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 چکیده
 اسهم   از پهه   هها   آیهه   در بایهد  را شهبه   یها  تعزیه   مبدأ و اصل احتماالً
 یه   عنهوا  به   کهربم  فاجعه   از الهها   بها  اسهم    از پس ک  کرد واکاو 
 دیگهر   هها   قصه   و اشخاص تکاملی  دور در و یافت نمود دینی نمای 
 از یکهی  «حهم   منصور ب  حسه » شبه /تعزی  نسخ . شد افزوده آ  ب  نهز
 از تبریز  شمس نطف  آ   در ک  است تعزی  مضمونی ها  دگردیسی ای 
 ای  اصلی ها  شخصهت. شود می بست  حم  منصور ب  حسه  کشت  خو 
 و دختر و( موالنا) رو  مم  تبریز   شمس حم   منصور ب  حسه  اثر 

 پرداز  قص  ساختار و شخصهت بررسی ضم  مقال  ای . هستند و  همسر
. پردازدمی مضمونی دگردیسی ای  علل ب  حم   شبه /تعزی  در روایت و
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 و موالنها  دختر فرزند ا   اسطوره و جدید روایتی در شمس ها  یافت  مطابق
 بها  که   تعزیه   نسخ  ای  نا  بی نویسندۀ و است حم  شخصهت دیگر وج 
 بوده  آشنا( موالنا و شمس حم  ) بزرگ عارف س  ای  اندیش  و زیست
 .است داده ارای  آ  از ا  اسطوره و شهعی-اسممی روایتی

 

حسه  به  منصهور حهم   شهمس تبریهز   موالنها         های کلیدی:واژه
 .تعزی   روایت نمایشی

 
 لهئمقدمه و بیان مس

دربارۀ وجود هنر نمای  در ایهرا  پهه  از اسهم  دو دیهدگاه کهاممً متفهاوت وجهود دارد:        
و  نگرنهد  یتردیهد مه   دۀیه دست  نخست در وجود هنر نمای  در ایه  دورا  بها د  پژوهشگرا  

امها ههردو دسهت       دارند اولنظر  مخالف با گروه   دیگر براساس شواهد و مستندات گروه
اجرایههی   وۀهمههبهبی بهها شهه   ییههها   یهههو آ  وجههود آ  در یهه  موضههوا توافههق دارنههد   

 در ایرا  په  از اسم  است. یشینما نمایشی/شب 
چو  مصائب مهترا  سهوگ سههاوو و یادگهار     ییها  یهبرخی پژوهشگرا   تعزی  را ب  آ

هنهدواروپایی را    هها  تهاریخی در فرهنه     هها  دیگهر افسهان     ا و عهده  رسهانند  یزریرا  م
 ذیهل   المعهارف تشهه    ةدائهر  ؛تعزیه   ذیهل   جها  اسم   دانشنام :)ن  ددانن یخاستگاه آ  م
در سهنت ایرانهی از    زهه انگ دو مهاجرا  مه   : »سهد ینو یمه   ا در مقاله   ارشاطری تعزی (. احسا 

)یادگار زریرا ( اثهر  متعلهق    ری؛ یکی یادگار زراند س یمقاقابل ها یخوان  هجهاتی چند با شب
ایه  اثهر حماسهی     . . مهان  است ک  از روزگار ساسانها  باقی مانده اسهت..   ها ب  ایرا  سده

)ا(  بر شخصهت زریر  مداف  از جا  گبشت  و دلهر در راه دی    ههمچو  مصهبت اما  حس
تأمل دو جنب  ای  تراژد  قابل: »دیافزا یو در ادام  م(. ا128: 1367  )یارشاطر« متمرکز است

په  از آنکه  جنه     .عی حادث  بر زریر و نزدیکان  معلو  استقط ج هیکی آنک  نت :است
  بار مصائب در انتظار شاه را برا  و  زهانگ آماز گردد  جاماسب در ی  پهشگویی شگفت

دسهت    که  زریهر دالور  چگونه  خائنانه  به      دیه گو یخهاص مه    طهرز  و به   سازد یآشکار م
ک  سرنوشت کسها  بهر     هکن ینهز مشاهده م ها یخوان  هدر شب ...شود یبهدرف  شقی کشت  م

ها با توصهفات  اما  معلو  است و املب از طریق اخبار  احساسات ماقبل وقوا  اظهار تأسف

. جنب  دو  آ  است ک  مرگ زریهر بها عزیمهت    دشو یآشکار از رخدادها  آینده آشکار م
  صهرر سه   به     مه رب  ک  شود یاسفبار پسر جوان  بستور )ب  قول فردوسی  نستور( دنبال م

پهدر   جا  یتپهده و بخو . کنار پهکر ب ردهگ یو انتقا  پدرو را م شتابد یجن  با بهدرف  م
 «زند یبر حال زار پدر نوح  م زهانگ با کلمات حز  ها یخوان  یروو خاص تعز و ب  ستدیا یم

 .(129 )هما :
است:  سهاوو سوگ  کند یم مقایس  اسممی دورا   تعزی با یارشاطر ک  دیگر  ماجرا 

تراژد   در -بلک  زریر یادگار در ن  - اسممی ماقبل سن  در را تعزی  با همانند   یتر  ینزد»
  هزمه  تورا پدر راه آوارگی  ن هبرا  گریز از ک گناه یسهاوو باید یافت. شاهزادۀ جوا  و ب

 .(127 )هما :« سدر یو در آنجا ب  فرما  افراسهاب بدگوهر ب  قتل م ردهگ یم  هپ در
  یه ثهر آیه  فوق بهر تعز أب  ت سوگ سهاووپه  از یارشاطر  شاهرخ مسکوب در کتاب 

. مضمو  استدالل او ای  است ک  تعزی  جا  سهوگ سههاوو را   اما  حسه  اشاره کرده بود
   جایگزی  عهزا  تهاریخی شهد    ا اسطورهگرفت و ب  عبارتی سنت سوگوار  در عزادار  

 (.85-82: 1351)مسکوب  
در پی حمل  اسکندر مقدونی و نفوذ فرهن  یونانی در ایرا   ایرانها  با ادبهات نمایشهی  

در دورۀ ساسهانها  سهاخت     ییهها  ا جایی ک  رضوانی معتقد است ک  تماشاخان د؛ تآشنا شدن
 (.Rezvani, 1962: 23-32) است شده یم

  پهه  از اسههم  را  حتهی اگهر همه  فرضهههات ذکرشهده دربهارۀ وجهود نمههای  در ایهرا       
با ورود اسم  ب  ایرا  نمای  و نمایشگر  یکسره مردود شدند  تردید   نک یبپبیری   در ا

وجود ندارد و از هنگا  سلط  اعراب بر ایرا   ایرانها  همواره در پی راهی بودند تها خهود را   
  هها  پوواز ای  سلط  رهایی بخشند و جانبهدار  از خانهدا  نبهی اسهم   یکهی از ایه  سهر       

ب  بوی  در برداد در ده  اول محر  امر کرد  معزالدول  احمد»مبهبی ضد عربی ایرانها  بود. 
چهو  ایه    . سهدالشههدا پرداختنهد    یه سهاه عزا بپوشند و ب  تعز  تمامی بازارها  برداد را بست 
را بهدعتی بهزرگ دانسهتند و چهو  بهر       لهبا علما  اهل سنت آ   قاعده در برداد رس  نبود
 (.115: 1391  )بهضایی «چاره جز تسله  ندانستند  معزالدول  دستی نداشتند

برخهی از پژوهشهگرا  همچهو        امها دربارۀ زادگاه تعزی  دیدگاه مشترکی وجود نهدارد 
معتقدنهد که  شهاید اول     دیلمی  چگونگی فرمانروایی عضدالدولفقههی در کتاب  اصرر یعل
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. جنب  دو  آ  است ک  مرگ زریهر بها عزیمهت    دشو یآشکار از رخدادها  آینده آشکار م
  صهرر سه   به     مه رب  ک  شود یاسفبار پسر جوان  بستور )ب  قول فردوسی  نستور( دنبال م

پهدر   جا  یتپهده و بخو . کنار پهکر ب ردهگ یو انتقا  پدرو را م شتابد یجن  با بهدرف  م
 «زند یبر حال زار پدر نوح  م زهانگ با کلمات حز  ها یخوان  یروو خاص تعز و ب  ستدیا یم

 .(129 )هما :
است:  سهاوو سوگ  کند یم مقایس  اسممی دورا   تعزی با یارشاطر ک  دیگر  ماجرا 

تراژد   در -بلک  زریر یادگار در ن  - اسممی ماقبل سن  در را تعزی  با همانند   یتر  ینزد»
  هزمه  تورا پدر راه آوارگی  ن هبرا  گریز از ک گناه یسهاوو باید یافت. شاهزادۀ جوا  و ب

 .(127 )هما :« سدر یو در آنجا ب  فرما  افراسهاب بدگوهر ب  قتل م ردهگ یم  هپ در
  یه ثهر آیه  فوق بهر تعز أب  ت سوگ سهاووپه  از یارشاطر  شاهرخ مسکوب در کتاب 

. مضمو  استدالل او ای  است ک  تعزی  جا  سهوگ سههاوو را   اما  حسه  اشاره کرده بود
   جایگزی  عهزا  تهاریخی شهد    ا اسطورهگرفت و ب  عبارتی سنت سوگوار  در عزادار  

 (.85-82: 1351)مسکوب  
در پی حمل  اسکندر مقدونی و نفوذ فرهن  یونانی در ایرا   ایرانها  با ادبهات نمایشهی  

در دورۀ ساسهانها  سهاخت     ییهها  ا جایی ک  رضوانی معتقد است ک  تماشاخان د؛ تآشنا شدن
 (.Rezvani, 1962: 23-32) است شده یم

  پهه  از اسههم  را  حتهی اگهر همه  فرضهههات ذکرشهده دربهارۀ وجهود نمههای  در ایهرا       
با ورود اسم  ب  ایرا  نمای  و نمایشگر  یکسره مردود شدند  تردید   نک یبپبیری   در ا

وجود ندارد و از هنگا  سلط  اعراب بر ایرا   ایرانها  همواره در پی راهی بودند تها خهود را   
  هها  پوواز ای  سلط  رهایی بخشند و جانبهدار  از خانهدا  نبهی اسهم   یکهی از ایه  سهر       

ب  بوی  در برداد در ده  اول محر  امر کرد  معزالدول  احمد»مبهبی ضد عربی ایرانها  بود. 
چهو  ایه    . سهدالشههدا پرداختنهد    یه سهاه عزا بپوشند و ب  تعز  تمامی بازارها  برداد را بست 
را بهدعتی بهزرگ دانسهتند و چهو  بهر       لهبا علما  اهل سنت آ   قاعده در برداد رس  نبود
 (.115: 1391  )بهضایی «چاره جز تسله  ندانستند  معزالدول  دستی نداشتند

برخهی از پژوهشهگرا  همچهو        امها دربارۀ زادگاه تعزی  دیدگاه مشترکی وجود نهدارد 
معتقدنهد که  شهاید اول     دیلمی  چگونگی فرمانروایی عضدالدولفقههی در کتاب  اصرر یعل
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: 1394؛ نجهار    118: 1347  فقهههی : ده باشهد )نه   نهاده ش  بار رس  تعزی  در همدا  بنها
  هها   همبهبی در اصفها  و سهایر سهرزم    ها  یاز زما  صفویا  مراس  تعزی  و نما .(128

شهعی سار  و جار  بوده و در دورۀ قاجار در مالهب شههرها  ایهرا  حهداقل چههار تکهه        
سهوگوار  دینهی به     تکهوی  آ  در مراسه    » اسهت. برگزار  ای  مراس  وجود داشهت    برا 

حالت ی  نهاد مبهبی صورت پبیرفت  و در عه  حال در جریها  عملکهرد اجتمهاعی خهود     
 ابنهده ی ارزنهده و تکامهل   ۀظرفهت نمایشی پهدا کرده است. تعزی  از لحاظ تاریخی ی  پدید

پهوندد و از سو  دیگر دور تقریباً کاملی از تحول را پهمهوده و   است. از طرفی ب  اجتماا می
 (.7 :1383  )بکتاو «رسد می سوگوار  و دی  از آزاد تئاتر ی  مرز تا طبهعی موق  ی  در

طلبهی   شاه  عواملی مثل رونق و عمومههت تعزیه  و نههز تفهن     از آماز حکومت ناصرالدی 
و ملبه  کنهد.   اتدریج وجه  سهرگرمی تعزیه  بهر جنبه  عهزادار       شد ک  ب  سببتماشاگرا  

شهد. اشهخاص بهاز      خوانهده مهی   "واقعه  پهه   "افهزوده شهد که    نهوعی مقدمه  به  تعزیه      »
ها ه  از افراد اساطهر اسممی بودند و ه  از مهر آ  و گاه حتی از افهراد کوچه  و    واقع  په 

 « حسه  به  منصهور حهم   » شبه /تعزی   نسخ (.131: 1391  )بهضایی «عهد نویسنده گبر ه 
-بها نگهاهی به  اسهاطهر عرفها  ایرانهی       مضمونی تعزی  اسهت که     ها یسییکی از ای  دگرد

نطف  شمس تبریز  از خو  کشت  حسهه  به  منصهور حهم        اسممی نگاشت  شده و در آ 
و روایهت در تعزی /شهبه      پهرداز  . ای  مقال  با بررسی شخصهت و ساختار قصه  شود یبست  م

 .حم   ب  ای  دگردیسی مضمونی در نمای  دینی تعزی  پرداخت  است
 

 پژوهش نۀیشیپ
عههموه بههر   وقههت ایتالههها در ایههرا  سههفهر 1انریکههو چورولههی 1334تهها  1329  ههها طههی سههال

 .تعزی  در نقاط مختلف ایهرا  پرداخهت    ها جار  سفارت  ب  گردآور  نسخ   ها تهفعال
نسخ  تعزی  بود ک  آ  را ب  کتابخانه  واتهکها     1055شامل   ا مجموع   حاصل ای  فعالهت

ای  مجلس انالحق گفت  منصهور  » نویس با عنوا دست  ا اهدا کرد. در ای  مجموع   نسخ 
 کنهد  یدار مم  رو  و خو  او را در شهشه  پنهها  مه     حک  شرا ب  حم  و کشهد  او را ب

 شهمس تبریهز   دیه زا یم شود یحامل  م خورد یکور و کر و افلج م )دختر( جا  زهر دوختر ب
  هها  ته  گویا  قص  و شخصه آ ناشناس وجود دارد ک  عنوا  طوالنی   ا سندهیاز نو 2«را

ایه   مستشهرق فرانسهو     3لویی ماسهنهو   1955در سال  اصلی ای  اثر مهجور نمایشی است.

. پژوهشهگر  رساندب  چاپ  4نسخ  را ب  زبا  فرانس  ترجم  کرد و در مجل  مطالعات اسممی
خصهوص   در فرهن  و ادب ایرا  به    ا دیگر  ب  نا  پهتر چلکوفسکی ک  تحقهقات ارزنده

در سهال   گرفهت  واتهکها  عکهس     کتابخان سینو دست    از نسخاست هنر تعزی  انجا  داده
ر د 1368در سهال   ثریها  داد.در نهویورک ای  نسخ  را در اختهار سهد مهد  ثریا قرار  1356
ایه  مهت  را تصهحه      «پهرداز  در اسطوره  ا مجلس منصور حم  انگاره»با عنوا    ا مقال 

 (.1368  )ثریانوشت بر آ    ا مقدم کرد و 
تجلهی  »زبا  و ادبههات فارسهی بها عنهوا        کارشناسی ارشد رشت  نام ا یپا 1390در سال 

توسط محمد نجار  به  راهنمهایی    «ادبهات نمایشی  سهما  حسه  ب  منصور حم  در آیهن
تعزیه  در کنهار     ای  نسهخ  و در آ   شدپور نگاشت   کامل احمدنژاد و مشاورۀ اردشهر صال 

واکاو    اند ک  براساس شخصهت حسه  ب  منصور حم  نگاشت  شده ییها شنام یدیگر نما
 Hossein Ibn Mansur Hallaj inبا عنوا    ا   مقال نام  ا یپااز ای   .(1390  )نجار  شد

the Mirror of the Dramatic Literature   در مجله  Life Science    .منتشهر شهده اسهت 
گونهاگو     هها  شهنام  یتأکهد ای  مقال  نهز بر شخصهت حم  و بررسهی شخصههت او در نما  

بهر   صهورت مسهتقل و بها تأکههد    تاکنو  ههچ پژوهشهی به     بنابرای  (؛Najjari, 2012) است
 .است تبریز  در ای  اثر نمایشی نگاشت  نشدهشخصهت شمس 

 

 داستان مجلس حسین بن منصور حالج ۀخالص
شود. متشهرا   آماز می« متشرا»داستا  با ادعا  اناالحق حم  و پاسخگویی شخصهتی ب  نا  

پهردازد و   داند. منصور در پاسخ متشرا  به  شهرد دعهو  خهوی  مهی      ای  ادعا را مردود می
کنهد. مهم     سو  مم  رو  حرکت مهی ای  حرکت برا  کشت  و  ب متشرا ه  در برابر 

کند ک  حم  را برا  کشت  بهاورند. منصور در برابهر   رو  با شنهد  سخنا  متشرا حک  می
خواههد از منصهور    پبیرد. متشهرا از مهم  رو  مهی    مرگ را می  ای  حک   با رضایت تما 

 «دیه  حهق  »یه  خهود را نه  اسهم  بلکه       دربارۀ دی  و مسلک  بپرسد. منصهور در پاسهخ  د  
 کند. حک  اعدام  را صادر می کند و ب  ای  ترتهب مم معرفی می

  گههرد  وگوهایی ک  مها  منصور  مم و متشهرا انجها  مهی    ب  همه  ترتهب  پس از گفت
صهورت  اما پس از مرگ   خو  منصور بهر زمهه  به      شود عاقبت منصور ب  دار آویخت  می

شود مهم بفهمهد که  اشهتباهی بهزرگ مرتکهب شهده         می سبببندد و ای   می نق « اناالحق»
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. پژوهشهگر  رساندب  چاپ  4نسخ  را ب  زبا  فرانس  ترجم  کرد و در مجل  مطالعات اسممی
خصهوص   در فرهن  و ادب ایرا  به    ا دیگر  ب  نا  پهتر چلکوفسکی ک  تحقهقات ارزنده

در سهال   گرفهت  واتهکها  عکهس     کتابخان سینو دست    از نسخاست هنر تعزی  انجا  داده
ر د 1368در سهال   ثریها  داد.در نهویورک ای  نسخ  را در اختهار سهد مهد  ثریا قرار  1356
ایه  مهت  را تصهحه      «پهرداز  در اسطوره  ا مجلس منصور حم  انگاره»با عنوا    ا مقال 

 (.1368  )ثریانوشت بر آ    ا مقدم کرد و 
تجلهی  »زبا  و ادبههات فارسهی بها عنهوا        کارشناسی ارشد رشت  نام ا یپا 1390در سال 

توسط محمد نجار  به  راهنمهایی    «ادبهات نمایشی  سهما  حسه  ب  منصور حم  در آیهن
تعزیه  در کنهار     ای  نسهخ  و در آ   شدپور نگاشت   کامل احمدنژاد و مشاورۀ اردشهر صال 

واکاو    اند ک  براساس شخصهت حسه  ب  منصور حم  نگاشت  شده ییها شنام یدیگر نما
 Hossein Ibn Mansur Hallaj inبا عنوا    ا   مقال نام  ا یپااز ای   .(1390  )نجار  شد

the Mirror of the Dramatic Literature   در مجله  Life Science    .منتشهر شهده اسهت 
گونهاگو     هها  شهنام  یتأکهد ای  مقال  نهز بر شخصهت حم  و بررسهی شخصههت او در نما  

بهر   صهورت مسهتقل و بها تأکههد    تاکنو  ههچ پژوهشهی به     بنابرای  (؛Najjari, 2012) است
 .است تبریز  در ای  اثر نمایشی نگاشت  نشدهشخصهت شمس 

 

 داستان مجلس حسین بن منصور حالج ۀخالص
شود. متشهرا   آماز می« متشرا»داستا  با ادعا  اناالحق حم  و پاسخگویی شخصهتی ب  نا  

پهردازد و   داند. منصور در پاسخ متشرا  به  شهرد دعهو  خهوی  مهی      ای  ادعا را مردود می
کنهد. مهم     سو  مم  رو  حرکت مهی ای  حرکت برا  کشت  و  ب متشرا ه  در برابر 

کند ک  حم  را برا  کشت  بهاورند. منصور در برابهر   رو  با شنهد  سخنا  متشرا حک  می
خواههد از منصهور    پبیرد. متشهرا از مهم  رو  مهی    مرگ را می  ای  حک   با رضایت تما 

 «دیه  حهق  »یه  خهود را نه  اسهم  بلکه       دربارۀ دی  و مسلک  بپرسد. منصهور در پاسهخ  د  
 کند. حک  اعدام  را صادر می کند و ب  ای  ترتهب مم معرفی می

  گههرد  وگوهایی ک  مها  منصور  مم و متشهرا انجها  مهی    ب  همه  ترتهب  پس از گفت
صهورت  اما پس از مرگ   خو  منصور بهر زمهه  به      شود عاقبت منصور ب  دار آویخت  می

شود مهم بفهمهد که  اشهتباهی بهزرگ مرتکهب شهده         می سبببندد و ای   می نق « اناالحق»
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ریهزد و بها خهود به       ا  مهی  درو  شهش  «از بهر ثواب»است. برا  رف  ای  گناه  خو  و  را 
گویهد که  زههر اسهت و کسهی       دهد و ب  اهل خان  مهی  آ  را در جایی قرار می .برد خان  می

دارد که  درمها      ا وانه  یانه  دختهر کهور و کهر و د    مهم  رو  در خ  نباید ب  آ  دست بزند.
برنهد.   شوند  دختر را با خود نمهی  شود. روز عهد وقتی هم  برا  تفر  از خان  خار  می نمی

گههرد.   آید و تصهمه  به  خودکشهی مهی     و ب  تن  می شودمیدختر از ای  وضعهت ناراحت 
کند. در همه  زمها   همسهر   میدا اما در د  شفا په  خورد دارد و می برا  همه  زهر را برمی

بهنهد که  سهممت خهود را بازیافته  اسهت و وقتهی         رسد و با تعجب دخترو را می مم سر می
گویهد که     شود و با خهود مهی   زده می کند مم شگفت ماجرا  آ  زهرخورد  را تعریف می

مهادر  خدا در روز جزا ب  ههچ وج  از گناه کشت  حم  نخواهد گبشت. در ادام  دختهر به    
دههد   گوید و پدر فرما  مهی  گوید ک  باردار شده است. مادر موضوا را ب  پدر دختر می می

آید و او کسی نهسهت   ک  ماجرا  بارور  دختر را از هم  پنها  کنند. فرزند دختر ب  دنها می
پدر و مادر دختر داستا  ای  زای  را با ماجرا  تولد حضهرت عهسهی   «. شمس تبریز »جز 

 شوند. انند و از حس  ظاهر  ای  مولود متعجب مید مشاب  می
عله  حهال    دربهارۀ شهروا به  صهحبت     - پدربزرگ خهود  -   رو  )موالنا(شمس با مم

شهمس دو  گوید ک  عل  قال را رها کند و ب  عله  حهال بپهردازد.     کند و ب  مم  رو  می می
و دیگهر   آورد یمه ؛ یکی اینک  کتهاب خههس را خشه  از آب بههرو      دهد یممعجزه نشا  

 .کند یمآنک  شراب را ب  گمب تبدیل 
گویهد که  دو فقهرنهد     روند و شمس می شمس و مم  رو  همراه یکدیگر ب  طباخی می

شهمس در مقابهل    .دههد  اما طباخ ب  ایشا  مبا نمهی   خواهند اند و از طباخ مبا می ک  گرسن 
آیند. ایه    رما  ب  پرواز در میدهد و م چشما  ایشا  ب  مرما  مرده و پخت  دستور پرواز می

ند تها  شهو ایشها  متوجه      سهو  شود نظر مرد  ب  شمس و مم جلب شود و به   می سببعمل 
عها  مشهرول    جایی ک  نزدی  است آ  دو زیر دست و پا ل  شوند. شمس ایه  بهار در مه    

له   دور شهوند. جماعهت بها دیهد  ایه  کهار آ  دو را اب       هاآ شود تا مرد  از  ادرارکرد  می
 شوند. خوانند و متفرق می می

خواهد ک  او را در راه سهر و سلوک دستگهر  کند و شهمس   در آخر  مم از شمس می
گویهد   دهد ک  ب  اعتقادو ذکر  عظه  است. مم در پاسخ می را ب  او یاد می «یا علی»ذکر 

  عهد  دلههل دههد که  ایه  به      رسهد و شهمس پاسهخ مهی     گفت  و  ب  جایی نمی« یا علی»ک  
پهس   ؛ا  حتهی شهمس را نشهناخت     -مهم  رو   -زیرا تهو  ؛شناخت و  از حقهقت علی است

 ؟خواهی علی را بشناسی چگون  می
 

 تحلیل اثر
 اختار ظاهری تعزیهس

و در یه    ؛گرانه  اسهت   منثور عامهانه  و روایهت   سب  ای  نسخ  مطابق با دیگر نسخ تعزی  
 نگاه:
 پهرن  دارد )کامل/بست  است(؛ .1
 شمس تبریز   مم  رو  و حم  هستند؛ اصلی ها شخصهت .2
 مانند   دور از حقهقت ولی باورپبیر است؛از لحاظ حقهقت .3
مای  ای  است ک  حق/خهر حتی اگر ب  ناحق/شر کشت  شود  دوباره متولد خواههد  درو  .4

 ؛)شمس تبریز   حم  ثانی است( شد
زما  دقهقی را بر آ   توا  ینموضود بها  نشده است و با توج  ب  ابعاد اساطهر  زما  ب  .5

 متصور شد؛
 وگو دارد؛ گفت .6
 لح  روایی است؛ .7
 خوانی دارد. )حماسی/دینی( تا حدود  ه  یفضا و رن  با کلهت پهرن  و ژانر ادب .8

در ادام  بررسهی  ها سخ  گفت   خاصی ک  در ارتباط با ای  تعزی  باید از آ   ها یژگیاما و
 شود.می
 

 نهادن تاریخ و اسطورهکنارهمبررسی وقایع نمایش با 
هها به     تری  ویژگی در روند بررسی اسطوره  عد  پهوسهتگی آ   رونیهتری  و ب شاید برجست 

. زمها    یشهو  یمه  تهر   یه تاریخ باشد؛ یعنی هرچه  از تهاریخ دورتهر شهوی  به  اسهطوره نزد      
د. ههر  انطبهاق اسهت  تفهاوت دار   صورت کمی بها اعهداد قابهل    ها با زما  علمی ک  ب  اسطوره
کند. هر اسهطوره   رویداد  خاص یا آیهنی مشخص  ماههت رمزپبیر  پهدا می دلهللحظ  ب 
   بعهد  ا  دیگر تفاوت دارد و زما  در اساطهر برخمف وجوه دیگر اسطوره ت  با اسطوره
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ریهزد و بها خهود به       ا  مهی  درو  شهش  «از بهر ثواب»است. برا  رف  ای  گناه  خو  و  را 
گویهد که  زههر اسهت و کسهی       دهد و ب  اهل خان  مهی  آ  را در جایی قرار می .برد خان  می

دارد که  درمها      ا وانه  یانه  دختهر کهور و کهر و د    مهم  رو  در خ  نباید ب  آ  دست بزند.
برنهد.   شوند  دختر را با خود نمهی  شود. روز عهد وقتی هم  برا  تفر  از خان  خار  می نمی

گههرد.   آید و تصهمه  به  خودکشهی مهی     و ب  تن  می شودمیدختر از ای  وضعهت ناراحت 
کند. در همه  زمها   همسهر   میدا اما در د  شفا په  خورد دارد و می برا  همه  زهر را برمی

بهنهد که  سهممت خهود را بازیافته  اسهت و وقتهی         رسد و با تعجب دخترو را می مم سر می
گویهد که     شود و با خهود مهی   زده می کند مم شگفت ماجرا  آ  زهرخورد  را تعریف می

مهادر  خدا در روز جزا ب  ههچ وج  از گناه کشت  حم  نخواهد گبشت. در ادام  دختهر به    
دههد   گوید و پدر فرما  مهی  گوید ک  باردار شده است. مادر موضوا را ب  پدر دختر می می

آید و او کسی نهسهت   ک  ماجرا  بارور  دختر را از هم  پنها  کنند. فرزند دختر ب  دنها می
پدر و مادر دختر داستا  ای  زای  را با ماجرا  تولد حضهرت عهسهی   «. شمس تبریز »جز 

 شوند. انند و از حس  ظاهر  ای  مولود متعجب مید مشاب  می
عله  حهال    دربهارۀ شهروا به  صهحبت     - پدربزرگ خهود  -   رو  )موالنا(شمس با مم

شهمس دو  گوید ک  عل  قال را رها کند و ب  عله  حهال بپهردازد.     کند و ب  مم  رو  می می
و دیگهر   آورد یمه ؛ یکی اینک  کتهاب خههس را خشه  از آب بههرو      دهد یممعجزه نشا  

 .کند یمآنک  شراب را ب  گمب تبدیل 
گویهد که  دو فقهرنهد     روند و شمس می شمس و مم  رو  همراه یکدیگر ب  طباخی می

شهمس در مقابهل    .دههد  اما طباخ ب  ایشا  مبا نمهی   خواهند اند و از طباخ مبا می ک  گرسن 
آیند. ایه    رما  ب  پرواز در میدهد و م چشما  ایشا  ب  مرما  مرده و پخت  دستور پرواز می

ند تها  شهو ایشها  متوجه      سهو  شود نظر مرد  ب  شمس و مم جلب شود و به   می سببعمل 
عها  مشهرول    جایی ک  نزدی  است آ  دو زیر دست و پا ل  شوند. شمس ایه  بهار در مه    

له   دور شهوند. جماعهت بها دیهد  ایه  کهار آ  دو را اب       هاآ شود تا مرد  از  ادرارکرد  می
 شوند. خوانند و متفرق می می

خواهد ک  او را در راه سهر و سلوک دستگهر  کند و شهمس   در آخر  مم از شمس می
گویهد   دهد ک  ب  اعتقادو ذکر  عظه  است. مم در پاسخ می را ب  او یاد می «یا علی»ذکر 

  عهد  دلههل دههد که  ایه  به      رسهد و شهمس پاسهخ مهی     گفت  و  ب  جایی نمی« یا علی»ک  
پهس   ؛ا  حتهی شهمس را نشهناخت     -مهم  رو   -زیرا تهو  ؛شناخت و  از حقهقت علی است

 ؟خواهی علی را بشناسی چگون  می
 

 تحلیل اثر
 اختار ظاهری تعزیهس

و در یه    ؛گرانه  اسهت   منثور عامهانه  و روایهت   سب  ای  نسخ  مطابق با دیگر نسخ تعزی  
 نگاه:
 پهرن  دارد )کامل/بست  است(؛ .1
 شمس تبریز   مم  رو  و حم  هستند؛ اصلی ها شخصهت .2
 مانند   دور از حقهقت ولی باورپبیر است؛از لحاظ حقهقت .3
مای  ای  است ک  حق/خهر حتی اگر ب  ناحق/شر کشت  شود  دوباره متولد خواههد  درو  .4

 ؛)شمس تبریز   حم  ثانی است( شد
زما  دقهقی را بر آ   توا  ینموضود بها  نشده است و با توج  ب  ابعاد اساطهر  زما  ب  .5

 متصور شد؛
 وگو دارد؛ گفت .6
 لح  روایی است؛ .7
 خوانی دارد. )حماسی/دینی( تا حدود  ه  یفضا و رن  با کلهت پهرن  و ژانر ادب .8

در ادام  بررسهی  ها سخ  گفت   خاصی ک  در ارتباط با ای  تعزی  باید از آ   ها یژگیاما و
 شود.می
 

 نهادن تاریخ و اسطورهکنارهمبررسی وقایع نمایش با 
هها به     تری  ویژگی در روند بررسی اسطوره  عد  پهوسهتگی آ   رونیهتری  و ب شاید برجست 

. زمها    یشهو  یمه  تهر   یه تاریخ باشد؛ یعنی هرچه  از تهاریخ دورتهر شهوی  به  اسهطوره نزد      
د. ههر  انطبهاق اسهت  تفهاوت دار   صورت کمی بها اعهداد قابهل    ها با زما  علمی ک  ب  اسطوره
کند. هر اسهطوره   رویداد  خاص یا آیهنی مشخص  ماههت رمزپبیر  پهدا می دلهللحظ  ب 
   بعهد  ا  دیگر تفاوت دارد و زما  در اساطهر برخمف وجوه دیگر اسطوره ت  با اسطوره
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برحسب وقای   متفاوت و بلک  سحرآمهز اسهت.   .بلک  کهفی است  انتزاعی و متجانس نهست
است ک  بشر با آ  در جدال و کشهمک   « بود »و « جبر پهرامونی»سطوره  مفهو  زما  در ا

که    کنهد  یتمو م  ا درواق   اساطهر فاقد عنصر مکا  و زما  هستند و تفکر اسطوره .است
ب  سرچشم  زما  آمهازی  برسهد و راز روز ازل را بگشهاید و بازگویهد. در اسهطوره  زمها        

ر وقای  و حهواد  و نظه  زمهانی در ایه  نسهخ  تعزیه        سه  تاریخی فاقد معنی است؛ بنابرای 
 هایی از تاریخ را ب  اسطوره پهوند زده است: عمد بخ بره  خورده و نویسنده ب 

 

 روایت تاریخی روایت نمایشی

اندیش  و فریاد انهاالحق حسهه  به  منصهور حهم  و      
سهپس برپهایی دادگههاه او توسهط مهم  رو  روایههت     

 .شود یم

در بهضها    244متولهد    روایهات تهاریخی  حم  براسهاس  
 کشهت  شهده اسهت    309 القعهده   ذ 24فارس است ک  در 

 .سال په  از زادروز موالنا( 295)
حکه  قتهل حهم  توسهط مههم  رو        در نمایشهنام  

 .شود ی)موالنا( صادر م
در  604ربهه  االول   6متولد   موالنا براساس مناب  تاریخی

 ق در قونه  است. .ه ه 672 یالثان  جماد 5بلخ و متوفا  
دختههر بهمههار مههم  رو  )موالنهها(  خههو  حسههه  بهه  

از  یابهد و مهی  و در د  شفا خورد یمنصور حم  را م
 .شود یخو  منصور حم   باردار م

براساس مناب   کهمهاخهاتو   دخترخوانهدۀ موالنها  همسهر     
 .شمس تبریز  است

از خهو  حسههه  بهه  منصهور حههم   در بطهه  دختههر   
 .شود یموالنا  شمس تبریز   زاده م

 22یعنهی  ؛ اسهت  582براساس مناب   شمس تبریز  متولد 
 تر است. سال از موالنا نهز بزرگ

 .اند شمس و موالنا  هردو اهل سنت بوده  براساس مناب  .کند یمدعوت  ذکر یا علی )ا(ب  شمس موالنا را 
 

 ییهها  تهو شخصه   ا زمهانی اسهطوره   و وقهای  تهاریخی    هها  تهنهاد  شخصه یعنی با کناره 
و البته    -زما  کمّی  عهنهی و واقعهی   طرۀه  از س ا . روایت اسطورهشوند یفراتاریخی خلق م

معناشهد  دقهقه   سهاعت      اعتبار  قهدها  نمایشهگر زمها  و بهی    و ب  بی زدیگر یم -از پایا 
شمس تبریز  با به  از ربه  قهر       ا انجامد؛ در ای  روایت اسطوره روز  ماه  سال و... می

و ههچ مخاطب آگاهی ایه  را   شود یاز خو  حسه  ب  منصور حم  زاده م  تاریخی  فاصل
در اسهطوره کهارایی واقعهی و      که  ایه  قههدها  زمها      دانهد  یداند؛ زیرا مه  باور نمیمهرقابل

روایهات  معمهوالً   انهد. در ایه     )یها کهفهی( شهده    اعتبهار  یاند و ب بهرونی خود را از دست داده
ا  متمایهل اسهت که      گبشت   حال و آینده از یکدیگر متمایز نهستند؛ زیرا آگهاهی اسهطوره  

 زمانی را بر روایت حاک  کند. بی  ا فرق مراحل زما  را از مها  ببرد و گون 

 زایش شمس تبریزی/حالج ثانی و دیدار شمس و موالنا
نمهای  داده شهده اسهت. فهرد اول خهود       شخصهت حم  در ای  نمایشنام  در قالب دو فرد

ک  درواق  هما  حم  پهس از مهرگ    -حم  ثانی -حم  است و فرد دو  شمس تبریز  
شود ک  با حهرانی مشهرول بهها     داستا  با سخنا  منصور آماز می او است. جسمانی ابتدایی

 شط  معروف خوی  اناالحق است. و  خود با سرگشتگی ای  وضهعهت خهوی  را حهالتی   
 خبر است: داند ک  حتی خود از کن  آ  بی ناخودآگاه می
 ته   و جها   در مهرا  پنها  ای  کهست

 اینکه  گویهد از لههب مه  راز کهسههت   
 

 کهههز زبههها  مههه  همهههی گویهههد سهههخ   
 بنگریهههد ایههه  صهههاحب آواز کهسهههت  

 (170: 1368  )ثریههههها                          
 

تفاوت  دربارۀبحث قدیمی صوفه    دگهر میقرار بعد هنگامی ک  در مقابل انتقاد تند متشرا 
 کند: می را آماز عل  قال و حال

 ا  عل  صورت )را( تو رفتی خوانهده 
 عهههال  صهههورت فنههها گهههردد بوهههدا   

 

 ا  عل  سهرت )را( نخوانهد  رانهده   
 عههههال  سهههههرت بمانههههد جههههاودا  

 )هما (                                         
 

ها شخصهت حم  در قالب شهمس تبریهز  نههز بهدا  اشهاره      ای  هما  کممی است ک  بعد
 کند: می

 قههال علهه  آ  بههود  فرمههوده آنچهه 
 

 حهال  عل ( ه ) لحظ  ی  بخوا  رو 
 (176 :هما )                                   

 

و    آیهد  گهرد و پا  مهم  رو  هه  به  مهها  مهی      و در ادام  وقتی بحث مها  ایشا  باال می
 کند: چنه  فاو می - ن  عل  قال -آشکارا اعتقاد خود را ک  مبتنی بر عل  حال است 

 اسهت  مه   نها   حهق  حقسهت  م  دی 
 

 اسهت  مه   عهار  بهود  حهق  مهر هرچ  
 (171 :هما )                                   

 

 پبیرد: میراحتی حک  اعدام  را و ب  داند یو بعد ه  ادام  بحث اهل قال را جایز نم
 اسهت  دار نصهب  منصور چو گفت حق ک  هر
 

 اسههت کههار را خههدا مههرد شههد  دار سههر بههر 
 (172 :همهههههها )                                      

 

 گوید: و هنگا  مرگ  حرف آخرو را چنه  می
 بقها  دارد فنها  گهردد  نمی حق
 

 االه اال مهههههههره الهههههه  ال 
 (هما )                         
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 زایش شمس تبریزی/حالج ثانی و دیدار شمس و موالنا
نمهای  داده شهده اسهت. فهرد اول خهود       شخصهت حم  در ای  نمایشنام  در قالب دو فرد

ک  درواق  هما  حم  پهس از مهرگ    -حم  ثانی -حم  است و فرد دو  شمس تبریز  
شود ک  با حهرانی مشهرول بهها     داستا  با سخنا  منصور آماز می او است. جسمانی ابتدایی

 شط  معروف خوی  اناالحق است. و  خود با سرگشتگی ای  وضهعهت خهوی  را حهالتی   
 خبر است: داند ک  حتی خود از کن  آ  بی ناخودآگاه می
 ته   و جها   در مهرا  پنها  ای  کهست

 اینکه  گویهد از لههب مه  راز کهسههت   
 

 کهههز زبههها  مههه  همهههی گویهههد سهههخ   
 بنگریهههد ایههه  صهههاحب آواز کهسهههت  

 (170: 1368  )ثریههههها                          
 

تفاوت  دربارۀبحث قدیمی صوفه    دگهر میقرار بعد هنگامی ک  در مقابل انتقاد تند متشرا 
 کند: می را آماز عل  قال و حال

 ا  عل  صورت )را( تو رفتی خوانهده 
 عهههال  صهههورت فنههها گهههردد بوهههدا   

 

 ا  عل  سهرت )را( نخوانهد  رانهده   
 عههههال  سهههههرت بمانههههد جههههاودا  

 )هما (                                         
 

ها شخصهت حم  در قالب شهمس تبریهز  نههز بهدا  اشهاره      ای  هما  کممی است ک  بعد
 کند: می

 قههال علهه  آ  بههود  فرمههوده آنچهه 
 

 حهال  عل ( ه ) لحظ  ی  بخوا  رو 
 (176 :هما )                                   

 

و    آیهد  گهرد و پا  مهم  رو  هه  به  مهها  مهی      و در ادام  وقتی بحث مها  ایشا  باال می
 کند: چنه  فاو می - ن  عل  قال -آشکارا اعتقاد خود را ک  مبتنی بر عل  حال است 

 اسهت  مه   نها   حهق  حقسهت  م  دی 
 

 اسهت  مه   عهار  بهود  حهق  مهر هرچ  
 (171 :هما )                                   

 

 پبیرد: میراحتی حک  اعدام  را و ب  داند یو بعد ه  ادام  بحث اهل قال را جایز نم
 اسهت  دار نصهب  منصور چو گفت حق ک  هر
 

 اسههت کههار را خههدا مههرد شههد  دار سههر بههر 
 (172 :همهههههها )                                      

 

 گوید: و هنگا  مرگ  حرف آخرو را چنه  می
 بقها  دارد فنها  گهردد  نمی حق
 

 االه اال مهههههههره الهههههه  ال 
 (هما )                         
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رود و پس از مهدتی در   ظاهر از مها  میحم  در ای  نمایشنام  ب  ه صورت اول  ترتهببدی 
شهود. در اینجها نویسهنده اعتقهاد خهود به         دوباره ظاهر می  قالب شمس تبریز / حم  ثانی

خهو  متهوفی اسهت و البته  ایه        ۀبازمانهد  آ تناسخ را نمایا  کرده است. تناسخی ک  عامل 
شکل جدید  از تناسخ است ک  در مها  معتقدا  قهدیمی و کهه  تناسهخ چهو  هنهدوها و      

 سابق  است. بی هاآ ظاهر مسلمانی چو  بهانه   خطابه  و مانند ها  ب  سایر اقوا  و حتی فرق 
 .گههرد  ی مهی دنهاآمد  شمس  شخصهت حم  در قالب ای  فرد دوباره حهات خود را په با ب 

کنهد.   هها  و  را تکهرار مهی    آورد و دعو  شمس از هما  ابتدا سخنا  حم  را بر زبا  می
 شود: ای  از هما  اوله  سخنا  شمس در نمای  آماز می

 خواهد نور حق را ظهور می
 من  آ  ال ال  اال هو
 نازد آ  یکی بر جمل می
 نازد دیگر  بر کمال می
 نازد آ  یکی بر جمال می

 نازد می ب  مالمنع   کرد
 هو  ال  اال من  آ  ال
 (175 )هما :

 -طهور که  در برخهی منهاب  تهاریخی نههز آمهده اسهت        همها   - بعد ه  شهمس/ حهم  ثهانی   
شهد   اندازد. سپس بهدو  خههس   و ب  آب می گهردمیمم  رو  )موالنا( را از او   ها کتاب
تفاوت عل  قال و حال را ک  در ابتدا حهم  اول    کند و با ای  کار ها را از آب خار  می آ 

شخصهت شمس ب  قصد آمهوزو    کند. در ادام  طور عملی بها  می بدا  اشاره کرده بود  ب 
فروشهی بهرود و از او شهراب بخهرد.      خواهد تا نزد یههود  مشهروب   سلوک از مم می ق یطر

]هرچه    -همها  شهریعت   - اهراما شمس اینجا بها ابطهال عله  قهال یها ظه        پبیرد ابتدا مم نمی
گویهد   دههد. به  او مهی    او را ب  ای  کار فرما  می .(177 خواند  عل  را وارو  کن [ )هما :

ک  ای  نخسته  گا  برا  درک عل  بهاطنی و عبهور از عله  ظهاهر  اسهت. سهپس درسهت        
به    شود و با انجها  کرامتهی شهراب را    شمس ظاهر می  اند هنگامی ک  مرد  بر سر مم ریخت 

کند تا ه  قدرت عل  حال را ب  مم نشا  دهد و ه  حقانهت خهوی  را به     گمب تبدیل می
خوانهد   قضاوتشا  براساس عل  ظاهر کور و کر می سهل ومرد  را ب   و  ثابت کند. در ادام 

خهرق   آنجا در روند. می طباخی دکا  ب  یکدیگر با تا کند می همراه و  أره  خود با را مم و
 .کنهد  آورد و توج  مرد  را جلهب مهی   دهد و مرما  را ب  پرواز درمی ی دیگر انجا  میعادت

 بود  ایشا  را ب  مم بهاموزد.کند تا ظاهربه  کند و مرد  را دف  می بعد ه  ادرار می
عل   تفاوت تا است تمو در ثانی شخصهت شمس/حم  دو  صحن /اپهزود تما  درواق 

و  )حاک  شرا و صادرکنندۀ حک  قتل حهم  و شهاگرد مدرسه     ظاهر و باط  را ب  مم  ر
سرحد  تا و یافت  تبلور او چهره کبهر دیوا  در تنهان  تبریز شمس بنمایاند. ثانی( شمس/ حم 

شگفت   ا چهره جدید و متأخر خهلی  ها افسان  حتی نهز ها افسان  در بلک  است  رفت  باال خدایی
زای  شمس از خو  حسه  ب  منصهور حهم  افهزو  بهر      ست.انسانی ب  خود گرفت  او فوق

 (.261-256: 1341  مکر   آباد حو هج)ن :  ای  تعزی   روایت مشاب  دیگر  نهز دارد
  و بها اینکه    ای  داستا  ک  از عقاید اهل حق گرفت  شهده یکهی از همهه  تصویرهاسهت    

 :شهود  یمه اهد متنی نقهل  مضمو  آ  در بخ  دیگر  از مقال  آمده است  برا  استناد ب  ش
وقتی منصور حم  را ب  دار آویختند و پهکرو را سهوختند و خاکسهترو را به  آب دریها     »

موالنها   که   یسپردند  آ  خاکستر همچنها  بهر آب دریها در حرکهت و جنهب  بهود تها وقته        
از آ  آب را برداشت و ب  خان  برد. دخترو از و  پرسهد ک  ای  چهست؟ مولو    ا ش هش

ختر ! ای  زهر مار است. زنهار با کسی نگویی. روزگار  از ایه  واقعه  گبشهت و    گفت: د
دختر مولو  بهمار  سخت دردناکی گرفت تا آنجا ک  طاقت  طاق شد و دست از زندگی 

روز در مههاب پهدر     شست و برا  اینک  خود را از زندگی پردرد خود راحهت کنهد  یه    
تنهها  ولی برعکس تصور  که  داشهت نه      بکشدزهر مار را سرکشهد تا خود را  ش ههما  ش

بست  شد و ای  موضوا بود و بود تها کهار   آولی   بلک  در د  شفا یافت  آ  زهر کشنده نبود
باردار  او در مها  مرد  شهرت یافت و مرد  ب  مممت و سرزن  موالنا پرداختنهد. موالنها   

خوشهحال   موالنا و کرد بها  را موضوا اصل دختر شد. جویا را حقهقت و رفت دختر سراغ ب 
دختر وض  حمل کرد  موالنا آ  طفل را در صندوقی گباشت و مقهدار  زر   ک ی شد. وقت

تا رسهد به    و برد و گوهر در کنارو نهاد و صندوق را ب  آب رها کرد. آب صندوق را برد
ا از . چش  بامبها  به  آ  صهندوق افتهاد. صهندوق ر     داد یبامبانی باغ خود را آب م ک یی جا
  ههم کرد. بزرگ  و پبیرفت خوی  فرزند  ب  را کودک آ  و برد خان  ب  و گرفت آب
تناسهبی بها    گونه   چهلحاظ روحی و جسمی هه طفل ب  س  رشد رسهد  احساس کرد ک  ب  ک 
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خهرق   آنجا در روند. می طباخی دکا  ب  یکدیگر با تا کند می همراه و  أره  خود با را مم و
 .کنهد  آورد و توج  مرد  را جلهب مهی   دهد و مرما  را ب  پرواز درمی ی دیگر انجا  میعادت

 بود  ایشا  را ب  مم بهاموزد.کند تا ظاهربه  کند و مرد  را دف  می بعد ه  ادرار می
عل   تفاوت تا است تمو در ثانی شخصهت شمس/حم  دو  صحن /اپهزود تما  درواق 

و  )حاک  شرا و صادرکنندۀ حک  قتل حهم  و شهاگرد مدرسه     ظاهر و باط  را ب  مم  ر
سرحد  تا و یافت  تبلور او چهره کبهر دیوا  در تنهان  تبریز شمس بنمایاند. ثانی( شمس/ حم 

شگفت   ا چهره جدید و متأخر خهلی  ها افسان  حتی نهز ها افسان  در بلک  است  رفت  باال خدایی
زای  شمس از خو  حسه  ب  منصهور حهم  افهزو  بهر      ست.انسانی ب  خود گرفت  او فوق

 (.261-256: 1341  مکر   آباد حو هج)ن :  ای  تعزی   روایت مشاب  دیگر  نهز دارد
  و بها اینکه    ای  داستا  ک  از عقاید اهل حق گرفت  شهده یکهی از همهه  تصویرهاسهت    

 :شهود  یمه اهد متنی نقهل  مضمو  آ  در بخ  دیگر  از مقال  آمده است  برا  استناد ب  ش
وقتی منصور حم  را ب  دار آویختند و پهکرو را سهوختند و خاکسهترو را به  آب دریها     »

موالنها   که   یسپردند  آ  خاکستر همچنها  بهر آب دریها در حرکهت و جنهب  بهود تها وقته        
از آ  آب را برداشت و ب  خان  برد. دخترو از و  پرسهد ک  ای  چهست؟ مولو    ا ش هش

ختر ! ای  زهر مار است. زنهار با کسی نگویی. روزگار  از ایه  واقعه  گبشهت و    گفت: د
دختر مولو  بهمار  سخت دردناکی گرفت تا آنجا ک  طاقت  طاق شد و دست از زندگی 

روز در مههاب پهدر     شست و برا  اینک  خود را از زندگی پردرد خود راحهت کنهد  یه    
تنهها  ولی برعکس تصور  که  داشهت نه      بکشدزهر مار را سرکشهد تا خود را  ش ههما  ش

بست  شد و ای  موضوا بود و بود تها کهار   آولی   بلک  در د  شفا یافت  آ  زهر کشنده نبود
باردار  او در مها  مرد  شهرت یافت و مرد  ب  مممت و سرزن  موالنا پرداختنهد. موالنها   

خوشهحال   موالنا و کرد بها  را موضوا اصل دختر شد. جویا را حقهقت و رفت دختر سراغ ب 
دختر وض  حمل کرد  موالنا آ  طفل را در صندوقی گباشت و مقهدار  زر   ک ی شد. وقت

تا رسهد به    و برد و گوهر در کنارو نهاد و صندوق را ب  آب رها کرد. آب صندوق را برد
ا از . چش  بامبها  به  آ  صهندوق افتهاد. صهندوق ر     داد یبامبانی باغ خود را آب م ک یی جا
  ههم کرد. بزرگ  و پبیرفت خوی  فرزند  ب  را کودک آ  و برد خان  ب  و گرفت آب
تناسهبی بها    گونه   چهلحاظ روحی و جسمی هه طفل ب  س  رشد رسهد  احساس کرد ک  ب  ک 
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از بامبا  پرسهد حقهقت چهست و مه    روز  یمحهط زندگی مرد بامبا  ندارد  ای  بود ک  
او سهرانجا  از نهزد بامبها      .بامبا  ناگزیر واق  قضه  را به  او گفهت   ؟ مرد ااز کجای  و کی

)پهدر مهادرو( رسههد و موالنها همچهو        جو پرداخت تا نهزد موالنها  وبهرو  آمد و ب  جست
 (.14: 1388  )شفهعی کدکنی« باخت  او گردید در برابر او کمر خدمت بست و جا   ا بنده

دوبهاره یها نسهخ رود حهم  در شهمس/حم        اگر بخواهه  با دیدگاه نمایشی ای  تولد
که  حهم     تر اسهت؛ چهرا   باید گفت: روایت تعزی   بسهار هوشمندان   ثانی را قضاوت کنه 

و ب  مم  رو  )موالنا( ک  فرما  کشت  او را صادر کرده اسهت    شود ی)شمس( زاده م یثان
 :سازد یو خویشت  مم  رو  را بر او هویدا م آموزد یدرس سهر و سلوک م

 قههال علهه  آ  بههود  فرمههوده آنچهه 
 

 حهال  عله  ( هه  ) لحظ  ی  بخوا  رو 
 (176 :1368ثریهها  )                            

 

 ذکر یا علی از زبان شمس تبریزی
ها در روایات پهلوانی مخالفت  خوانی دورۀ صفو   علما با بعضی داستا  در نقالی و شاهنام 

مانهد  و ردنشهد  اثهر خهود      پهردازا  و نقهاال  بهرا  درامها      بنابرای   داستا  ؛بسهار داشتند
 حاضهرا   از بسههار   ...». انهد  کهرده  رویهدادها ها  سامی  اسممی و شهعی را وارد  شخصهت
جار که  از ادوار او  گسهترو و نفهوذ مهبهب تشهه  در      قا و صفوی  عصر در نقالی مجالس

هها نههز مسهلما  و     ها  داستانی مهورد عمقه  آ    شخصهتپسندیدند ک   ایرا  بوده است  می
حد خواست و پسند نبوده و بعضی بدو  توج  ب  مسائل  مبهب باشند... ای  ویژگی درشهع 

انهد و سهخنی یها     هها مسهلما  بهوده    تاریخی حتی معتقد بودند ک  شههریارا  و یهم  ملهی آ    
 .(62: 1391)آیدنلو  « پبیرفتند روایتی جز ای  را نمی

)ا(  دو عهاملی   یجوانمردانه  عله   رۀهگرای  ب  جوانمرد  در فرهن  ایرانی و آوازۀ س
اره از ودر آثهار شهفاهی و مردمهی  همه     )ا( حضهور امها  علهی    اسهت  شهده  سهبب است که   

ها  نقهالی به  دو بخه      عناصر سامی و اسممی در روایت .باشدتشخص خاصی برخوردار 
ها  گوناگو  با پهامبرا   امامها  و   وایات ب  شهوهها در ضم  ر . شخصهت1شوند:  تقسه  می

انهد )همها :    هها پهونهد داده   ها را ب  ایه  رابطه    . نقاال  شخصهت2ها  اسممی مرتبطند؛  آیه 
شههعی تهأثهر گرفته  اسهت و ایه  تأثهرپهبیر  را        شه  یحم  نهز از ای  بازتاب اند  یتعز .(63
 ر ای  تعزی  مشاهده کرد:شهعی موالنا و شمس د  ها ش یدر اند توا  یم

دهد که  کتهابی در فقه      خواهد ب  شاگردا  درس دهد  شرد لمع  درس می وقتی می مم. 1
 شهع  است:

 کتههاب بگشههایهد الطههمب ایههها
 

 ثهواب  از گهوی   لمع  فق  شرد 
 (175: 1368ثریا  )                  

 

بهها    «یها علهی  »روز خود و دلهل رسهد  ب  مقا  استرراق را  شمس ذکر شبان   در پایا  اثر. 2
 :کند یم

 علهههی یهها  همهشههه  باشههد  مههه  ذکههر 
 عهها   کهار   در اسهت  ذکهر  علهی  ای 

 

 جلههههی سههههر از احههههوال همهههه  در 
 چنههها  بگبشهههت  آب ایههه  رو  از

 (180 :همهههها )                             
 

 :کند یو موالنا ه  آ  را تکرار م
 علههی یهها بگههوی  مهه  ههه  اسههت بهتههر
 حههال آب در فههرو رفههت  مهه  لههه 

 

 جلهههی آواز بههه  گهههوی  علهههی یههها 
 قههال ز آیهه  بههرو  تهها دسههت  گهههر

 

 شمس:
 آب در رفتهی  فرو ک  گفتی چ  گو

 

 ثههواب راه از ا  مههرد بههازگرد 
 

 :مم
 علهی  یا گفت  تو چو  داد  گوو

 

 جاهلی از آب تو  گشت  مرق 
 

 شمس:
 نظهر  اندر نشناختی را شمس

 
 هنر بی شناسی می را علی کی 

 (هما )                               
 

 

 موالنا از این دو یریرپذیتطابق شخصیت حالج با شمس تبریزی و تأث
تطهابق شخصههت حهم  بها شهمس        ک  در زیرمت  ای  تعزیه  وجهود دارد    ا نکت   یتر مه 

تعزیه ( اسهت. مشهرب      موالنا از ای  دو )در جهها  واقه  و ایه  نسهخ      ریرپبهتبریز  و تأث
  از نظر معتقهدا  او بهشهتر به     کنند یتعبهر م« حلول»و « اتحاد»حم  ک  مخالفا  او از آ  ب  

فهه   در و  5توضه  و توجه  استرراق پرداخت  است  . مولو  ب  تکرارشود یتعبهر م «استرراق»
اجهزای     و هم جنبد یو سرو م جنبد ی  پرو مپرد یمگس باال مچنانک  » :دیگو یم فه  ما
ههچ حرکهت نکنهد. اسهترراق     اجزای  یکسا  شد   هم  چو  در انگبه  مرق شد .جنبد یم
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آ  باشد ک  او در مها  نباشد و او را جهد نمانهد و فعهل نمانهد و حرکهت نمانهد  مهرق آب       
فعل آب باشد. اگر هنوز دست و پایی مهی   باشد  هر فعلی را ک  از او آید آ  فعل او نباشد 

 «زنهد که  آه مهرق شهد   ایه  را نههز اسهترراق نگوینهد        زند او را مرق نگویند یا بهانگی مهی  
موالنا از زیسهت  اندیشه  و مهرگ حهم        در ای  نسخ  تعزی  (.140-139: 1390 )مولو  
 .شود یآموز عل  حال م و در ظهور حم  ثانی/شمس تبریز  طفل مدرس  آموزد یدرس م

 
 گیرینتیجه

یی ک  دربارۀ آشنایی شمس و موالنا در منهاب  مکتهوب وجهود دارد  در    ها تیرواالف( هم  
 ای  نسخ  تعزی  آمده است؛ با ای  تفاوت ک  اینجا شمس  فرزند دختر موالناست؛

وج  دیگر شخصهت حم  )حم  ثانی( است. حهم    شمس  دیآ یبرمب( از ای  پژوه  
 با شهادت خود موالنا را تعله  داد و شمس با زندگی خود؛

 شهعی از شخصهت شمس تلقی کرد؛-روایتی اسممی توا  یم ( ای  مت  را 
  ک  در ای  نسخ  تعزی  بهر شخصههت و زنهدگی شهمس سهای  انداخته        ا اسطورهد( ساختار 
: سهاختار تهو در تهو و نمهای  در نمهای        دههد  یمه   زیر خود را نشها   ها یژگیواست در 

   سهههاختار اپهزودیههه  در ا اسهههطورهگسسهههت زمههها  تهههاریخی و تبهههدیل آ  بههه  زمههها  
   تحول شخصهت موالنا؛ژهیو ب   و پرداز تهشخص

مایه  تعزیهه  مهورد مطالعه  براسهاس اندیشهه  حمجهی موالنها به  شههکلی        ههه( زیهرمت  و درو   
ردازو شده است. اگر برخی ایرادات وزنهی و امهمط نگارشهی در مهت  نبهود       هوشمندان  پ

ساز  و مانند محور   اسطوره   اندیش پرداز تهشخصباید براساس قرای  )ساختار روایی  
ایه  تعزیه  بها زیسهت و اندیشه  بلنهد و جههانی سه           نا  یبک  نویسندۀ   هگرفت یمآ ( نتهج  

   شهمس  موالنها( آشهنا بهوده و عصهارۀ آ  را در ایه        اسممی )حم-عارف برجست  ایرانی
 تعزی  آورده است.

 
 نوشت یپ

1. Enrico Cerulli 
 . رس  الخط مطابق نسخ  تعزی  است.2

2. Louis Massignon 
3. Revue des Etude Islamiques 

اسهت که  از مهادر و     ها در آیه  زرتشت . تداو  زای  شمس تبریز  از خو  حسه  ب  منصور حم   شبه  سوشهانت4
 توا  ب  زامهادیشت و انتقال فره ایزد  اشاره کرد. شوند. از ای  نمون  می ا  در آب دریاچ  زایهده می نطف 
 ( رجوا کنهد.1392)نجار   « حم  در آثار موالنا». برا  بررسی بهشتر ب  مقال  5

 
 منابع

 77و  .کتاب هفت  .«عامهان  ایرانی  ها مطالع  در داستا » .(1391) .آیدنلو  سجاد.  
 قطره. تهرا  .س  مجلس تعزی  -تئاتر ایرانی (.1383. )فرخ مفار  و بکتاو  مایل. 
  روشنگرا  و مطالعات زنا . تهرا  .چ هشت  .نمای  در ایرا  (.1391. )بهضایی  بهرا. 
  پهرداز   ا  در اسهطوره  نمای  مجلهس منصهور حهم  انگهاره    » (.1368. )ثریا  سهدمهد». 

 . 8  7  6 و .تئاتر  فصلنام
 حقهقت ب  کوش  محمهد مکهر     شاهنام (.1345. )اهللمکر   حا  نعمت  آباد حو هج. 

 .تهرا  .انستهتو  ایرا  و فرانس 
 بنههاد   همکهارا . سههدجواد  و   حا  ب  سرپرستی احمد صدر (.1369) .المعارف تشه  ةدائر

 .تهرا  .المعارف اسممی ةدائر
 تهرا  .المعارف اسممی ةبنهاد دائر .7   (.1375) .جها  اسم   دانشنام. 
 سخ . تهرا  .مزلهات شمس تبریز (.1388. )شفهعی کدکنی  محمدرضا. 
 جا یب .دیلمی  چگونگی فرمانروایی عضدالدول (.1347) .اصرر یفقههی  عل. 
   خههوارزمی. چ دو  .سهوگ سههاوو )در مهرگ و رسهتاخهز(     (.1351. )مسهکوب  شهاهرخ. 

 .تهرا 
 انتشارات معه . تهرا . شرد کری  زمانی .فه  فه  ما (1390. )مولو   جمل الدی  محمد. 
 ادبههات نمایشهی    تجلی سهما  حسه  ب  منصور حهم  در آیهنه   (.1390) .نجار   محمد. 

دانشهگاه   .اسهتاد راهنمها: کامهل احمهدنژاد     .کارشناسی ارشد زبا  و ادبهات فارسی  نامپایا 
 جنوب.آزاد اسممی واحد تهرا 
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 ( .1394نجار   محمد .)« مقهاالت  چکههده  «. ها  نوروز  از دیر تا هنوز در همدا  نمای
زاده. پژوهشگاه مهرا  فرهنگهی   . ب  کوش  علهرضا حس همای  ملی نوروز مهرا  صل 
 .129-128و گردشگر . تهرا . صص 
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  مجموعه  مقهاالت    .«تعزی  و هنر بهومی در ایهرا  قبهل از اسهم     ( »1367). یارشاطر  احسا
داود حاتمی  شرکت انتشارات علمی و   ترجم .پهتر چلکووسکی .بومی تعزی  و هنر پهشرو

 .تهرا  .فرهنگی
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