای
بررســی ســاختمایههای نمایشــی آن انتخــاب شــده اســت و بــر مبنــای نظریــات ارســطو
ارزیابــی و تحلیــل میشــود .بــدون شــک ،داســتانهای بلندتــر و دارای جزئیــات بیشــتری در
کتــاب «داســتان راســتان» وجــود دارنــد کــه راه را بــرای اســتخراج درونمایههــای نمایشــی
هموارتــر میکننــد ،امــا داســتان «دعــای مســتجاب» بــه ســه دلیــل انتخــاب شــد:
1 .مضمــون داســتان ،عشــق بــه خداونــد و تــاش بــرای قــرب الهــی اســت کــه
مضمــون غالــب داســتانهای کتــاب اســت.
2 .باتوجهبــه اینکــه اغلــب داســتانهای کتــاب در  600تــا  800کلمــه روایــت خــود
را بیــان میکننــد؛ داســتان «دعــای مســتجاب» نمونــه مناســبی بــرای بررســی کل
مجموعــه اســت.
3 .اشــخاص اصلــی داســتان از اولیــای پیشــوایان مشــهور دینــی نیســتند و توســط
نویســنده معرفــی میشــوند.
ساختمایههای نمایشی در داستان «دعای مستجاب»
بهطورکلــی ،ســاختمایههای نمایشــی را براســاس نظریــات درام ارســطویی میتــوان
بــه دو گــروه کلــی تقســیم کــرد-١« :ســاختمایههای متنــی-٢ ،ســاختمایههای اجرایــی؛
هرکــدام از ایــن گروههــا دارای بخشهایــی اســت کــه بعــد از تعریــف هــر بخــش در
داســتان «دعــای مســتجاب»  ،ســاختمایههای متنــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
الف .تم یا اندیشه
تــم از ملزومــات اصلــی درام اســت کــه ارســطو از آن بــه نــام اندیشــه یــاد میکنــد؛
یعنــی هــر درام بـــا اندیشـهای روبروســـت کـــه در طــول متــن یــا فیلمنامــه مطرح میشــود.
«تــم بهصــورت عــام بــه ســه معنــای مختلــف بــه کار بــرده شــده اســت.
 .1نهادمایــه (مضمــون) :کــه موضــوع اصلــی درام اســت ماننــد نیکــی ،جهالــت،
طمــعورزی و...
 .2نــاب مایــه (ســوژه) :کــه خالصــۀ طــرح داســتانی در چنــد جملــه بــدون اســتناد بــه
متــن درام و ســبک نویســنده اســت.
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 .3بــن اندیشــه (موتیــف یــا نقشمایــه) :کــه ذهنیــت و پیــام درام را در یکــی دو جملــه
بیــان میکنــد؛ ماننــد طمــعورزی انســان را تبــاه میکنــد؛ در واقــع بــن اندیشــه گــزاره،
تفســیر ،تاویــل و فتوایــی دربــاره نهادمایــه اســت» (ناظــرزاده و مهجــور)٩٢ :١٣٨١ ،
تم غالب در داستان «دعای مستجاب»
 .1نهادمایه :موضوع اصلی داستان عشق به شهادت است.
 .2ن��اب مایــه :عمــرو بــن الجمــوح ،آرزوی شــهادت در کنــار رســول خــدا دارد ،امــا پــای
لنــگ و وجــود ســه پســرش در ســپاه اســام باعــث میشــود کــه حتــی رســول خــدا هــم بــا
شــرکت او در جنــگ احــد مخالفــت کنــد .عمــرو نــزد پیامبــر(ص) مــیرود و بــا اصــرار فــراوان
اجــازه حضــور در جنــگ را از پیامبــر دریافــت میکنــد .او کــه بــرای اولینبــار در صحنــه نبــرد
حضــور یافتــه اســت ،بــا وجــود پــای لنگــش ،بــا رشــادت فــراوان بــه قلــب دشــمن میزنــد
و ســرانجام در کنــار پســرش بــه شــهادت میرســد .پــس از جنــگ ،هند-همســر عمــرو -جنازه
همســر ،بــرادر و پســرش را بــروی شــتر میگــذارد تــا بــه مدینــه بازگردانــد و در آنجــا دفــن
کنــد .امــا شــتر تــکان نمیخــورد و بــه ســمت مدینــه قدمــی برنمــیدارد .امــا بالعکــس
بــه ســمت احــد حرکــت میکنــد .هنــد هــر چــه تــاش میکنــد ،نمیتوانــد حیــوان را
بــه ســمت مدینــه بکشــد .پــس علــت را از پیامبــر (ص) جویــا میشــود .پیامبــر(ص) از
توضیحــات هنــد درمییابنــد کــه عمــرو در حیــن تــرک مدینــه از خداونــد خواســته اســت
ک��ه او را ب��ه مدین��ه برنگردان��د و دع��ای خالصان��ه ای��ن م��رد ش��هید مس��تجاب ش��ده اس��ت.
پــس ســه جنــازه بــا نظــر پیامبــر(ص) در احــد دفــن میشــوند .هنــد نیــز از پیامبــر(ص)
درخواســت میکنــد تــا دعــا کننــد او نیــز در کنــار آنــان قــرار گیــرد.
 .3بــن اندیشــه :ذهنیــت پیــام داســتان آن اســت کــه عشــق بــه شــهادت میتوانــد
حتــی ناتوانتریــن انســانها را نیــز بــه وصــال معبــود برســاند.
ب .نقشۀ داستان
نقشــۀ داســتانی در حقیقــت همــان افســانۀ مضمــون 1ارســطو اســت و «عبــارت اســت
از ترتیــب و تنظیــم حــوادث» (هولتــن .)٨٨ :١٣٧٦ ،ارســطو پایــه و اســاس قالــب درام را
در ایــن امــر میدانــد و آن را بــه معنــای ترســیم اراده قهرمــان در یــک حادثــه بــرای تغییــر
 . 1افســانه 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 میکنــد (ارســطو .)1377:22 ،ناظــرزاده نیــز مطــرح میکند:حوادثــی
کــه «نمایانگــر مراحــل ،رویدادهــا و کنشهایــی اســت کــه شــخصیت چالشــگر بــرای
رســیدن بــه هدفهــای خــود انجــام میدهــد .نقشــۀ داســتانی در متــن غیــر نمایشــی
بهصــورت توصیفــی اســت ،درحالیکــه در متــن نمایشــی کنشــی اســت» (ناظــرزاده
و مهجــور .)٩٢ :١٣٨١ ،براســاس ســاختار ،نقشــه داســتانی را میتــوان بــه ســه دســته
«اوجگاهــی« ، »1بخــش رویــدادی »2و «بــی قاعــده »3تقســیم کــرد.
نقشۀ داستان در «دعای مستجاب»
نقشــۀ داســتانی در حکایــات «دعــای مســتجاب» بهصــورت توصیفــی اســت؛
امــا توصیفــی کــه کنــش قهرمــان را نیــز بــا خــود بــه همــراه دارد .چالشهایــی ماننــد
درخواســت پیاپــی خویشــاوندان بــرای انصــراف عمــرو از شــرکت در جنــگ ،التجــا و الحــاح
بــه رســول خــدا(ص) ،امتنــاع شــتر از بازگشــت بــه مدینــه و میلــش بــه ســمت احــد،
همهوهمــه نشـــان از رویـــدادهایی دارد کـــه چالشـــگری چــون عمــرو آنها را برای رســیدن به
هــدف خویــش پشــت ســر میگــذارد .از نظــر ســاختاری نیــز ،چینــش روایتهــا در کتــاب
بــه صــورت رویــدادی (اپیزودیــک) اســت؛ امــا هــر کــدام از رویدادهــای داســتانی کتــاب
مثــل داســتان «دعــای مســتجاب» بــا چینــش ســاختاری اوجگاهــی (ارســطویی) روایــت
شــد هاند.
ج .شخصیت
«در یــک اثــر نمایشــی یــا روایــی ،شــخصیتها دارای خصوصیــات اخالقــی و گاهــی از
پیــش شناختهشــدهاند و ایــن ویژگیهــا بـــیش از هـــر چیــز در گفتــار و رفتــار آنهــا نشــان
داده میشــود« )Abrams,22:1971( ».ارســطو تــراژدی را تقلیــد آدمــی تعریــف میکنــد و
داســتان را وســیلهای بــرای معرفــی اشــخاص بــازی میدانــد» (ناظــرزاده و مهجــور:١٣٨١ ،
 .)٩٢به این ترتیب« ،بـــا خلـــق شخصـــیت در آثـــار دراماتیـــک ،نویســنده ســعی در تصویر
طبیعتهــای انســانی بــا همــۀ پیچیدگیهــا و گوناگونیهایــش در پرداختــن بــه ایــن
مهــم گاه بــا تأکیــد بــر عمــل انجامگرفتــه 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 میکنــد؛ امــا بــه هــر ترتیبــی کــه انجــام گیــرد ،شــخصیت میبایســت
دارای خصوصـــیات قابلقبــول انســـانی باشــد» (اســماعیلی .)٤٦ -٤٥ :١٣93 ،بنابرایــن از
یافتههایمــان چنــان برمیآیــد کــه «مجموعــه رفتارهــا ،گفتارهــا ،خصلتهــا و عملکردهـــای
آدمهــای درام شــخصیت آنهــا را میســازد» (ناظــرزاده و مهجــور.)٩٢ :١٣٨١ ،
شخصیت در داستان کتاب «داستان راستان»
شــخصیتهای کتــاب «داســتان راســتان» رنگیــن کمانــی از شــقاوت تــا ســعادت
هســتند کــه در مســیرهای مختلــف بــه ســمت رســتگاری پــر میگشــایند یــا بــه پرتــگاه
ظلمــت ســقوط میکننــد ،امــا مراتــب 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 ،عمروبنالجمــوح ،ابنســیرین و ...راه ســعادت را بهتدریــج
یــا بــه یکبــاره طــی میکننــد و بعضــی دیگــر همچــون ابنملجــم ،مــرد داســتان «شــهرت
عــوام» ،ابنالرومــی« ،رفیــق امــام صادق»،مصــادف ،ســمرۀبنجندب ،شــریکبنعبداهلل
نخعــی و ...بــه سراشــیب مذلــت و شــقاوت ســقوط میکننــد.
اگــر عمــرو را بهعنــوان شــخصیت محــوری داســتان «دعــای مســجاب» در نظــر بگیریــم،
درمییابیــم کــه موقعیتهــای مختلفــی بـــرای بـــه چالــش کشــیدن قهرمــان قصــه طراحــی
شــده اســت .لنــگ بــودن پــای عمــرو کــه باعــث شــده اســت او تابهحــال در هیــچ جنگــی
شــرکت نداشــته باشــد؛ حضــور چهــار فرزنــد او در رکاب رســول خــدا(ص) کــه باعــث
میشــود تکلیــف او بــرای حضــور در جنــگ ،دوقبضــه ســاقط شــود ،مخالفــت شــدید
و مــداوم خویشــاوندان بــا حضــور او در جنــگ احــد و مهمتــر از همــه عــدم موافقــت
ابتدایــی رســول اکــرم(ص) بــا حضــور او در جنــگ ،همهوهمــه در کوتاهتریــن زمــان
موقعیــت بغرنــج و مانــع عظیمــی بیــن عمــرو و خواســتهاش کــه شــهادت اســت ،ایجــاد
میکنــد ،امــا همیــن موقعیتهــا قهرمــان اصلــی داســتان را بــا مهــارت هرچهتمامتــر،
بــه ســمت تبدیلشــدن بــه شــخصیتی منحصــر بفــرد و مســتجابالدعوه پیــش میبــرد.
عشــق بــه شــهادت ،اخــاص ،شـــهامت و اراده راســـخ شــخصیت عمــرو در همــان ابتدا
بــرای مخاطــب بهســادگی و اســتادانه توصیــف میشــود« .نویســنده بهجــای تعریــف و
تمجید ســاکن ،شــخصیت خود را در دل ماجراها برده ،به شــیوهای پویـــاتر توســـط اعمـــال
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و رفتـــار حقیقـیاش ،وی را بـــه مخاطــب معرفــی میکنــد؛ کــه ایــن نــوع شــخصیتپردازی،
یعنــی معرفــی شــخصیت بــا درام اعمــال و رفتـــار ،بهجــای بیـــان مســـتقیم اســت.
«درواقــع ایــن همــان شــخصیتپردازی بــر مبنــای اصــول درام اســت کــه بــر پایــۀ عمــل و
عکسالعمــل شــکلگرفته و باعـــث آفـــرینش شــخصیتهای نمایشــی میگــردد» (طایفــی
و پروشــبانان)٩٥ :١٣٩٠ ،؛ «زیراکــه تنهــا از طریــق بررســی اعمــال و رفتــار شــخصیتها
اســـت کــه آنهــا را میشناســیم» (میرصادقــی.)٨٩ :١٣٨٥ ،
مطهــری بــا درایــت تمــام بــا بیــان موقعیــت چالشبرانگیــز عمــرو بــه مخاطــب یــادآور
میشــود کــه بــرای خلــق یــک شــخصیت موفــق دراماتیــک بایــد آن را در دل موقعیتهــای
چالشبرانگیــز قــرار داد؛ و ســپس نشــان داد که چگونه شخصـــیت از چـــالشی که نویســنده
نمایانــده اســت ،فاتــح یــا مغلــوب بیــرون میآیــد .ایــن چالــش میتوانــد طوفــان عشــق
و هــوس زنــی دلربــا در داســتان «شــاگرد بــزاز» باشــد کــه ابــن ســیرین بیــا ترفنــدی ســربلند
از آن میرهــد یــا تنهــا ســفره رنگینــی در داســتان «ســفره خلیفــه» باشــد کــه شــریک بــن
عبــداهلل را بــه دیــن فروشــی میکشــاند.
در داســتانهای مختلــف کتــاب ،شــخصیتهای منفــی یــا آنتاگونیس ـتهای متنوعــی
وجــود دارنــد .در بحــث شــخصیت منفــی داســتان «دعــای مســتجاب» نیــز بــا دو نــوع
نیــروی مخالــف و کشــمکش روبــرو هســتیم .اول مشــکالتی کــه بــه کشــمکش درونــی
بــرای شــخصیت عمــرو میانجامــد .پــای شــخصیت اصلــی داســتان دچــار نقــص اســت
و او بایــد بــرای رســیدن بــه هدفــش برناتوانــی جســمی خــود غلبــه کــرده و بــه دیگــران
کــه شــخصیتهای منفــی فرعــی داســتان هســتند ،خــودش را اثبــات کنــد .در وجــه دوم
داســتان کشمکشــی بیــن شــتر و همســر عمــرو شــکل میگیــرد کــه کشمکشــی از ســوی
نیــروی غیبــی اســت و مخالفــت خــود را در برابــر قهرمــان نیمــه دوم داســتان ابــراز میکنــد.
بررسی ابعاد شخصیت عمرو بن الجموح:
● 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.
در بــدو ورود بــه داســتان ،ضعفهــا و ناتوانــی جســمی شــدید شــخصیت عمــرو در
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داســتان «دعــای مســتجاب» شــاخصترین بــارزه اوســت ،امـــا درعینحــال ،نویســنده از
همــان بــدو امــر اعــام میکنــد کــه عمــرو در نیــل بــه خواســته خــود موفــق شــده اســت و
عــازم جنــگ بــا کفــار اســت .خواننــده داســتان در بــدو امــر تصــور میکنــد کــه بــا داســتان
چگونگــی موفقیــت عمــرو بــر ایــن چالــش اولیــه روبــرو اســت ،امــا شــخصیت بهســرعت
از ایــن چالــش عبــور میکنــد و نیمــه داســتان بــا شــهادت افتخارآفریــن عمــرو ،شــخصیت
اصلــی داســتان ،بــه پایــان میرســد.
از اینجــا حضــور شــخصیت عمــرو بهمثابــه شــخصیتی اســطورهای حاکــم بــر رونــد
داســتان میشــود .امتنــاع شــتر از بازگشــت بــه مدینــه عاملــی اســت کــه شــخصیت عمــرو
را بهعنــوان فــردی مســتجابالدعوه معرفــی میکنــد کــه «اگــر شــخصی خــدا را بــه چیــزی
بخوانــد و قســم بدهــد ،خداونــد دعــای او را مســتجاب میکنــد» (مطهــری.)149:1380،
د .گفتوگو
«در نظــر ارســطو در هنــر درام پــس از داســتان و شــخصیت ،گفتوگـــو مهمتریــن
ویژگـــی ایـــن هنـــر محســـوب میشــود» (ناظــرزاده و مهجــور .)٩٢ :١٣٨١ ،در حقیقــت «در
ِ
بســـت رویـــدادهای درام ،تشـــریح
تئاتــر مکالمــه یکــی از اساســیترین وســیلهها بــرای
روحیـــات اشــخاص بــازی و خلــق فضــای مناســب بــرای القــای نظریــات نویســنده اســت»
(مکــی.)٢٦ -٢٥ :١٣٦٦ ،
گفتوگو در کتاب «داستان راستان»
گفتوگــو در بســیاری از حکایــات «داســتان راســتان» نقــش اساســی را برعهــده دارد.

ً
صرفــا بهصــورت مناظــره و
چنانکــه پیشازایــن گفتــه شــد  %34از داســتانهای کتــاب،
گفتوگومحــور هســتند .در ســایر داســتانها نیــز گفتوگــو مهــم اســت و نقشــی کلیــدی
دارد .بــه عبارتــی بایــد گفــت کــه شــاهکلید گرهگشــایی بســیاری از داســتانهای کتــاب
داســتان راســتان گفتوگــو اســت کــه مطهــری ،اســتادانه و موجــز ،بــا پرهیــز از حشــو و
زوائــد آن را بــرای پیشــبرد داســتان بــه کار میگیــرد.
جمــات کوتــاه و رســایی کــه بیــن شــخصیتهای کتــاب داســتان راســتان ردوبــدل
میشــود «تمامــی وظایــف یــک گفتگــوی خــوب یعنــی ارائــۀ زوایایــی از شــخصیت،
پیشبــردن حرکــت داســتان ،کاســتن ســنگینی کـــار ،واردکـــردن حــوادث در داســتان ،ارائــۀ
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صحنــه و دادن اطالعــات الزم بــه خواننــده را برعهــده دارد» (حنیــف.)٨٦ :١٣٨٩ ،
گفتوگو در داستان «دعای مستجاب»
داســتان بــا مهمتریــن گفتوگــو یعنــی دعــای عمــرو بــه درگاه خداونــد آغــاز میشــود
کــه بهنوعــی مســیر داســتان و شــخصیت عمــرو را نیــز معرفــی میکنــد .پــس از آن چهــار
گفتوگــوی اصلــی در داســتان رخ میدهــد کــه درعینحــال مهمتریــن عامــل پیشبرنــده
روایــت نیــز محســوب میشــوند.
1 .گفتوگــوی بیــن عمــرو و خویشــاوندان کــه او را از شــرکت در جنــگ نهــی
میکننــد :
ـرعا معــذوری ،ثانیـ ً
گفتنــد( :اوالً تــو شـ ً
ـا چهــار فرزنــد ســرباز دالور داری
کــه بــا پیغمبــر حرکــت کردهانــد ،لزومــی نــدارد خــودت نیــز بــه ســربازی
بــروی!)
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 گفتوگــو تأکیــد مجــددی بــر شــرایط عمــرو و عامــل بازدارنــدهای بــرای رســیدن
بــه مقصــود اســت .پاســخ عمــرو نیــز بــار دیگــر شــخصیت جویــای ســعادت و مطمئــن در
ســیر الــی اهلل او را نشــان میدهــد.
2 .گفتوگوی عمرو با رسول خدا(ع) برای گرفتن اذن حضور در جنگ:
یــا رســولاهلل! فامیــل مــن میخواهنــد مــرا در خانــه حبــس کننــد ونگذارنــد 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 رســولاهلل! میدانــم ،درعینحــال کــه بــر مــن واجــب نیســتبازهــم ...
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رســول اکــرم فرمــود( :مانعــش نشــوید ،بگذاریــد بــرود ،آرزوی شــهادت
دارد ،شــاید خــدا نصیبــش کنــد).
عمــرو بــا اذعــان بــه نقــص خــود نشــان میدهــد کــه شــوق قــرب الهــی در او چنــان
قــوی اســت کــه نقصعضــو 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
میســازد.
پــس از ایــن ماجــرا ،مطهــری بســیار کوتــاه و موجــز و بــا بــکار بــردن عبــارت «از
تماشــاییترین صحنههــای جنــگ احــد» نبــرد و شــهادت عمــرو را بازگــو میکنــد و بــه
گفتوگــوی بیــن عایشه(همســر رســول خــدا) و هند(همســر عمــرو) میپــردازد.
3 .گفتوگوی عایشه و هند:
عایشه پرسید :چه خبر؟
الحمــدهلل پیغمبــر ســامت اســت .ایشــان کــه ســالم هســتند دیگــر غمــینداریــم .خبــر دیگــر اینکــه( :رد اهلل الذیــن کفــروا بغیظهــم) خداونــد کفــار را
درحالیکــه پــر از خشــم بودنــد برگردانیــد.
این جنازهها از کیست؟اینها جنازه برادرم و پسرم و شوهرم است.کجا میبری؟میبرم به مدینه دفن کنم.(هنــد ایــن را گفــت و مهــار شــتر را بهطــرف مدینــه کشــید ،امــا شــتر
بهزحمــت پشــت ســر هنــد راه میرفــت و عاقبــت خوابیــد).
عایشه گفت :بار حیوان سنگین است ،نمیتواند بکشد.
ایــن طــور نیســت .ایــن شــتر مــا بســیار نیرومنــد اســت ،معمــوالً بــار دوشــتر را بهخوبــی حمــل میکنــد .بایــد علــت دیگــری داشــته باشــد.
نویســنده در ایــن بخــش ابتــدا شــخصیت هنــد ،همســر عمــرو ،را معرفــی میکنــد و
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ســپس ایمــان راســخ و صبــر بــر مصیبــت او و ســپس گــره اصلــی داســتان را بازگــو میکنــد.
گرهــی کــه توســط پیامبــر و در گفتوگــوی چهــارم داســتان گشــوده میشــود.
4 .گفتوگوی هند و رسول اکرم(ص):
یــا رســولاهلل! ماجــرای عجیبــی اســت ،مــن ایــن جنازههــا را رویحیــوان گذاشــتهام کــه بــه مدینــه ببــرم و دفــن کنــم ،وقتیکــه ایــن حیــوان
را بهطــرف مدینــه میخواهــم ببــرم از مــن اطاعــت نمیکنــد ،امــا بهطــرف
احــد خــوب میایــد ،چــرا؟
آیا شوهرت وقتیکه به احد میآمد چیزی گفت؟یــا رســولاهلل! پــس از آنکــه راه افتــاد ایــن جملــه را از او شــنیدم:(خدایــا مــرا بــه خاندانــم برنگــردان).
پــس همیــن اســت ،دعــای خالصانــه ایــن مــرد شــهید مســتجابشــده اســت ،خداونــد نمیخواهــد ایــن جنــازه برگــردد .در میــان شــما
انصــار کســانی یافــت میشــوند کــه اگــر خــدا را بــه چیــزی بخواننــد و قســم
بدهنــد ،خداونــد دعــای آنهــا را مســتجاب میکنــد .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 رسولاهلل! از خداوند بخواه من هم پیش آنها بروم.ایــن گفتوگــو ابعــاد جدیــدی از شــخصیت عمــرو را در برابــر خواننــده بــه نمایــش
میگــذارد و او را در حــد قهرمانــی کــه مــراد و مطلــب نویســنده اســت ،بــاال میبــرد .کســی
کــه بــه کمــال غایــی و قــرب الهــی دس ـتیافته و مســتجابالدعوه اســت و بــه ســعادت
میرســد.
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ه .زمان و مکان
ســاختار دراماتیــک یــک نظــام اســت کــه اصــوالً بــر محوریــت زمــان و مــکان تنظیــم
میشــود .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
ویــژهای در پیشــبرد رویدادهــا و کارپرداختهــا دارد .زمــان و مــکان درام یــا بیشــتر
بهوســیلۀ طراحـــی صحنــه معرفــی میشــوند ،یــا در میــان گفتوگوهــا آشــکار میگردنــد»
(ناظــرزاده و مهجــور .)٩٢ :١٣٨١ ،مکــی در کتــاب خــود چهــار زمــان کلــی را بــرای یــک
ســاختار نمایشــی مطــرح میکنــد:
زمــان فیزیکــی 1یــا زمــان بیرونــی :مقــدار زمانــی کــه تماشــاگر صــرف تماشــای یــکاثــر نمایشــی میکنــد.
زمــان ترتیبــی : 2زمــان داســتانی و یــا زمــان روایــی کــه کل زمانــی اســت کــهداســتان اثــر دربرمــی گیــرد.
زمــان نمایشــی : 3مقــدار زمانــی کــه بــه صــورت اجــرای اعمــال نمایشــی ،حــوادثو رویدادهــای نمایشــنامه در برابــر چشــم تماشــاگران قــرار میگیــرد.
زمــان روانــی : 4گذشــت زمــان در درون اشــخاص ،بــه اعتبــار کیفیــت شــرایطی کــهدر بیــرون از وجــود ایشــان میگــذرد متفــاوت خواهــد بــود (مکــی.)1380:157 ،
زمان و مکان در داستان کتاب «داستان راستان»
زمــان و مــکان در داســتانهای کتــاب «داســتان راســتان» بســیار متنــوع هســتند .مــکان
داســتانها از اروپــا تــا عربســتان و ایــران و گســتردگی زمــان داســتانها بــه قبــل از میــاد
مســیح تــا دوره قاجــار میرســد .مطهــری در هــر زمــان کــه ضــروری دانســته بــه توصیــف
زمــان و مــکان پرداختــه و آنجــا کــه زمــان و مــکان جنبــه دراماتیــک و نقــش مهمــی در
توصیــف داســتان نداشــتهاند ،بهســادگی از آن عبــور کــرده اســت .بااینوجــود وقایــع
داســتانها در المــکان و الزمــان رخ نمیدهنــد .در حقیقــت وجــه مســتند داســتان راســتان
1. Physical - Time
2. Chronological - Time
3. Dramatic - Time
4. Psychological - Time
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باعــث شــده اســت کــه خواننــده بدانــد کــه هــر داســتان در کجــا و چــه زمانــی رخداده
اســت .البتــه نویســنده از بازگویــی تاریخنگارانــه و دقیــق زمــان -مگــر در مــوارد خــاص-
پرهیــز کــرده اســت و بــا ذکــر مأخــذ داســتان ،خواننــده را بــرای دریافــت ایــن اطالعــات
در صــورت نیــاز راهنمایــی کــرده اســت .بهعنوانمثــال در داســتان «امتحــان هــوش»،
هیــچ اطالعــی از زمــان داســتان داده نمیشــود امــا خواننــده بــا مراجعــه بــه پانوشــت
بهســرعت متوجــه میشــود کــه زمــان وقــوع داســتان ،ســال دهــم هجــرت بــوده اســت،
امــا در زمانــی کــه زمــان و مــکان نقــش دراماتیــک پیــدا میکننــد؛ نویســنده بــه تشــریح
آنهــا میپــردازد .بهعنوانمثــال داســتان «تشــنهای کــه مشــک آبــش بــه دوش بــود» بــا
ایــن توصیــف آغــاز میشــود« :اواخــر تابســتان بــود و گرمــا بیــداد میکــرد .خشکســالی
و گرانــی اهــل مدینــه را بــه ســتوه آورده بــود .فصــل چیــدن خرمــا بــود  ...مــردم از یــک
خشکســالی گذشــته بودنــد و میخواســتند از میوههــای تــازه اســتفاده کننــد  ...راه صحــرا
را پیــش گرفتنــد و آفتــاب بــر سرشــان آتــش میباریــد» (مطهــری .)100:1380،باتوجهبــه
قصــد نویســنده در بازنمایــی تشــنگی ابــوذر و امتنــاع او از نوشــیدن آب گوارایــی کــه
بــرای رســول اکــرم(ص) نگهداشــته بــود؛ داســتان از توصیفــات مکانــی و زمانــی مضایقــه
نمیکنــد.
در بســیاری از داســتانهای کتــاب ،نویســنده تــاش داشــته یــک بــازه زمانــی طوالنیتــر
را در یــک داســتان کوتــاه قــرار دهــد و ایــن کار را بــا حــذف کــردن بخشهــای اضافــه و
خالصــه گویــی پیــش بــرده اســت .مولــف در طــول روایــت داســتانهایش ،از افعــال
گذشــته در ســخنان شــخصیتها اســتفاده میکنــد تــا طــول مــدت زمــان را نیــز مشــخص
کنــد.
چنانکــه گفتــه شــد بخــش اصلــی زمــان در کتــاب «داســتان راســتان» ماهیــت تاریخــی
بــه خــود میگیــرد و ســده اول اســام را شــامل میشــود .گســتره غالــب جغرافیایــی

وقایــع نیــز شــبهجزیره عربســتان خصوصـ ً
ـا شــهر مدینــه و مکــه اســت امــا ســـیر چینــش
داســتانها مــا را بــه ســرزمینهای دیگــری ماننــد یمــن ،شــام ،عــراق ،فرانســه ،روم ،یونــان
و ایــران نیــز هدایــت میکنــد .کثـــرت مکانهــای متفــاوت در ایــن کتــاب راهــی اســت
بــرای القــای تأثیــر بیشــتر و تصویــر زیباتــر کــه مخاطــب را بیشازپیــش بــا خــود همــراه
کنــد.
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زمان و مکان در داستان «دعای مستجاب»
داســتان دعــای مســتجاب از جملــه داســتانهایی اســت کــه مطهــری در آن بــه شــرح
زمــان و مــکان نمیپــردازد .البتــه باتوجهبــه شــهرت واقعــه تاریخـیای کــه در بطــن داســتان
رخ میدهــد (جنــگ احد-برابــر بــا ســال ســوم هجــرت یــا  625میــادی)؛ بــه نظــر میرســد
کــه نیــازی بــه توصیــف مــکان و زمــان وقــوع داســتان هــم نبــوده اســت .بااینوجــود
میتــوان گفــت کــه زمــان داســتان ،مقــارن بــا غــزوه احــد و مــکان آن مدینــه ،احــد و
مســیر بیــن آن بــوده اســت.
و .عناصر (ساختمایۀ) درام
هــر درام در اجــرای خــود دارای چندیــن ســاختمایۀ اساســی اســت کــه عبارتانــد از:
ِ
ـرکات ضرباهنگی و
«بازیگــری ،کارگردانــی ،طراحـــی ،نـــور ،لبـــاس ،رنـــگ ،موســـیقی ،آواز ،حـ
ریتمیــک ،جلــوه ترفندهــای دیــداری و شــنیداری و ( »...ناظــرزاده و مهجــور)٩٢ :١٣٨١ ،؛
ایــن عناصــر بــر پایــه اجــرای یــک اثــر نمایشــی هســتند و زمانــی پررنــگ میشــوند کــه
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 ،تــاش داشــته در برخی
داســتانهایش بــا جزییــات و تشــبیهات زبانــی بیشــتر ،مســیر را بــرای هنرمنــدان اجرایــی و
بصــری هموارتــر کنــد .کافــی اســت هنرمنــدان تولیــدی بــا توجــه و مطالعــه ایــن ویژگیهــا
و قــدرت تخیــل خــود ،آنهــا را تبدیــل بــه یــک اثــر تصویــری کننــد.
ساختار ارسطویی موجود در کتاب «داستان راستان»
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
نکت��ه را مدنظ��ر قــرار داد« :از دی��دار ارس��طو پیرنـ ِ
�گ ایدهآل از چنان همبســتگی و اســتحکامی
برخــوردار اســت کــه اگــر حادث ـهای از آن حــذف یــا جابهجــا شــود ،وحــدت پیرنــگ بهکلــی
در هــم میریــزد» (داد .)٥٨ :١٣٧٨ ،بنـــابراین نمایشــنامۀ ارســطویی متشــکل از ســه و یــا

پنــج پــرده اســت کــه حدومــرز آن معمــوالً بــا تغییــر صحنــه در تئاتــر نشــان داده میشــود.
تصویــر  1نمــودار کلــی ســهپردهای درام ارســطویی را نشــان میدهــد.
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تصویر  .1جزئیات ساختار سهپردهای در درام ارسطویی (منبع)John Truby :

 .١پردۀ اول :مقدمه
«پــردۀ اول درام بــا مقدمــه کــه ارســطو از آن بــا عنــوان پرولــوگ 1یــاد میکنــد ،آغـــاز
میشــود .پیشزمینــه ،وضعیــت اولیــه و شــرایط یــک حادثــه کــه منجـــر بـــه درگیـــری و

مناقشـــه میگردد .در ایـــن قســـمت غالبــ ً
ـران صحنه تئاتر
ـا موضـــوع ،مــکان و زمــان و بازیگـ ِ
معرفــی میشــوند» (اســتارمی .)٢٣ :١٣٨٨ ،باتوجهبــه ایــن تعریــف ،مطهــری در ابتــدای
داســتان «دعــای مســتجاب» بهصــورت ســاده و شــفاف اطالعــات الزم پیرامــون نقــص
ِ
عضــو عمــرو و میــل شــدید او بــه شــرکت در جنــگ را بــه مخاطــب ارائــه میدهــد.
همــه چیــز بــر علیــه عمــرو و تصمیــم اوســت ،امــا برخالف همیشــه عمــرو قصــد دارد در
اولیــن جنــگ خــود شــرکت کنــد و ایــن هیجــان ،ذهــن مخاطــب را درگیـ ِر خــود کــرده و وی
را بــر دانســتن ادامـــۀ داســتان ،یعنــی نحــوه غلبــه عمــرو بــر ایــن موانــع ترغیــب مینمایــد.
بنابــر بخــش نخســت درام ارســطویی ،نخســتین تصمیــم قهرمـــان میـــان مانـــدن در شــهر
یـــا حرکــت بهســوی شــهادت ،از سرمنشــأ ایمــان و یقیــن او انگیــزه میگیــرد و او را در
طــی ایــن مســیر مصمــم میســازد .شــرکت کــردن عمــرو در اولیــن جنــگ خــود ،نخســتین
چالشــی اســت کــه شــخصیت اصلــی بایــد از آن ســربلند خــارج شــود .بهعبارتدیگــر
همیــن امــر موجبـــات نخســـتین جرقههــای حرکــت قهرمــان را بهســوی صحنــۀ بعــد میســر
میســازد.
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 .٢پردۀ دوم :اوجگیری
پــس از مقدمــه ،پــرده دوم آغــاز میشــود .در ایــن قســمت قهرمــان در برابــر تقدیــری
کــه برایــش رقــم خـــورده واکنــش نشــان داده و درصــدد تغییــر وضــع الینحــل موجــود

اقــدام مینمایــد« .بــه ایــن قســمت مهــم در فیلمنامــه کــه معمــوالً بیــن مقدمـــه و نقطــۀ
اوجگیــری داســتان ،واقعــهای پیــش میگیــرد را لحظــۀ هیجــان میگوینــد» (اســتارمی،
 .)٢4 :١٣٨٨ایـــن درســـت لحظــهای اســـت کــه «در قلــب قهرمــان احســاس خواســتن
برانگیختــه و موجــب اقــدام بعــدی میشــود )Freytag,2003:100( ».همــان گونــه کــه

در داســتان «دعــای مســتجاب» ،عمــرو میبایســت تصمیــم اساســی خویــش (آیــا قصـ ِ
ـد
ـع عــزمِ خویــش بـــرای مبــارزه بــا نظـ ِر خویشــاوندان را دارد یــا خیــر؟) را نمایــان ســازد.
تجمیـ ِ
اولیــن اقــدامِ او در جهــت هموارســازی امــور ،مخالفــت مــداوم بــا نظــر خویشــاوندان
مبنیبــر انصــراف او از شــرکت در جنــگ اســت؛ نویســنده امــر را بــه ایــن طریــق بیــان
ـان مــا در داســتان ،هیـچگاه قصــ ِ
ـد ســـرفرود آوردن در
میکنــد کــه شــخصیت اصلــی قهرمـ ِ
برابــر موانــع را نــدارد.
در نقطــۀ میانــی داســتان ،عمــرو موفــق بــه اخــذ رخصــت از رســول اهلل میشــود و بــا
شــجاعت و ســربلندی در جنــگ شــرکت میکنــد و بــه شــهادت میرســد (فاجعــه).
بحــران زمانــی آغــاز میشــود کــه شــتر حامــل جســد عمــرو ،از هنــد فرمــان نمیبــرد و
بهســوی مدینــه بازنمیگــردد .ایــن قســمت همــان امــری اســت کــه ارســطو از آن بهعنــوان
حادث ـهای یــاد میکنــد کــه سرنوشــت قهرمــان را تغییــر میدهــد .ارســطو از ایــن بخــش
بــه نــامِ واژگونــی ( ِپــری پتیــا) 1یــاد میکنــد و معنــای آن «تغییــر ناگهانــی امــری اســت کــه
ـس آن نائــل آیــد» (ارســطو.)35:1377،
میبایســت بــه نتیجــۀ برعکـ ِ
باتوجهبــه 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 میدهد .ایــن موضوع
موقعیــت شــخصیت عمــرو در داســتان را دچــار دگرگونی میســازد ،چراکه« ،نقـــش اصـــلیی

دگرگـــونی در یـــک تـــراژدی ،آشکار کردن واقعیت است» (.)zimmermann,2003:69
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نقطــه عطــف دوم زمانــی شــکل میگیــرد کــه هنــد از حــل ایــن معمــا عاجــز

ً
ً
قطعــا نمایــان و آشــکار میشــود».
قویــا و
میمانــد «درنتیجــه مناقشــه اوج گرفتــه،
ـدرت سرنوشـ ِ
ِ
ـت،
( )Freytag,2003:105در ایــن بخــش از داســتان «دعــای مســتجاب» قـ
چنــان بــر هنــد مســتولی میشــود کــه دیگــر تــوان چیــره گشــتن بــر تقدیــر را نــدارد .ایــن
عــدم توانـــایی تـــا بــدان جــا میرســد کــه هنــد از رفتــن بــه مدینــه منصــرف و بــه ســمت
احــد رهســپار میشــود.
 .٣پردۀ سوم :گرهگشایی
گرهگشــایی داســتان درســت در لحظ ـهای رخ میدهــد کــه هنــد تصمیــم بــه مراجعــت
بــه نــزد رســول خــدا(ص) در احــد میگیــرد .در اینجــا داســتان وارد پــرده ســوم شــده
اســـت .گویــی نویســنده ،اجــازه لحظـهای فراغــت و راحتــی بــه مخاطــب نمیدهــد .عمــرو
بهوســیله شــتر نافرمــان دوبــاره بــه احــد بازمیگــردد و هنــد بــرای خلــق نقطــه اوج بــه
محضــر رســول اکــرم(ص) میشــتابد .مکالمــهای میــان هنــد و پیامبــر(ص) رخ میدهــد
کــه منجــر بــه حــل معمــای داســتان میشــود.
ســخنان پیامبــر(ص) حکــم نقط ـهاوج درام را دارد کــه باعــث میشــود پایــان متفاوتــی
نســبت بــه آنچــه کــه قــرار بــود رخ دهــد (دفــن عمــرو در مدینــه)  ،رقــم بخــورد .در ایــن
امــر مســتجابالدعوه بــودن عمــرو بــر مخاطــب آشــکار میشــود کــه ایــن موضــوع قــدر و
منزلــت وی را نــزد خواننــده صــد چنــدان میکنــد .اســتارمی ایــن شــرایط را چنیــن توضیــح
میدهــد« :برخــاف تصـــور ،اتفاقاتــی میافتــد کــه تماشــاگر دوبــاره بــه پایانــی خــوب

درواقــع امیــدوار میشــود .ایــن حادثــه معمــوالً موجــب تعویــق رد نتیجــۀ پیــش بینــی
شــده میشــود؛ و بــه دلیــل بارقــۀ ایجــاد شــده ،هیجــان جدیــدی را در داســتان وارد
میکنــد .بــه همیــن دلیــل ایــن قســمت ،در درام بهعنــوان لحظــۀ آخریــن هیجــان خوانــده
میشــود» (اســتارمی.)٣٠ ،١٣٨٨ ،
داســتان «دعــای مســتجاب» بــا دســتور رســول اهلل مبنــی بــر دفــن عمــرو ،فرزنــد و
همســر بــرادرش در همــان بقیــع و بشــارت ایشــان مبنــی بــر اینکــه ایــن ســه نفــر در آن
جهــان هــم در جــوار هــم خواهنــد بــود بــه جمــع بنــدی میرســد.
استجابت دعای امر در برابر دیدگان مخاطب ،پایان این داستان است.
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نتیجهگیری
ســرعت حیــرت آور تحــوالت اجتماعــی ،فرهنگــی و هنــری ،زنــگ هشــدار بزرگــی بــرای
متولیــان تعلیموتربیــت دینــی اســت .اگــر متولیــان امــر بــه خصــوص مربیــان و هنرمنــدان
عرصــه کــودکان و نوجوانــان از قــدرت ابزارهــای هنــری بــرای تبییــن مفاهیــم تعلیموتربیتــی
دینـ�ی نهایـ�ت اسـ�تفاده را نبرنـ�د ،بـ�ا نسـ�ل متعهـ�دی در آینـ�ده روبـ�هرو نخواهیـ�م شـ�د.
مرتضــی مطهــری یکــی از نویســندگان مهــم انقــاب اســامی اســت کــه بیــش از نیــم قــرن
پیــش ،ایــن موضــوع را درک و اقــدام بــه خلــق اثــری کــرد کــه تاکنــون توانســته اســت
مخاطبــان بســیاری را بیابــد و بــر آنــان تأثیرگــذار باشــد.
اکنــون زمــان آن اســت کــه باتوجهبــه اســتعداد نهفتــه موجــود در کتــاب «داســتان
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
از حکایــات آن بهراحتــی در چهارچــوب درام نمیگنجنــد ،امــا میتــوان همچــون مرتضــی
مطهــری بــدون ایجــاد تحریــف در داســتان ،آن را تاجایــی کــه بــه اصــل عبــارت در منابــع
اســامی ضربــه نمیزنــد  ،پــرورش داد و رســانهای نــو از آن آفریــد .رســانۀ تصویــری کــه
میتوانــد در عصــر حاضــر بهخوبــی بــا مخاطبــان ارتبــاط برقــرار کــرده و بــا دیگــر تولیــدات
رســانهای غیرایرانــی مقابلــه کنــد.
ارســطو یکــی از برتریــن نظریــه پــردازان درام در تاریــخ اســت و ســاختار دراماتیــک
نگاشــته شــده وی ،هنــوز مبنــای بســیاری از آثــار موفــق اســت و نشــان داده مخاطــب بــا
ایــن الگــو ارتبــاط بســیار خوبــی برقــرار میکنــد .مرتضــی مطهــری نویســنده کتــاب «داســتان
راســتان» بــا بهرهگیــری از الگــوی جــذاب درام ،داســتانهای مهــم تاریــخ اســام را بــه
زبــان ســاده و دراماتیــک بــرای مخاطبــان شــرح میدهــد .نتایــج حاصــل از بررســی کتــاب
داســتان راســتان و نمونــۀ مــوردی ایــن پژوهــش ،یعنــی داســتان «دعــای مســتجاب»،
حاکــی از آن اســت کــه مهمتریــن ســاختمایههای دراماتیــک موجــود در یــک اثــر روایــی
موفــق در ایــن اثــر قابــل ردیابــی هســتند.
گفتوشــنود ،مهمتریــن ویژگــی روایتــی داســتانهای کتــاب داســتان راســتان اســت.
مؤلــف بــرای خلــق روایتهــای خــود از ســاختار ســهپردهای ،کشــمکشهای درونــی و
بیرونــی ،شــخصیتپردازیهای مناســب ،توصیفــات صحنــه ای مــکان و زمــان ،نقطــه
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اوج ،گــره افکنــی و گرهگشــایی ،بحــران ،فــرود و ...بــه خوبــی اســتفاده کــرده اســت .بــا
توجــه بــه مشــاهده ایــن عناصــر تــا حــد کافــی نســبت بــه الگــوی موفــق درام ارســطویی در
داســتانهای کتــاب مرتضــی مطهــری میتــوان نتیجــه گرفــت کــه کتــب مذهبــی از جنــس
«داســتان راســتان» ظرفیـــت و تــوان نمایشــی باالیــی را بــرای تولیــدات بصــری در خــود
نهفتــه دارنــد .ظرفیتهایــی کــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار بگیرنــد .ایــن در حالــی
اســت کــه هنــوز ،آنگونــه کــه بایدوشــاید نتوانســتهایم بهــره کافــی را از ظرفیتهــای
غنــی نمایشــی کتــاب «داســتان راســتان» در ادبیــات دراماتیــک ایرانــی ببریــم؛ درحالیکــه
ایــن کتــاب بـــه لحـــاظ نمایشـــی هنــوز از بضاعــت آشــکار فراوانــی برخــوردار اســت.
پیشــنهاد میشــود کـــه پژوهشـــگران و هنرمنــدان حــوزۀ هنرهــای نمایشــی ،باألخــص
اســتادان و دانشــجویان ســینما و تلویزیــون و پویانمایــی با نگرشــی برخاســته از پژوهشها
و نظریههــای نویــن ادبــی ،ایــن کتــب ارزشــمند دینــی و موردتوجــه خواننــدگان را مــورد
مداقــه قــرار دهنــد تــا بتــوان از ایــن آثــار همچــون مشــعلی فــروزان؛ در راه تعالــی اندیشــۀ
دینــی بهــره بــرد و بــا اقتبــاس از ایــن آثــار ،مســیر متفاوتــی را در ســینمای دینــی ایــران
رقــم زد.
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