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  دهيچک

است تا  سانینولمنامهيو ف سانینوشنامهینما یبرا یمنبع مناسب یفارس یمتون ادب
در آنها  کيدرامات یهاو جنبه هامؤلفه نبود یولشوند؛  یشینما یاثر یهیمادست

 بدانر کمت سانیوندراماینکه  ای ندیاين به نگارش در یمتون درخور ای شودیموجب م
 خلق یهیرا دستما یکهن فارس اتيادب است یاسندهینو ییضاي. بهرام بکنند توجه

و اشراف کامل به  یکهن فارس اتيبا شناخت ادب ی. واست کرده کيآثار درامات
 یلمنامهي. فندیافريب یريچمشگتوانسته است آثار  و نگارش درام لياسلوب تحل

مقاله  نیا دراست.  یمتن ادب کیاز  کيدرامات یاز اقتباس یمناسب ینمونه ینئ یپرده
و  یگردر باب کنش فن شعرارسطو در  یهادگاهیدبر  هيبر آن است با تک یسع

 قيتطب «زن پارسا»با اصل داستان کهن  ییضاياثر بهرام ب ش،یآن با طرح نما یهرابط
 یبرا یمنطق یآن با طرح، کاربست یو رابطه تيشخص فیداده شود. ارسطو با تعر

 اتباساقت شناختدر  ید که راهکار مناسبدهیارائه م یشینما تيشخص کی نشیآفر
 ییشکوفا یبرا یکه عامل داندیرا کنش م تيطرح و شخص انيم یرابطه او. است

 ،ییطواصول ارس یريکارگ با به ییضايشود. بیم یشیدر بستر طرح نما تيشخص
 یاعو اجتم یشناختروان یفیعطار را با تعر یزن پارسا تیحکا یمرکز تيشخص
 کرده است. لیتبدمند کنش یمنفعل به قهرمان یاز زن

 .يپردازتی، شخصینئ يپرده، عطار، ارسطو، ییضایهرام بب: یديکل یهاواژه
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 هالمیهنگفت در ساخت ف يهانهی. هزداندیمخود  یتمدن يهاشهیاثبات ر يبرا يابزار
 یا نگاهدارد. ب هیرو نیبر ا یداللتاز متون کهن،  برآمدهباسترها( )بالک میعظ يتئاترها ای

 ل،ی)انج قدسم متون از ییهااقتباس که افتی را ینیعناو توانیم نمایس ایتئاتر  خیبه تار
چه در شکل تئاتر و چه در قالب  شی. نمااندبوده یادب شاخص آثار ای( قرآن و تورات

 يراب بودنشو ملموس حیصر يواسطهبه ،یادبيهنر يهارسانه گرید به نسبت نما،یس
 کی دل از یشینما اثر کی ینیبازآفر يبرا ن،یبنابرادارد.  ياژهیو تیمقبول جامعه تمام
 يراب مناسب ساختار و یادب جنس از درست شناخت ازمندین سندهینو ،یادب کهن متن
ود را خ يعالقه همواره یخصوص و یدولت يهادر ایران نیز رسانه .است اقتباس و لیتبد

 و ستهیاش ياثرکمتر  یول اند؛داده نشانشده از متون کهن اقتباس یشیبه ساختن آثار نما
ست و حوزه اندک ا نیدر ا ارزشمند یشیتعداد متون نما نیبنابرا شود؛یم دیتول برجسته

 .آوردیم دیپد را فیضع ياثر موجبات تنها که اندنانوشته يقاعده کی ریاکثر متون درگ
 امبهر از ینئ يپرده يلمنامهیف ،یشیاقتباس نما يحوزه در ارزشمنداز آثار  یکی

ر مشهور است که در چند کتاب منثو یتیبرگرفته از حکا لمنامهیف نیاست. ا ییضایب
است. اگرچه  عطار ينامهیالهزن پارسا در  تیآنها حکا نیمشهورتر کهنقل شده  یمیقد

 نیا اریبس شباهت یول کند؛یعطار را رد م تیاثر خود و حکا انیرابطه م هرگونه ییضایب
کتایون  ينامهانیپا به توانیم ؛ ازجملهاست شده پژوهشگران واکنش موجب اثر، دو

اثر بهرام بیضایی با حکایات مشابه آن در متون  «نئی يپرده» رسی تطبیقیبربا عنوان  اسالمی
  موضوع نگاشته شده است. نیهم در که کرد اشاره( 1390) کهن فارسی

مواره و ه شناسدیبخش خود ماز منابع الهام یکیاقتباس از آثار کهن را  ش،ینما يایدن
 موضوع نیکند. ا کیدرامات لمیف ایرا در قالب تئاتر  میقد اتیادبآن بوده است که  یدر پ

ست ا يمتعدد یشیمدعا، آثار نما نیبر ا لیاو صادق است و دل يهاعطار و کتاب يدرباره
 درآثار  نیا از کیچیه. استموجود  لمنامهیف ای یسینوشنامهینما يکه در حوزه

 از یمتنن چنی انتخاب. اندنبوده موفقمتون  نیا ییاسلوب روا ای یادب ابعاد يسازبرجسته
و  رجستهب ياثر ینئ يپردهآنکه متن  نخست است؛ داشته عمده لیدل چند ییضایب بهرام
 ومد است؛ بوده یدانشگاه يفضا در پژوهش يبرا ياهیدستماتا به امروز  که بوده مهم

 یهن فارسک اتیادب بر ش،ینما يحوزه سندگانینو گرید به نسبت ییضایب اشرافآنکه 
 کهاه بوده همر يتئور يهابا اسلوب گرانیاز د شیب ییضایب ن،یهمچن ؛استبوده  شتریب
  .ارسطوستشعر  فنها اسلوب نیاز ا یکی
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با  ،یئن يپرده یستیژورنال یاز حواش یپوشاست با چشم کوشش شدهاین مقاله در 
 وشان دهد ن راهدفمند  یدو اثر، ساختار اقتباس نیا یاصل تیدو شخص یقیتطب یبررس
 دگاهیداز  تیشخص عنصر يدرباره يپردازهینظر نی. ادهد شکل را آن يپردازهینظر

 گرشن در يمندکنش تیاهم سببارسطو به  کردیشکل گرفته است. انتخاب رو ارسطو
 . دانبهرهیب آن از رانیا یمیتعل اتیادب یتیحکا–یداستان يهاتیشخص که اوست

 سترب در را تیشخص تا خواندیم کنشگر را آن ت،یشخص از خود فیتعر در ارسطو
)کنش(  سیپراکس نییکند. ارسطو با تب فیتعر یپسند و در موضع فاعلمخاطب يامقوله

و  شنامهینما کی يدادیساختار رو يافتهیسازمان تیآن را تمام ،شعر فندر کتاب 
 ارسطو فیتعر نیا گرفتن نظر در با رو، نیهم از. داندیکامل آن م کیچارچوب درامات

و رویکرد ارسطویی در باب ادبیات دراماتیک، به  شعر فن يدرباره یحیتوض از پس
 لیتا ارکان و عناصر واسطه در تبد شودیمتطبیق دو شخصیت زن پارسا و ورتا پرداخته 

مقاله  نیشاخص کشف شود. ا یشیمتن نما کیبه  کیواجد عناصر درامات یمتن ادب کی
 :دهد پاسخ يهاسؤال نیاآن است به  یدر پ

 دواج را یادب متن کیدرامات اتیادب يحوزه در ينظر يالگو کی با توانیم چگونه -
  دانست؟ کیدرامات يهامشخصه

 کرد؟ لیتبد یشینما یمتن به را آن چگونه -

 ست؟یچ کهن یادب متن کی از کیدرامات اقتباس در ییضایب بهرام اسلوب -

 
 پژوهش ینهيشيپ. 2

 يمتعدد يهانامهانیموضوع مقاالت و پا نیاز ا شیپ« زن پارسا» تیو حکا ینئ يپرده
نند بهرام دو اثر هستند تا اثبات ک انیم يرابطه افتنی یمنابع در پ نیا شتریکه ب است شده

( 1377) يرازیش یعطار اقتباس کرده است. آصف ي«زن پارسا» تیاز حکا میمستق ییضایب
ث به بح« در گذشت روزگاران رانیا يمقاله بر گرید یادداشتی» عنوان با یمطلب لیذ

 پرداخته است. ییضایب يسو از مسئله نیو رد ا ییضایب کیاقتباس درامات
حه بررسی تطبیقی پرده نئی از بهرام بیضایی با زن صال عنوان با يانامهانیپا در يلشگر

پرداخته  ییضایتوسط ب یمتن ادب نیاقتباس از ا يمسئلهبه  گریبار د عطار ينامهیالهاز 
ایات اثر بهرام بیضایی با حک ینئ يپرده یقیتطب یبررس ينامهانیپا در یاسالماست. 

 لفمخت اشکال در را یخیتار تیحکا نیا گرید يهانمونه مشابه آن در متون کهن فارسی
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 زین قیتطب روند و است یلیتحل-یفیتوص مقاله نیا قیتحق روش .است کرده یبررس
 .است رفتهیپذ انجام ییکایآمر یقیتطب اتیادب مکتب براساس

 
 تيشخص و ارسطو. 3

دوم  ياست که ارسطو آن را نسبت به طرح در مرتبه يتراژد ياز اجزا یکی «تیشخص»
نش قصد کتنها به  هاتیبر داستان متمرکز است، شخص يتراژد ارسطو يبرا». داندیم

در  تیشخص حال،نیبا ا ؛(Rabinowitz, 2008: 14) «گریحضور دارند و نه شکل د
خلق  القب دررا  سینوشنامهینما يفهیوظ ارسطو. شودیرانده نم هیارسطو به حاش شعر فن

 زیراد؛ ب ایهستند  کین ای هاتیشخص ارسطو دید از. داندیکردار او م فیتوص ت،یشخص
 و يوکارکین اسیق بر مردم تا است بوده شکل نیهم به همواره باًیتقر رتیس در اختالف

باط با در ارت يریناپذکیتفک شکل به تیشخص و طرح. »کنند درک را تفاوت يبدکار
 هاتیخصش که شودیساخته م یانتخاب اتفاق کی يواسطهطرح تنها به  رایز ؛دگرنیکدی

 «آشکار شود شانیقیحق شتنیاتخاذ کنند تا خو یمجبورند آنها را انتخاب و کنش
(Letwin, 2008: 67.) 

 شمش فصل در بار کی: کندیاستفاده م« اتوس» يواژهدو بار از  شعر فندر  ارسطو 
منش  يو در واقع به معنا تیشخص يمثابهفصل پانزدهم. اتوس به  يدر ابتدا گریو بار د

 و يردازپتیشخص ای اشخاص يبرا یصفت ای یژگیو مفهوم دو با را آن توانیاست که م
 يواژه از لیدل نیبد دیشا تیشخص حیدر تشر ارسطو. کرد ترجمه منش اندنینما

«êthos »يواژه»کند که استفاده می «character» از يقدرتمند یضمن داللت حامل 
 يمعنا به امروزه است شده منجرآن  بهاست و  يبصر ریپذصیتشخ يهايگذارنشانه

ابد ی، اتوس به کیفیات اخالقی اختصاص میقایطوریررود. در  کار به سبک به هیشب يزیچ
 يواسطه به دیبا تیدارد که شخص دی... ارسطو تأکشودیمزبان درک  يواسطهبهکه اصوالً 

 «است پیت کی يمشخصه که ياشدهمتصور شیپ از الیخ درکالم درک شود؛ نه 
(Worman, 2002: 33.) 

 یرفمع گونهنیرا ا يتراژد ،«يتراژد فیتعر» عنوان لیذ شعر فندر فصل ششم  ارسطو
و  يدراز يدارا کاملشگرف و  ياست از کار و کردار ي)محاکات( دیتقل يتراژد» :کندیم

ردار ک يلهیوسبه دیتقل نیآراسته... ا هانتیبه انواع ز یکالم يلهیوسبه ن،یمع يااندازه
 (.121: 1387)ارسطو،  «تینقل و روا يواسطهبه نکهینه ا گردد،یاشخاص )کنشگران( تمام م

http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9781405106795_chunk_g97814051067956_ss1-149


 103    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ی ...«ورتا»ی عطار و «زن پارسا»بررسی تطبيقی شخصيت 

 

کنش و  يرابطه مو دو دیتقل تیاهم نخست: است مهم نکته دوگفتار فوق  در
 يدیقلنگاه، ت نیهم رویکنش است و پ کیاز  يدیتقل ي. در نگاه ارسطو تراژدتیشخص

 رحط يهانقشه و صحنه يهاوارهنقش يکنشگر انیم محکم وندیپ»از کنشگران است که 
 (.146: 1388)هالیول، « کندیم برقرار
 تیر تبعارسطو ب کهیمعتقد است درحال ،شعر فنبند از  نیا حیدر تشر ولیهال ونیاست
 نشگرانک منفرد يهاکنش يرابطه يدرباره یحیتوض و کندیم دیاز کنش تأک تیشخص

 وحدت. کرد جستجو وحدت يهاآن را در آموزه است الزم یول ،دهدینم طرح تیتمام و
 صلمت یتوال و است يتراژد کی يدادهایرو و هاکنش نیب یو تبع یعلّ يرابطه حاصل

 ریتعب طرح به آن ازکه ارسطو  سازدیم ریپذفهم يساختار دادهایرو نیا يوستهیپ و
 دیلتزام تقلا ستوفان،یآثار سوفوکل و آر فیدر توص شعر فندر فصل سوم  ارسطو. کندیم

 (. 116: 1387)ارسطو،  داندیرا وجود حرکت و عمل در آن م تیشخص کیاز 
 فینخست کنشگر توص يوهله در را هاتیشخص ینگاه نیچن اعتبار به ارسطو

 سازسبب يروین کهکنشگر است  نیسازگار باشد. ا اشيکنشگرمحور دگاهید با تا کندیم
. ارسطو در کنندیم شرفتیپاو  با دادهایروو  دیآیحساب م به شنامهیدر کنش نما یاصل

 استفاده قهرمان يواژهاز  ،مضمون( ي)افسانه مرکبطرح  حیتشر در و زدهمیفصل س
 در بحث نسبت ولیهال. شناسدیم تیرسم به را يمرکز کنشگر کی حضور و کندیم

می زي جهاشارز و يفرد منزلت بر یژگیو نیا درکه  کندیم اشاره یونانی يباورقهرمان
است که در آن  یقهرمان متعلق به جهان زیرا شود؛یم دیکنش تأک يو خودمدارانه

 .اندبوده يتراژد و رنج یاصل منبع یانسان يکنشگر يهاقدرتاز  ریغ ییهاقدرت
 دشوارتر اریمنفعالنه، بس يهعملکرد وحدت کنش در ارتباط با تجرب ریمقابل، تفس در

ر آن د يتراژد يریپذارسطو فهم دید از»کنش هدفمند است.  يپهنه وندیاز ارتباط با پ
ن تماماً درو ،اندشدهها ساختهاز آن کیدرامات يهاطرحکه  ییدادهایرو يکربندیاست که پ

که  يابالقوه يخطا ای یناآگاه اشتباه، در زین و داردقرار  یانسان يو کنشگر تیقلمرو ن
 (.150: 1388 ول،ی)هال «شوند دچارشان توانندیها مآن

را بررسی کرده  قهرمان یبخترهیت و یبختکین يدو مسئله زدهمیدر فصل س ارسطو
 يدر کنش کنشگر تیموفق ییغا اریرا تحت عنوان سعادت مع واژه. ارسطو هر دو است
 آن براساس يجد يدادهایو رو هاکنش تا کندیم فراهم را ییالگو و داندیم یانسان
به  دیفعال است و نبا يهایبخشتجسم ازمندین یانسان تیو موفق اعتال: شوند دهیسنج
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 جایگاه حقیقی و تحقق واقعی .ستیبدان نگر افتهینو تحقق ستایا یتیوضع عنوان
هاي شخصیت در کنش است و این کنش در معناي رفتار هدفمند، بدون ویژگی

و  ییوارسط يدهیا انیم اختالف. ستین ریپذفهم یطور کلبه تیشخص يدهندهیحتوض
 تیمحدود یعنینقطه جستجو کرد،  نیدر هم دیبا زیرا ن تیدر باب شخص ينگاه امروز

 يدهیا  . يامروز يهادهیا ينااستوار و تیالیس برابر در ییارسطو يهادهیا ینسب تیو قطع
 يهانطق آن هدف که است ياشنامهینما خواهان يو ؛اوست یاز نگاه اخالق یارسطو ناش

 یت اخالقبا نطق ثاب ياشنامهینما انیم سهیمقا با ششم فصل در ارسطو. است یاخالق ثابت
 واجد ،يپردازتیشخص یینارسا وجود با که ياثربا  محور،تیدر قالب درام شخص

 یعنصر اصل يجا بهرا  یکه عنصر فرع کندیم متهم را اول نوع است، کنش از يساختار
کرده ن دایپ تحقق کامالً یاز چارچوب کنش تیمحروم با تیشخص رو نیا از و گذاشته
 است.

 است همان تیشخص و هاستکنش یاخالق يهایژگیو معرّف يو دید از تیشخص
به  موضوع»( Prohairesis) انتخاب. دهدیم نشان را آگاهانه یاخالق انتخاب تیماه که

 ای خواهانهلتیرذ يهاشیگرا بر یمبتن آگاهانه، لیم يحوزهدر  شدهفیتعردقت 
 (.153: 1388 ول،ی)هال است «طلبانهتیفضل

به عنوان  یاخالق شیبر گرا حاًیو چه در فن شعر، صر يدر فن سخنور چه ارسطو
 دیبا کیدرامات يپردازتیشخص رو، نیهم از ؛است متمرکز تیشخص یابیارز يبرا يابزار

 ینقش تیشخص باشد قرار اگر. باشد کنش ای کالم قالب در یاخالق انتخاب یتجل نمتضمّ
 یبهاما ای دیترد چیه دینبا است، انجامش به ملزم یآرمان طیشرا در که کند فایا يتراژد در

 میبشناس از کنش ياژهیو بُعد مانند را هاتیشخص میبتوان دیبا. باشد داشته وجود آن يدرباره
 (.154: همان) اندافتهیکنشگران تجسم  یاخالق يهاشیگرا قالب در آشکارا که

 و اساس هیبه عنوان پا یارسطو، انتخاب اخالق کوماخوسین اخالقکتاب  براساس
به  شهیو اند تیشخص يرابطه انیم کنکاش. شودیهمراه م شهیبا تعقل و اند تیشخص

زبان و  يحوزه در شهیاند: شودیم یبه دو ساخت مجزا منته ،يعنوان عناصر تراژد
 تیشخص يهایژگیدو عنصر را در و نیاما ارسطو مجموع ا ؛کنش يدر حوزه تیشخص

 تیجد يبه معنا یکینخست ن یژگیو. کندیخالصه م او یژگیو در پوشش چهار و
 نس،ج سن، شاملمناسبت است که  يبعد یژگیاست. و لتیدر قالب مفهوم فض یاخالق

 ت،یارسطو از شخص زیدر آنال یاجتماع يطبقه تیاهم». شودیم...  و یاجتماع خاستگاه
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. ]از است يمرکز شینما محاکات يژهیوکه  کندیم عرضه را ياگونهمعارضه تیقابل
 ؛(Worman, 2002: 34) «دهدیم ارائه ناطق به را یاخالق موضوعات علناً[ رو نیهم

 را آن بتواند مخاطب تااست  ینینماد یکه قرابت اخالق کندیم اشاره شباهت به سپس
 در ياست که سازگار يهمساز زین یژگیو نیدهد. آخر صیتشخ يتراژد کنشگر در

است  الزماساس  نیاست. بر هم طرح باادغام آن  شنامه،یچارچوب ساختار کنش نما
 ریدرگ و حاضر خاص يهاوارهنقش ،یکیطور عام در نبه يتراژد یو لحن اخالق سطح

 در هاوارهنقش يهاتجربه و هارنج به یعاطف واکنش دادننشان امکان تناسب، قالب در
 يدر همساز شنامهینما يوحدت ساختار و طرحدر  تیجذب و ادغام شخص ،يسازهیشب

مان و قهر انیم شباهت» کندیم حیتشر شعر فنارسطو در فصل سیزدهم  .شودجستجو 
 ردشباهت را  نیا سازدیمخاطب را قادر م ک،یاثر تراژ طیاز شرا یکیمخاطب، به عنوان 

  (.Blondell, 1999: 209) «دهد صیتشخ ستیپروتاگون
 درام در شکن به نسبت تیشخصو تابع سخت  لتیو رذ لتیدر کنار فض هاجنبه نیا

 يامروز یشناختروان يمقوله هرچند که آورد مدعا نیا اثبات در يقو یبرهان» تواندیم
 يبرا راحت يابزار است، سازگار یخوانکه با رمان يانتقاد یچارچوب ذهن ای

 دقواع و احکام اما گذارد؛یم اریاخت در یونانی سازانيعمل تراژد يوهیبه ش شدنکینزد
 (.166: 1388)هالیول،  «است ترکیعمل آنان نزد يوهیش به ارسطو

 استنباط يارسطو از تراژد فیتعر ازاست  الزم که بوده «کالم» گر،یمهم د ينکته
به  یمکال يلهیوساست ... به ي)محاکات( دیتقل يتراژد» دیگویمکه ارسطو  یزمان. شود

 «اتوس» تجسم»غافل ماند.  يکالم و کنشگر نزد و ياز رابطه دینبا «آراسته هانتیانواع ز
 يگرلاستدال يهیرو در[ پیت از قهرمان] کیتفک. شودیم یکی گفتار و انیب سبک با

بهره  یمشخص هااستدالل از مردم از یمشخص يهاپیت چون رد؛یگیم شکل ارسطو
 تیصشخافزون بر این، . کندیم انیب را هاآن مشابه و مناسب واژگانکه به کمک  برندیم

تا  ندکیم کمک مخاطب به بلکه ست؛ین ندهیگو تین حسن از یعموم یادارک شامل تنها
 (.Worman, 2002: 33) «شدیندیب ينسبت به و ت،یشخص پیبسته به ت

قرار کند ارتباط بر تیشخص با تا کندیدر قالب کالم به مخاطب کمک م استدالل انیب
 کندیم دایپ تیاهمکه موضوع مناسبت  نجاستیمخاطب بگنجد. در ا ادراکو موضوع در 

ممکن  ندهی. گوداندیممخاطب و موضوع  نده،یگو لاآهدیا يکنندههماهنگ را آنارسطو  و
 از ود؛ش واقع مؤثر پشیت مناسبت به کالمش نیهم از ومخاطب بشناسد  بهمقام  دراست 
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 است ممکن که ییجا دهد؛ شکل را کالم ییروا بخش دیبا تیشخص يعرضهرو  نیا
 یبرخست ا الزم نجایا در. کند برجسته را یکس حیصح يریگمیتصم ای فیحر به نیتوه

ان فقد ارسطو، يهینظر بر رادیا نیترمهم. شود انیب ارسطو دگاهید بر وارد انتقادات
 طو،ارسسخن  براساس»است.  یشیاثر نما کیدر  تیچند شخص يعرضه يبرا يراهکار

نش را ک کی يو تمرکز رو دیتقل يفرد فضامنحصربه يهاتیشخص يعرضه با يتراژد
 يادیز تعداد: اریبس برابر در یکیولش، در کتاب  الکس(. Rehm, 1994: 49) «دندار

 :کندینقد م گونهنیرا ا یکاست نیچن خرد، تیشخص
: میابییم يگرید یبحران سؤال نشستن،وحدت مرکب ارسطو  يتئور نیکم به با»

 رب که سؤال نیمنفرد شوند؟ ا تیروا کیمشمول  توانندیم انسان يادیتعدادز چگونه
بلکه  ا،ر گوناگون عناصر یمتن شیآرا تنهانه اندازد،یم هیسا ارسطو کدستی فرم يتئور

... کشدیم چالش به زین را گوناگون اشخاص ای هاتیشخص افتیو در یتعادل اجتماع
 کی ارسطوسخن  براساس شود،یم یفرم و وابسته به تشابه منته کی همچونتنها 

 «زنده شخص» کی یزندگ داستان رامونیپ غالباً ،ییارروایبس و مستقل «زنده سمیارگان»
 «ابدییم یوجود خارج یاثر ادب يواسطهبهفردش منحصربه تیکه شخص چرخدیم
(Woloch, 2003: 1-2.) 

 

 هاداستان یخالصه. 4
 عطار نامهیاله یداستان زن پارسا یخالصه. 1. 4

   ترشرا به برادر کوچک همسرش مرد. رودیبه سفر حج م یصاحب جمال زن همسر
 تمقاوم اونفس  يو زن در برابر هوا کندیم پا به یآتش برادر دل در زن عشق. سپاردیم
 زنا به را زن و رودیم یقاض نزد تینها در و کندیم ییبه رسوا دی. مرد او را تهدکندیم

 که زن الیخ نیحکم، همه به ا ي. پس از اجراشودیم محکوم سنگسار به زن. کندیم متهم
 را او. مرد ابدییم را او عرب يمرد و ماندیمزنده  زن. کنندیم رها را کرشیپ است مرده

 مرد و داردی. زن او را بر حذر مشودیم عاشقش و کندیم مارشیت و پنهانخود  يخانه در
 انتقام، در غالم و کندیم مقاومت زن. است زن یپ در مرد غالماما  شود؛یم مانیپش عرب

 با بحص. کندیم یمخف زنبستر  دررا  قتّاله آلت و رساندیفرزند ارباب خود را به قتل م
 ودخ بودنگناهیب از را عرب مرد زن. کنندیم متهم راکودک، مادر و غالم زن  يجنازه افتنی

 .کندیم یراه را زن او،به  صددرهمیس دادن باو  کندیم باور مرد. کندیم باخبر
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 داماع به محکومخراج  نپرداختنرا به جرم  يکه در آن پسر رسدیم ییروستابه  زن
 زن. کندیم عشق ابراز او به و شودیزن م همراه. پسر دهدیم. زن خراج پسر را اندکرده

 به را زن لهیح و مکر با پسر رسند،یم ایدر بهکه  یهنگام. کندیم دور خود از را او
 یکشت سوار آنان. خردیم را او بازرگان زن، يهشدارهاوجود  با. فروشدیم یبازرگان

 الجم مسافران که یزمان یول زند؛یم ادیقصد تجاوز به زن را دارد. زن فر يمرد. شوندیم
 ایدر. بردیم پناه خدا به زن. شوندیزن م از بردنتمتع خواهان زین آنان نند،یبیم را زن

. کندیم تن به مردان لباس زن. رسندیم هالکت به یکشت یاهال یتمام و شودیم یطوفان
همراه با  یغالم. او را ابندییم یدر کشت تنها را زنو مردم  رسدیم ساحل به یکشت
 يبرا زند،یم حرفدر محضر شاه  تنها کندیم دیتأک که. زن پندارندیم اریالتجاره بسمال
 او از و کندیم میتقد شاه به را یکشت اموال تمام او. کندیداستان خود را نقل م شاه

 .کند بنا يمعبد شیبرا خواهدیم
 خود یوصمرگ زن را  يو در آستانه کندیم برپا يمعبد. آوردیم مانیا زن به شاه
 شیبرا دختر صد خواهدیم مردم از. ندارد شدنشاه به یرغبت زن یول کند؛یم انتخاب

 مردم. است زن او که فهمندیم همه. کندیم آشکار دخترها برابر در را خود زن. اورندیب
 با همسرش. شودیم ریعالمگ شفادادن در زن شهرت. ندیبرگز راشاه  خواهندیم زن از

 شوهر. کندیم انیب را خود گناه داستان برادر. ابدییم نایبرادرش را ناب حج، ازبازگشت 
مرد عرب  به ریمس در. بردیم يو نزد شفا يبرا را برادر شنود،یزنش را م يآوازه چون

 رپس يروستاتا به  شوندیم همراه هم با. است شده کور و فلج غالمش که خوردیبرم
 هب سحرگاه. برندیم خود با زین را او. است شده مفلوج و کور زین پسر. رسندیم دغل
 يسه مرد گناهکار برقع بر رو دنی. با دندیبیم دور از را خود يشو زن. رسندیم زن معبد

 ماا کند؛یم انکار ابتدادر  گناهکارانبه گناه خود اقرار کنند.  خواهدیم آنان از و بنددیم
 رآشکا يشو بر را خود زن. ابندییم شفا یهمگ. کنندیاعتراف م کیبهکی تیدر نها

 مرد و کندیم انتخاب یشاه به را شوهرش زن تینها در. شودیم مدهوش مرد و کندیم
 .رسدیم وزارت به زین عرب
 

 ینئ یپرده یلمنامهيف یخالصه .2. 4
. دیآیدرم يبازار يمرد مرداس، نکاح به او. است ير اهل خوانکتاب يدختر ورتا
 همسر مرداس. شودیم سفر به مجبور او و شودیم یشوهر دچار مشکل يالتجارهمال
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 بردیم   ارک به ترفندها. بازدیم دل ورتا به برات. سپاردیم اشیناتن برادر برات، به را خود
 ترس از برات و گرددیبازم. مرداس از سفر کندیاو مقاومت م یلو کند، اغوا را ورتا تا

. اردسپیم یقاض دست به را همسرش مرداس. کندیم متهم زنا به را ورتا ماجرا، برمالشدن
 مرگ از اشهیدا ترفند با یول شود؛یم محکوم مرگ به و کندینم دفاع خود از ورتا

 یحرام را او ایلیا. خوردیبرم ایلیا نام به یبانقافله با و بردیم پناه ابانیب به. زدیگریم
ورتا، قصد تجاوز به  تیجنس محرزشدن محض به یول کند؛یمو قصد جانش  پنداردیم

 ناهپ يزارخلنگ به و زدیگریم ایلیو از دست ا بردیم کار به يترفند ورتا. دارد را او
 رتاو. بسوزد آتش آنآنکه ورتا در  دیبه ام کشد،یم آتش به را زارخلنگ ایلیا. بردیم

 را زارخلنگورتا  سوختن الیخبه  ایلی. ااندازدیم ریآبگ درون را خود و ابدییم يریآبگ
 لبط غذا یو از منزل رسدیم ییروستا بهمهلکه، او  نینجات ورتا از ا با. کندیمترک    

 و است دهیدزد را ياوهیدر منزل است. جندل اموال زن ب روستا يداروغه جندل،. کندیم
 و رسندیم روستابه  او بیتعق. پدر و مادر ورتا در اندازدیورتا را درون چاه م ترس، از

 .کشندیم رونیب چاه از را ورتا
 تدارک ییسرا ورتا يبرا هیدا. دهدیم دست از را مادرش و پدر ورتا بعد يچند

ا تا ورتا آنان ر شودیم دردمند مردم مکان او يسرا. نشناسند را او انیحکومت تا ندیبیم
 و شوندیم دچار جذام و استسقا ،یخوابیببه  بیو جندل به ترت ایلیشفا دهد. برات، ا

. دنیخود را بازگو داستان عام مالء در خواهدیم آنان از ورتا. روندیم ورتا نزد شفا يبرا
 افاعتر شهر دانیم در خواهدیم آنان از ورتا. ندیگویم داشتهآنان از آنچه بر سر ورتا روا 

 پس .شوند مجازات خود صنف حکم به کیهر دهدیم دستور ير ریام. ابندی شفا تا کنند
. روندیم او يسرا به ورتا یزندگ داستان دنیشن يبرا مردم. ابندییم شفا سه هر مجازات از

 عاشق ریام. دیآ رونیب سرا از خواهدیم ورتا از ریام. کندیم بازگو را خود داستان ورتا
 .سپاردیمرا به برادر  یو به عشق او شاه شودیم ورتا

 
 «ورتا و پارسا زن» تيشخص دو قيتطب. 5

 براساس تیشخص دو آن انیزن پارسا و ورتا، تفاوت م تیدو شخص انیم مقارنهابتدا با  در
 الهمق ينظر چارچوب در لیتفض به نیا از شیپ که شودیم یبررس ارسطو اصل چهار

 .یهمساز و شباهت مناسبت، ،یکيناز  نداعبارت یژگیو چهار نیا. اندشده انیب
 کیا در ر تیشخص یکین يمسئلهزن پارسا  تیشخص نشی: عطار در آفریکين( الف
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 هب عطار کردنعطف به فقدان نام و بسنده ،. زن پارسايکلمه خالصه کرده است: وفادار
 به شوهرش پاک انتیداستان تا انتها دامان خود را از خ ياز ابتدا ،ییپارسا صفت ذکر

 یکی. اغراق در نکندیمواجه م ياریبس مردان با را زن داستان، در عطار. داردینگاه م
 یکشت در زن حضور بخش در توانیم، یاخالق تیبه عنوان اوج جد، را تیشخص
 و ندیآیبرم زن از یابیکام یپ در( یکشت)مسافران  جامعه کی تمام که کرد جووجست

 خود يشو وصال به زن زین داستان يانتها در. شوندیم دچار خدا قهر به تینها در
 کلش یاخالق مسئله کی انیب يتنها برا ت،یروا کی بطن در تیشخص ریس. رسدیم
 .ردیگیم

 یاصول يپردازتیشخص به داستان، کردن زهیدرامات يراستا در ،ییضایب گرید يسو از
و آن  کندیم اهدا گرید یژگیو کی ورتا به تیشخص نشیآفر. او در زندیم دست

 دهش ورتا بیعلم نص لیو تحص یخوانکتاب يواسطهبه يخردورز نیاست. ا يخردورز
 کیه ب صرفاً  ییضایدارد و ب يعلت وجود اشیپاکدامن در ورتا يزهیانگ رو نیا از. است

 ياست: خردمند یاخالق يمؤلفهاکنون واجد دو  ورتا. کندیصرف بسنده نم یامر اخالق
. کندیم کمکدرام  شبردیداستان به پ يورتا در همان ابتدا بودنخوان. کتابیو پاکدامن
. ندکیم اعتراف به مجاب را آنان و دهدیم خرج به استیس مرد، سه با ییارویروورتا در 

 ردیگیم کلشو جندل  ایلیبرات، ا تیاز زبان سه شخص عیشرح وقا يهیپا بر زین لمنامهیف
 مانقهر از اکنون يراوسه  نیو ا ندیگشایم سخن به لب خردمند يورتا ادیانق تحت که
 .ندیگویم سخن لمنامهیف زن

و خواهان اعتراف است. سه مرد بدون  بنددیم رخ بر یبرقع پارسا زن گر،ید يسو از
 یول رسد؛یم خود شوهر به زین زن تینها در. پردازندیم خود اتیجنا انیبمقاومت به 

 ياسطهوبهاست و  یمنف یتی. مرداس در شروع داستان شخصرسدینم خود شوهر به ورتا
ورتا  ،پس؛ اتفاقات ناگوار است یتمام عامل ،همسرش يدر مقابل خردمند ،ينابخرد

 .یابددست می ،ماکان ریبه ام دنیرس ،يواالتر یبختکین به و ردیگیم دهیمرداس را ناد
 اهخاستگ جنس، سن، از ياگستره مناسبت شد گفتهکه  گونههمان: مناسبتب( 

 فیاو توص ییبایزن پارسا، تنها  ز فی. عطار در توصشودی... را شامل م و یاجتماع
و  بانمکدارد.  اهیس يو مو دیسف يصاحب جمال است که رو ی. زن پارسا زنکندیم
 بیس به اشچانه. درخشدیم دیمروار چون دندانش و دارد یخندان لب ؛است نیریش

 .دارد شباهت
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 بود نون و صاد او يابرو و چشم چو
 

 دبو کنون ه،ــنِ عــقاط صّ ــن شــلیدل 
 (131: 1387 عطار،)                    

 زهدش، جز او یاخالق صفات از. ردیگینم نظر در ینام چیه زن تیشخص يبرا عطار
 نز. دیگوینم يزیچ شیهاییتوانا ای یشخص قیعال از. کندینم يااشاره يگرید یژگیو به

 که میهست مواجه یتیشخص با واقع در. است مشخص یاجتماع گاهیجا فاقد عطار يپارسا
است.  يبعدتک زیداستان ن تیاو در کل يزهیانگ رو نیهم از و است خام کیدرامات لحاظ از
 در. است کرده توجه ارسطو نظر مورد نکات به تیشخص خلق در ییضایب گر،ید يسو از

 تیخصش به ورتا نام اطالق. ورتا: است گرفته نظر در ینام خود تیشخص يبرا نخست گام
 .ندیافریب ریشود و در ذهن مخاطب تصو فردمنحصربه یتیصاحب هو کندیم کمک
 شیگرا بلکه به سبب کند؛ینم عرضهشاعرانه  فاتیتوص باورتا را  ییبایز ییضایب

 يراب یتنها عامل رایی بایز ییضایب یول دهد؛یم جلوه ییبایبه ورتا او را واجد ز مردان
عالوه  لمنامهیاو در ف یجوان و است جوان يدختر ورتا. داندینم ورتا به مردان شیگرا

 مشغول تطنیش با ورتا که یزمان ژهیوبه شود،یم یتداع زین يپردازبر ذکر سن، با صحنه
 .است لگن در لباس شستن

 گذارد که به ورتا هویت ببخشد. کتاببیضایی در دست ورتا کتاب می ،عالوه بر این
 گریبت به دخرد ورتا نس يداللت بر برتر که است یفیموت لمنامه،یف بستر در و نشانه کی

ا در ورت ییتوانا دهد،یم ورتا به ییضایب که يگرید مشخص صفت. دارد هاتیشخص
 مرد، سه هر با مواجهه در ورتا. است آن فاقد عطار يپارسا زن که است یکالمجدل 

 را او و خردیم زمان ورتا يبرا که هاستکشمکش نیو هم کندیم مجادله آنان يپاپابه
 .شودیم او یپاکدامن حفظ يبرا یعاملو  دهدیم نجات مردان چنگ از

دو قسمت کاسبرگ )پاژند( و گلبرگ  يورتا به معنا یزبان فارس در: شباهت( پ
نام  نینام ورتا، ا يدرباره جستجو در ی(؛ ول100 :49ج  ،1345است. )دهخدا،  ل)ژند( گ

حت بر ص یمبن یمنبع موثق چیاطالق شده است که ه انیدر زمان هخامنش میحک یبه زن
 دهینرساتاثب به تیشخص نیا از ییضایب رسدیبه نظر م ،حال نیمدعا وجود ندارد. با ا نیا

 رسطوا موردنظر سوم یژگیو با تیشخص کی خلق در يکردیرو نیچنالهام گرفته است. 
ت شباه نیاز ا ،یعصر هخامنش رفارغ از صحت وجود ورتا د  ییضای. بشودیم مرتبط
ذکر  يواسطهبه چهارم، قرن به را او گرید یقالب در و بخشدیم جان ورتا به و بردیبهره م

 .کندیم یمتجل را یمیحک يبانو ،در آن قرن است ير ينام ماکان که از امرا
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 قرابت نیا کمک به تا است مخاطب و کنشگر انیم يارابطه جادیا شباهت، از هدف
 ییبه نظر رسد مخاطب توانا دیبخش بع نیا در البته برسد؛ صیتشخ و شناخت به

. ابدییم تیاهم ییضایشخص ب يشباهت برا نیا بلکه باشد؛ داشته قیتطب و صیتشخ
 زا پارسا زن. است داشته یدسترس يمتعدد منابع به پارسا زن داستان نقل در عطار
 (. 1390می، نقل شده است )اسال يزمان خود بوده و در کتب متعدد جیرا يهاتیحکا

 ساختار با تیشخص يسازگار به که است يهمساز یینها یژگیو: یهمساز( ت
 يکنشگر و کنش با میمستق يرابطه دلیل به یژگیو نیا. است مرتبط اثر طرح و یکنش

 یز بررسپس ا نجایاست و در اارزشمند  تیشخص دو قیتطب در گرید یژگیو سه از شیب
 . شودیم انیب هاتفاوت ت،یشخص دو یکنش يهایژگیو

 زامنفعل ساخته است. انفعال زن پارسا  يموجود زن، از پارسا زن نشیآفر در عطار
است و در  زیبرانگسؤال يمخاطب امروز ياست. انفعال او برا برانگیزتأملچند وجه 

بر  رادرشوهربداستان، با به سفر رفتن شوهر،  يست. در ابتدانی پذیرفتنی دادهایرو یبرخ
 .شودیم یمستول يعشق بر و بارهکی به ،نگاه کی بابلکه  شود؛یعاشق نم يو

 دلـفـروز آن يرو پــرده از ــدیبـد روز کـی رفت زن آن يسو یپگاه
 شد چون که میگویم چه گفتم غلط شـد سرنگون و رفت دست از دلش

 (132: 1387)عطار، 
 از خود ي. زن بدون آنکه رفتاردهدیرخ م یکنش چیبه زن بدون ه برادرشوهر عشق

 ياسازفض به دست ییضایب مقابل در. شودیخود م برادرشوهرنشان دهد، موجبات عشق 
 اب خندان ورتا». داردیوام کنش به را او و کشدیم رونیب پرده پس از را ورتا او. زندیم

 «زندیم دلگ برهنه يپاها با را هایشستن بزرگ یتشت در پشت به هادست و بسته چشم
 تنها زن که يازمانه در. دیکن اضافه ورتا یخوانکتاب بهنکته را  نیا(. 19: 1392 ،ییضای)ب

جذاب  یزن به دیبدون ترد نشینمک يهاطنتیو ش یخوانکتاب با ورتا است، دنییزا يبرا
 يتدااب همان از ،زمان خودش جامعه در ورتا کردنبرجسته يبرا ییضایب. شودیم لیتبد

 .کندیم آشکار الوگید چند قالب در را زن بر حاکم نگاه داستان
 (8)همان:  ؟یعقلناقص نزد را یعاقل فرستاده؟ یزن نزد مرا ير ریما: یقاض»

 (11)همان:  ده؟یشن یراستبهسخن  یتاکنون از زن یکس چه :یقاض
 یحت ستمگرند؛ هازن. یزن به تا ترآسان يمرد به کردنالتماس من يبرا :جندل

 (.15)همان:  ترندعادل نباشند که هم ترعاقل مردان و نشانیبهتر



 (34پياپی) 1396، زمستان 4ی شماره ،9 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــ  112

 

که  دورکن او از کتاب. نشود هوا دو کفتر تا مده راه خانه به را شانشیخو :مرداس
برد. جامه اگر خواست قماش ببر تا به دوختن سرگرم نبداند فرمان او  ياز شو شیچون ب

 .(19شود؛ اما حساب نیز بگو تا زیاده نخواهد... )همان: 
 رد را ناهمسنگ دو که یکنیم حکم خود حماقت بر عقلتو ناقص ساننیبد :یقاض

 (.42)همان: « خدا هرگز خداوند و ردیمیم امروز هم او که ینهیم ترازو کی يهاکفه
 يقو يزهیانگ تواندیم مردساالر کامالً ياو ظالمانه به زن در جامعه يبعدتک نگاه

جلوه دهد.  ییخود را در قالب موجود مرموز و ماورا تیزن شود تا حقان تیشخص يبرا
داستان تا  ي. زن پارسا از ابتداستیعطار مطرح ن تیدر حکا وجهچیه به یزشیانگ نیچن

 عبارت به. است مردان کیتحر يبرا یعامل تنها کند،یمردان به تن م يکه جامه یزمان
. زن پارسا تنها شیهاکنش نه است، بودنزن پارسا زن و مردان تقابل عامل تنها گرید
. کندیم داینجات پ یبیغ يو در اوج آن به کمک مددها تیو معصوم تیمظلوم يواسطهبه
 بهدارند،  شیپ درکه  ییهاخواناز  گذرزن پارسا و ورتا در  تیدو شخص رو، نیهم از

 .شوندیم سهیمقا بیترت
 

 خوان اول. 1. 5
  تنها او را عتاب  برادرشوهرش، آلودگناه نگاه برابر در پارسا زن ،ییارویرو نیاول در
 از مرگ کیکنش درامات کیبابت  زن. کندیم دفاع خود از سنگسارش زمان در. کندیم

 در. کندیم دایپ نجات یرمنطقیغشکل نسبتاً  بهو  یکامالً اتفاق بلکه کند؛ینم دایپ نجات
 اشیذات تیمعصوم سبب به تنها و کندینم دفاع خود از او قتل ارتکاب و غالم برابر

 یزمان و کندینم دور خود از را پسر خته،یگر اعدام از پسر یهمراه در. شودیم بخشوده
 ي. در وضعیت پیچیدهدروغگوست پسر که دیگشایم سخن به لب شودیم فروخته که

 از را او که است ییماورا اتفاقات نیا و زنددرون کشتی، زن دست به هیچ عملی نمی
 عنوان جذاب چیبه ه یشیاثر نما کیدر قالب  یتیشخص نی. چنرهاندیم مردان چنگال

 .کندیم مطرح ارسطو که است یکیدراماتقهرمان  يهامؤلفه هرگونهزن فاقد  نی. استین
دهد و کنش ورتا نسبت به هر وضعیت در مقابل بیضایی به شخصیت خود کنش می

 . کندکامالًمتفاوت است. در مواجه با برات او خود را در اتاق حبس می
حبس  نجایآه خدا، من خود را ا – امحجله در کنم؛یم حبس را خود نجایا من :ورتا»
 (.28)همان:  «کنمیم
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. دکنیم حرام خود بر را خواب دارد، را قفل کردنبرات قصد باز ابدییم درکه  یزمان
و  کندیم مقاومت اشهیدا و مادر پدر، آمدن قالب در برات يهاوسوسهاو در برابر  

برات، او را  زودیورتا در اپ يهاکنش. دهدیپاسخ م فردمنحصربهعمل  کیرا با  هرکدام
 يضاف عمل نیا و کندیم پرتاب حوض درون به را اتاقش دیکل که دهدیم سوق ییسوبه 

 .شودیم داستان افتنیادامه  يبرا یو عامل کندیم زهیدرامات را دادگاه
 

 دوم خوان. 2. 5
 جواب کیتنها به  شود،یغالم مواجه م ناصواب يزن با تقاضا کهیزمان عطار تیروا در
 ی. زمانسازدینم آگاه غالمش آلودگناه نگاه از را عرب مرد یحت و کندیمبسنده    یمنف
 و تشیمعصوم صفت سبب به تنها زن شود،یم افتیزن  نیدر بال نیخنجر خون که

 . کندیم دایپ نجات مرگ از عرب مرد يخردمند
 بود همداستان زن گفتار بدان بود جهان خردمند چون یاعراب      

 (135: 1387)عطار، 
آن سو،  در. خواهدیم عشق او از که است ریدرگ یغالم با پارسا زن دوم خوان در

 ردم دو هر رفتار. طلبدیم عشق ورتا از زین او که شودیم مواجه بانقافله يمرد با ورتا
را به قتل  یکودک پارسا، زن ممانعت بابت غالم. است زیآمخشونت هازن به نسبت

 ماً یتقمس را خشونتش ایلیا یول رد؛یگ قرار کودک مادر شتم و ضرب مورد زن تا رساندیم
 کیدرامات تیچرخش موقع ،یداستان نیچن کردنزهیمهم در درامات ينکت. کندیم اعمال

برات است که برات  دیمورد تهد یمرد است. در خوان نخست ورتا در حال کیورتا با 
 خوان در. است کرده محبوس را خود اتاق در ورتا چراکه شود؛ کینزد او به تواندینم

 یراحتبه ایلیندارد و ا یپناه گری. او دشودیم روروبه متفاوت ياتجربه با ورتا دوم
؛ در شودیورتا م تیشخص یباعث پختگ یتفاوت نیچن خلق. کند تصاحب را او تواندیم

مقابل زن پارساي عطار فاقد چنین سیر تکاملی است. او همان وضعیتی را دارد که در 
 يرفندت چیو ه است فیضع یکیزیفرویارویی با برادرشوهرش داشت. او همیشه از لحاظ 

 نیا مثال در نیبهتر دیاست. شا بستهدل ییماورانجات خود ندارد و  به اتفاقات  يبرا
 یافراط يریوتص یکشت دادیرو. دهدیرخ م یسفر با کشت بخشکه در  است یاتفاقات نهیزم
 يابر يموجود صرفاًاست. زن پارسا در نگاه مردها  تیحکا نیشیپ يهابخش یتمام از

 شدنسوار از شیپ که یحال در دارند؛ یشهواناست و همه مردان به زن نگاه  شهوت رفع
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ردان از م یمیعظ لیخ یبه تعرض کرده بودند، در کشت دیسه مرد او را تهد ،یبر کشت
 مسافر به او نظر دارند:

 زار عاشق يو بر القصه دـــشدن بارکیبه یآنگه اهل آن کشت پس
 

 فروزان آتش چون گشت ایدر که سـوزان آب زان یآتـشـ بـرآمـد
 نگونسـار شــآتـ در ـدیبـگـردان راـبکیرا به یاهل کشت دمکی به

 (138-137: 1387)عطار، 
 نیا و کندیاز چنگ مردان آزاد م یاله یعذاب يواسطهبهزن را  تیدر نها عطار
 انیداو ورود خ ییماورا عیرا از توسل به وقا سینوشنامهینما که ارسطوست نگاه برخالف

 يو ؛ستا مسئله نیدر هم زین ییضایقوت اثر ب ينقطه. داردیداستان بر حذر م انیبه جر
ر د ورتا بلکه کند؛ینم یتوجه یعیفراطب و یرانسانیغ يهاقدرت به عطار، برخالف

 يریگمیتصم. ردیگیم میتصم خود نجات يبرا و زندیکسوت قهرمان دست به عمل م
است اهل  ی. ورتا زناست يراو يپردازتیشخص ازندارد و برآمده  یرونیب منشأاو 

آنکه سکوت کند و منتظر کمک  يجابهمشکالت  با مواجهاست در  یهیمطالعه، پس بد
 . کندیم عمل خردمندانه ،باشد یرونیب یاز منبع
 

 سوم خوان. 3. 5
 را او دهدیم اجازه و سازدینم دور شیخو از را جوان پسر خوان، نیسومپارسا در  زن

 در تاور. کندیم التماس تنها پارسا زن فروشد،یکه پسر او را به تاجر م ی. زمانکند یهمراه
گاه ورتا آن ن به. جندل شودیم مواجه جندل با ورتا سوم، خوان در. کندیم مبارزه ایلیا برابر

 ریمتفاوت مواجه است و در مس یگذشته را ندارد. ورتا با چالش تیشخص دو آلودهوس
 انیتفاوت مهم م ينقطه نیا و گذراندیاز سر م را يگرید يتجربه تش،یتکامل شخص

 یتیشخص ییضایب اثر در شودیم باعث يکردیرو نیچن. است داستاندر دو  تیشخص
 ت.اس ساده و تخت تیشخص پارسا زن و است یدگیچیپ واجد ورتاخلق شود.  یچندوجه

 در طوارس دگاهید براساسورتا  ياوست. کنشگر يورتا در گرو کنشمند یدگیچیپ
 يردهپ   در  یآسمان يهادخالت يدرباره نیاز ا شیپ. است یانسان يکنشگر و تین قلمرو

 زنده يبشر يتالشگر ای یاشاره شد. ورتا در هر سه مهلکه به کمک خرد انسان ینئ
 او دوم خوان در. دهدیمو او را نجات  کندیم یرکیز هیدا نخست خوان در. ماندیم
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 ،نگخل يوجودباور است علت  نیا بر چراکه رود؛یم شیپ خلنگزار در و شودینم دینوم
 دکننیم بیتعق را او که ورتاست نیوالد تالش نیا زین سوم خوان در. استوجود آب 

. پس رودب شیعمو يروستاورتا قرار است به  چراکه ست؛ین لیدلیب زین بیتعق نیا و
داستان عطار، با قدرت و  یکشت يو همانند قطعه ستین یاتفاق دادهایاز رو کیچیه

 يواسطهبهدو زن، زن پارسا  دنیشفابخش تیموقع در یحت. رسدینم انیپا به یمعجزه اله
موازات  هب. ستین یاو انسان يپشتوانه. شودیم یاله یقدرت واجد ،یاله آزمون در تیموفق
 قدرت ،يماریب دفع در یدرمانروان يهینظر و يراز يایزکر کتب کمک به ورتااو، 

 زین اشییگوشیپ. کندیم استفاده درمان يبرا يبشر علم از ورتا. کندیم دایپ دنیشفابخش
 است. لمنامهیف يهاتیشخص گرید با اشرابطه يواسطهبه

 یررسب یقهرمان را در قلمرو انسان يبالقوه يخطا و اشتباه ا،یهامارت مبحث در ارسطو
 زن .دارد دیتأکآن  کردنینیزم يراستا در قهرمان، وجود در اشتباه وجود بر يو. کندیم

-ییبایو ز باستیز راند،یم خود از را گرانید تنها او. کندینم یاشتباه چیه عطار يپارسا

 شیپ میصراط المستق ریبلکه در مس کند؛یخطا نم گاهچیهو  است یاله یموهبت زین اش
 سواد داشتن او بالقوه يخطا. دارد يمتعدد یانسان يهالغزش ورتا او،مقابل  در. رودیم

 یژگیو بودنعالم. است شده کسب او خود تالش سبب به بلکه خدا؛ جانب از نه که است
الف . ورتا برخسازدیم رهنمون صعود به سپس و سقوط به ابتدا را ورتا که است ینیزم

 يبهانه به بارها برات نخست، خوان در. گرددیبازم و خوردیم بیزن پارسا بارها فر
 میلتس يآستانه تا را ورتا خانه، گرفتنآتش ،يدزد کردن،یحضور پدر و مادر، خودکش

 آستانه ات یگرسنگ و یتشنگ يواسطهبه زیو جندل ن ایلی. ورتا در مقابل ابردیم شدن
. کند شتباها تواندیم که ندیآفریم یانساناز ورتا  ییضایب چراکه رود؛یم شیپ شدنمیتسل

 .ودشیمحسوب م يبعدتک ،در مقابل انسان که ندیآفریم يافرشته پارسا زن از عطار
 انتخاب است که ارسطو در يبودن شخصیت زن پارسا مقولهبعديدلیل استوار تک

از  یبدان اشاره کرده است. زن پارسا حق انتخاب ندارد. اعمال او ناش تیشخص نییتب
 يانتخاب و اوجو  کندینم مکرو  زندیکلک نم گاهچیهرو  نیهم از ؛اوست تیمعصوم

 او. ردیگیم میتصم مدام ورتا. ستین يگرید میتصم مقابل در که است معبد در یزندگ
 را ایلیا دیهدت برابر در خلنگزار به بردنپناه. نخوابد ردیگیم میتصمبا برات  مبارزه يبرا

و به سه مرد گناهکار دستور  کندیم يریگمیتصم يداور تیموقع در او. کندیم انتخاب
ا در . ورتبخشدیم را آنان داستانشان دنیشن با بالفاصله پارسا زن که یحال در. دهدیم
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و  کندیم يریگمیتصم انتخابش يبرا یول کند؛یمماکان را انتخاب  ریداستان ام يانتها
 .دهدیانتخاب قرار م یدر برابر دوراه زیماکان را ن

 يسازگار را يهمساز ارسطو. ارسطو مدنظر یژگیو نیچهارم به که است نقطه نیا در
 تیخصش عنوان به را پارسا زن که یزمان. کندیم یمعرف طرح و کنش ساختار با تیشخص

زن پارسا واجد  ،یو طرح داستان یاز منظر اخالق م،یکنیم یبررس عطار تیحکا در
بارز  صفت یکه پاکدامن میمواجه شو یقرار است با زن یاست. در طرح داستان يسازگار

 دیترد دونبندارد.  یچندان يسازگار تیحکا یبا ساختار کنش تیشخص نیا کنیاوست؛ ل
 .گرددیبازم تیروا يهازن و روش يدربارهبه نگاه زمانه  يناسازگار نیاز ا یبخش مهم

 انیع ار او کیدرامات کامل ریتصو ،يهمساز یژگیو در پارسا زن مقابل در ورتا يبرتر
 زمانه میترس با ییضایب کهدارد؛ چرا يسازگار ینئ يپرده ی. ورتا با طرح داستانسازدیم

 گاهن با مبارزه قصد که است یزن او. سازدیم برجسته را ورتا زن، به جامعه نگاه و ورتا
د به شوهر خو یاست. او حت مسئله نیهم يبرا زیاو ن یحاکم دارد. پاکدامن يمردساالرانه

 .جنگدیم يپاکدامن است؛ چون با و زین
 ایدر نام پسر من.  –کند زنده اشیالیخ پسر نام در را پدرش تا کشتیم مرا: ورتا»

نه  بودم و دهیرا نه د کدامچیپسر خودم؛ که ه دیشا ای. کشتیپدرش بود که مرا م دیشا
 (.102: 1392 ،ییضای)ب «دمیدیم

 (.104ان: )هم «!میدانستیم شتریب ما اگر شدیم بهتر ایدن. مرداس است دانش نیا: ورتا»
 اشلمنامهیف یکنش ساختار با را خودش تیشخص کنشگر، ییورتا خلق با ییضایب

-نتخابا    سپس در  ،يرفتار یژگیو يواسطهبهابتدا  زیورتا ن ي. کنشگرکندیم سازگار

 یژگیو نیچهارم داشتن با رو نیهم از. شودیم خالصه کردنعمل در تینها در و کردن
 .شودیم لیتبد کیدرامات تیورتا به شخص ،ییارسطو
 

 یريگجهينت. 6
 ي اصلی یک اثر دراماتیکبه عنوان هسته ،طرح انیم تا است تالش در ارسطو يقایبوط

ند ک جادیا یمنطق ياطرح رابطه يرسانندهدر مقام عامل کنشگر و به عمل ،تیشخص و
در  ییهامؤلفه ازمندین يکنشگر نی. ادهدیرخ م زهیکنش و انگ يواسطهبهمهم  نیا که
بیق برد. از تحلیل و تطاز آنها نام می شعر فناست که ارسطو در  تیو شکل شخص ختیر

 گفت که: نیچن توانیمشده انجام
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 يادهیا از تا کندمی ياری را سینولمنامهیف ای سینوشنامهینما هامؤلفه نیا از يریگبهره (1
 یشیمان ياثر ت،یشخص به یبخشجان با تینها در و ابدی دست کیدرامات یطرح به
-یرانیا یتیحکا شودیم موفق عوامل نیا از کامل شناخت با ییضایب بهرام. ندیافریب

 .کند لیتبد کیدرامات ياثر به را یاخالق
در  یطقمن راتییعطار، با تغ يداستان زن پارسا «طرح» قراردادن هیمادست با ییضایب (2

ار به ب نیکرده که ا لیتبد یرا به ورتا نام تیزن حکا ت،یحکا نیا یاصل تیشخص
 ییضایمتن ب یاو با ساختار کنش کیاست و وجوه درامات افتهیدست  یمقام قهرمان

 کامل دارد. يسازگار
 يراب یروش تواندیم عطار از یمیتعل تیحکا کی کردنزهیدر درامات ییضایب روش (3

عناصر  به سبب نداشتن که یمنابع. باشد یرانیا کهن اتیادب از کیدرامات متون دیتول
 ای شنامهیانم به آنها قراردادن هیمادست با توانکه ب ییهامؤلفه بودنیناکاف ای کیدرامات

 .ستا افتهین دست یمناسب تیموفق به مجموعه در افت،ی دست محکم يالمنامهیف
ام که درک درست از نظ افتیدر توانیم ییضایب يلمنامهیف و عطار متن قیتطب با (4

وجه ختم خواهد شد. با ت زیبرانگتأمل يبه اثر تیطرح و شخص لیدر تحل ییارسطو
 يپردازتیشخص کی به دنیرس در یرانیا يهاتیحکا در مناسب ینیچفقدان مقدمهبه

 ،يتکرار يهافیموت و آشنا يهاپیت حد در تیحکا اشخاص ماندنیباق و مستحکم
ر صحنه آنچه د يواسطهبه یشیدر بستر اثر نما تیشخص پروراندن در ییضایب روش

 .است متون نیا کردنزهیدرامات هیرو نیتریمنطق دهند،یانجام م
 او و ودشیقائل م یاجتماع گاهیورتا جا يبرا ینئ يپردهبرخالف عطار، در  ،ییضایب (5

ه زن را نسبت ب نیا تیشخص ییضایب. سازدیم خارج صرف بودنزن چارچوب از را
 به لیتبد دهدیم انجام آنچه سبب به ورتا. کندیم برجسته اشجامعه زمانه گریزنان د
 شد،یاندیمعطار  ي. او برخالف زن پارساشودیم قهرمان تینها در و تیشخص
 ودخ تالش با و ماندینم معجزه منتظر ورتا. زندیم عمل به دست و ردیگیم میتصم

در نقطه  گرید ،ییاصل ارسطو مطابقروست که ورتا  نی. از همرسدیم کمال به
 پارسا زن که است یحال در نیا. رسدیم یبختکیبه ن ی. او از بدبختستین ییابتدا
 گرددیبازم رفته شوهر شود؛یم شروع تیحکا که است يانقطه همان در تینها در
 .رسدیم یبختکین به یبختکین از زن و است همسرش با دوباره او و
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