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خلق و  ندیدر فرا ینیجن دهیا یسبرر
 یاز منظر حِکم یشیدرک منت منا

 

  *حمید تلخابی
 

 

 چکیده

قوت و  نامه و متن نمایشی است، سایهیلمفجنینی، گذشته از اینکه در حکم مبدأ  ایده
جیذا  و باانگیااننیده،  مانید  ممبیود اییدهضعفش تا انتهای نگارش با نویسنده باقی میی

های تلویایونی و رادیویی بیوده اسیت میه منندگان، بانامهنویسندگان، تهیه همواره دغدغه
هیای ایین منیابع غنی، پدیدآورندگان متون نمایشیی از رافییت شدهشناختهعلیاغم منابع 

هیای بیومی و ی بهاه بباند  بخشی از ایین مشیکب بیه فنیدان پی وهشدرستبهاند نتوانسته
 گادد  ی، در این حوزه بامیماربادی منطبق با مباحث دینی و حکم

شناسیانه در سییا ناو یی و جدیید رواییت بارسی شیوه و تجابیه درصدد این تحنیق
جنینی بتوان از آن بهاه  در فاایند خلق و درک ایدهتا  است موردصعودی شخصیت نمایشی 
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د دهد میه اییده جنینیی در فااینی شود به به این پاسش پاسخدر همین راستا تالش می باد 
شود  متون نمایشی از منظا حکمیی در سییا خلق و درک متن نمایشی، چگونه تحلیب می

شیود و در شیکب ریاهای آن، ناو ی و صعودی شخصیت، با اساس مینش او تاسییم می
تدریج از بیین در سیا ناو ی تعادل او یه به چاامهشناسی ندارد؛ تفاوتی با ا گوهای روایت

رسد  در سیا صیعودی نییا همانیان انی به عدم تعادل میرود و با تشدید موقعیت بحامی
نتیایج ایین تحنییق رسد  یت به تعادل ثانویه میدرنهاشود و عدم تعادل تدوام و تشدید می

جنینی نتیجه تالقیی انتخیا  و مینش شخصییت در سییا ناو یی و  دهد مه ایدهنشان می
 ابد یصعودی است مه معنای او یه نیا در اثا نمایشی باوز می

ایده جنینی، متن نمایشی، منش شخصیت، سییا ناو یی و صیعودی، کلید واژگان: 
 معنا 

 مقدمه و طرح مساله. 1

قلی  تننیده و بیذر  عنوانبیهو متون نمایشی است مه از آن  نامهلمیفسنگ بنای  ،ایده
 نامهلمیفنویس تا نمایشنامه یا توان به طاح، چکیده، پیششود  از ایده میاو یه درام یاد می

توانید در باشید، میی شیدهانتخا ماملی مه بازنویسی شده رسید  اگا ایده او ییه درسیت 
ی را یافیت میه یهاتوان نمونهگاچه می بیانجامد اثای ماندگار  خلق پاداخت شخصیت به

 درخیوررا بسط دهید و اثیای  آن یخوببهحتی با داشتن ایده مناس  نیا نویسنده نتوانسته 
انتخیا  و  یدرسیتبه هیاآنجنینیی در  ایده حتما  اما متون نمایشی موفق  ،یدتوجه خلق نما

شیود، اییده وقتی به جایگاه و اهمیت ایده جنینیی اشیاره میی ،رونیازااست   افتهیگستاش
گییاد، وگانیه اییده جنینیی و متن نمایشی قاار میی نامهلمیفجنینی را در فاایند تبدیب آن به 

یی، زمیان تنهابیهاییده جیذا   چاامیهتنب واجد ارزشی نیسیت؛ مس صورتبهیی و تنهابه
مند   ذا ارزش ایده جنینی در تأثیای است مه منجا به اندمی مخاط  را با خود همااه می

هیم میه  هاقیدرشود  به دیگا سخن اگا ایده ایین اجیازه را ندهید، بستاسازی داستان می
ارائیه دهید   میوردنظاشاز مفیاهیم  تواند پاداخت ماملینویسنده فادی خالق باشد نمی
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چیا مستنب و بییاون  عنوانبهشود، نباید گفته میها چیای مه درباره ایده جنینی ، رونیازا
شاوعی است مه در پاداخت و تبدیب  جنینی ایدهدیده شود، بلکه  ،نامهلمیفاز فاآیند خلق 

 دهد خودش را نشان می نامهلمیفآن به 
ه و اغل  پیایده و دشوار اسیت و از نظیام نسیبتا  منسیجمی درک ایده، ماری خالقان

شیویم  بخیش اعظمیی از باخوردار است مه ما به شکلی فشاده به چاایی طاح واقف می
 مهیدرصورتآن است   ایدهی طاح خام و غیاخالقانه از داخلی، ناشی یهانامهلمیفضعف 

نامیه امییدوار بیود  فیلم توان به آیندهمین ،ای بکا و قوی باخوردار نباشداز ایده نامهلمیفتا 
بیه  ارائیهقاببو اثیای  نامیهلمیفو تبیدیب آن بیه  اثاگیذارای خیو  و اییده یایگشکبباای 

و او بتواند با آن ایده  باشد ن ایده در ذهن نویسنده زیست مافی داشتهآابتدا باید  ،مخاطبان
ی رونیدههیای پیشکانات و رافیتپنداری مند  بدون این همااهی ذهنی، ایده امهمذات

خود را آشکار نخواهد ساخت   ذا اگا نویسنده درصدد است تا اثاش با مخاطبان ارتبیا  
اثا نمایشی در جان و روح نویسنده نشست ماده  ایدهتأثیا گذارد، ابتدا باید  هاآنیابد و در 

 باشد 
در سیینما و تلویاییون،  هناملمیفمعتندند، مشکب  پادازانهینظارغم اینکه باخی علی

های داستانی بامییبیشتا به ضعف ذهنیت دراماتیک نویسندگان باای دراماتیاه مادن ایده
بحث، پیدایش و خلق ایده، در حکم سنگ بنا و اساس مار، در فاایند  نیازاشیپگادد، اما 

عییت ی است  در بسییاری از میوارد، انتخیا  نادرسیت اییده ییا فنیدان موقسینونامهلمیف
بیه ضیعف ذهنییت  اشیتباه بیهدهید میه در مسیای سیوق می اجباربهبحاانی، نویسنده را 

حنینی بیاای شخصییت  یدوراه ،موقعیت بحاانی شود دراماتیک نویسنده نسبت داده می
خو  اما جمع ناشدنی، یا ها دو حا ت  مند؛ انتخا  بین بد و بدتا، یا دو گاینهایجاد می

دهید  اش قاار میاین صورت قهامان را تحت بیشتاین فشار زندگی مه در زمانهم طوربه
تیاین نیاوهیای مخیا ف در زنیدگی رویارویی با قدرتمندتاین و منسجم قهامان در  حظه

خود، در آخاین تالش باای رسیدن به منصود، باید تصمیم بگیاد چه منشی انجیام دهید  
 درواقیعمنید و بهتاین نحو بیان میی انتخا  قهامان در این  حظه، عمق شخصیت او را به
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در این نوشتار، با روی ایده جنینی در انتخا  و مینش نهایی ساشت انسانی اوست   جلوه
شخصیت تماما شده تا ابعاد پیاامونی آن در سییا ناو یی و صیعودی شخصییت نمایشیی 

 آشکار شود 

 مروری بر ادبیات. 2

إنی منت مناا   م أعاف فاحببت »ت  آفاینش عا م، مو ود حّ  خدا به شناخته شدن اس
سیّا پییدایش (  344و  199: 84ق، ج 1403)مجلسیی  «ان اعاف فخلنت ا خلق  کیی أعیاف 

انسان و جهان، عشق حق به جمال خویش و حتی انسان مامب است   یذا هسیتی عیا م، در 
، رونییاازیابد  شود و با تجلی و رهور حق در عا م استماار میقوس ناول با عشق شاوع می

را به عا م خییال   ی انسان از عا م اسماء و صفات ا هیقوس ناول، سیا تنّا  عشق خداوند در
میب » یذا   آییدمیی حسا بهپایان قوس ناول انسان دهد  عا می مه نشان می به عا م ماده و

تنیّال حنینیت  درواقیعای است مشتمب با دو قوس مه یکی قوس ناول اسیت و هستی دایاه
اسیت    دیگیای  گافتیه قااراین قوس، انسان  تیدرنهامادون خود، مه  ماات به وجود است

قوس صعود است مه قوس ممال و معافت است و در تمام ننا  این قوس، این آدمیی اسیت 
 ( 49: 1384 ،)حکمت« مه حضور دارد و در حال عاوج است

وس صیعود، یعنیی و قی راهابیهقوس ناول، یعنی تجلی خدا در عا م و تنال او از بیاطن 
باای شناخت انسان هیچ راهی نیست مگا اینکه »حامت انسان از راها خود به باطن خویش  
حنیایق اسیت  به باطن او مه جیامع همیه گامبهگامدر این عاوج عارفانه با انسان همااه شویم و 

در قیاآن  ( 57)همیان: « تنا  جوییم؛ شاید بتوانیم از این طایق به معافت ر  نییا ناییب آیییم 
شیود میه ایین عشیق بیه آشیکار میی (،156)بنیاه: « إنا لله و إنا الیه راجعون » وجود با آیه دایاه

« هون اوو  و اخروو و الهواهو و النوا  »رود  وجود بیه شیمار میی پاوردگار آغاز و پایان دایاه
ن ییدهید  ایکب مرا شی« هیوجود اهیدا» مجموعه نظام هستی از مبدأ تا معادبنابااین  ( 3)حدید: 

خداونید و انتهیای آن  ی قیوس نیاولاست  ابتدا شدهبیتشکناول و صعود  قوس  میاه از دو نیدا
میه انسیان صیورت ا خداوند متعا ی اسیتیان قوس صعود نیبنابا نظا عافان، انسان است و پا
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   مندهای حسی، مثا ی و عنلی را در عوا م حس، مثال و عنب مشف می

 
 )منبع: نگارنده(. .1نمودار شماره 

هیا هیا و داسیتانشناسی مه در تمام رواییتن مباحث روایتینقدر مت ،از سوی دیگا
شود: تعادل او ییه بیه هیم مشتاک است، از سه ماحله ابتدایی، میانی و انتهایی تشکیب می

سیا شخصیت در ایین  شود تعادل ثانویه ایجاد می ،آیدعدم تعادل به وجود می ،خوردمی
یعنی در سیا ناو ی تعیادل او ییه بیه ؛تشکیکی و سلسله مااتبی است صورتبهحله سه ما

رسد  در سیا صیعودی رود و با تشدید موقعیت بحاانی به عدم تعادل میتدریج از بین می
 رسد به تعادل ثانویه می تیدرنهاشود و نیا همانان عدم تعادل تدوام و تشدید می

 
 نده(.)منبع: نگار  .2نمودار شماره 
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سییا ناو یی و  وسییله، بیهدل، عدم تعیادل و تعیادل ثانوییهی تعاسه ماحله ،رونیازا
  گیادقاار می یموردبارس دینی صعودی شخصیت

 در سیر نزولیدینی شخصیت  . کنش1
زنید و او را بیه ی مه داشته، دست به منش مییااراده باشخصیت دینی در ها رویدادی، 

مبدأ فعیب دارای اهمییت اسیت، امیا بیاای اینکیه  عنوانبهواسته، دارد  اراده و خحامت وامی
هیا  دسیت اینکه ]شخصیت»ماداری صورت بگیاد، شخصیت باید دست به انتخا  باند  

با  ( 110: 1394)وودراف « این است مه توان انتخا  دارند  دهندهنشانزنند مسلما  به عمب می
ه انتخا  باند، منشیی از او بیاوز مییاین وصف، شخصیت وقتی در یک رویدادی دست ب

گیاد   ذا مادار رویدادی است مه شخصیت بیا انتخیا  و مند مه با باوز آن مادار شکب می
مادار نیازمند انتخا  اسیت »افتد  با این اساس منش خود در زمان و مکان معین، اتفاق می

  (69: 1394وودراف )« و باای اینکه انتخا  باشد باید اشخاصی باشند مه انتخا  منند
، یکیی یدوراهیدهد مه شخصیت را در یک در یک رویدادی رخ می و منش انتخا 

دهد  شخصیت مخّیا است میان راه آسیان و راه دشیوار، راه آسان و یکی راه دشوار قاار می
تیا میادار شیکب بگییاد   ند و در راستای انتخا  منشگای داشیته باشیدیکی را انتخا  م
او ماتبیه و  تا از رافیت وجودی شخصیت است و نسبت به گذشتهپایین انتخا  راه آسان

ی خود نیدارد میه ی فااتا از اعمال گذشتهتای دارد  در اینجا شخصیت منشی پاییندرجه
انسیان را  این انتخا  نیه تنهیا میادار گذشیته چاامه ؛انتخا  به معنای واقعی اتفاق بیفتد

مانید  بنیابااین وقتیی ایین و در حد رویداد باقی می مندبلکه متوقف می ،مندتنویت نمی
ی رخ و منشی انتخا  درواقع پذیاد،شخص، راه دوم مه راهی دشوار است را از اساس نمی

 تکتکی عاشورا، اگا امام گیاد  باای نمونه در واقعهدهد و به طبع ماداری شکب نمینمی
رفیت، بیه دنبیال آ  نمیی اسفاستاد، حضات عبیاصحا  خود را به میدان مبارزه نمی

ماد، انتخابی شکب نمیدر مجلس ابن زیاد و مجلس یاید صحبت نمی حضات زین 
 شد  نداشتن انتخا ، رویداد به مادار شخصیت بدل نمی خاطا بهگافت و 
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اما انتخا  دوم، انتخا   راه دشوار اسیت میه در راسیتای رشید و رافییت وجیودی 
  شخصییت در داردی بیاتتای او درجیه های گذشتهادارشخصیت قاار دارد و نسبت به م

قیاار  میهییازآنجیاجلوتا و یک درجه باتتا  قدمکی موشدمیدشوار خود  و منش انتخا 
انتخیا   چنانایهگانیه  گافته، انتخا  مند و باای رسیدن به آن، خطاها را به جان بخاد و

مه آن ماداری مه قبال  انجیام داده،  چاا ؛آیدآسانی داشته باشد، مادار تماشایی بدست نمی
اتن ناد او حاضا است  با این اساس، انتخا  آسان، ماداری را باای شخصیت به همیااه 

روزی ابوسعید ابوا خیا در ننب است مه جلوتا را طل  مند   قدمکینخواهد داشت و باید 
دنید  جیای مادم از تمام اطیااف روسیتاها و شیهاها آمیده بو و مسجدی سخناانی داشت

هسیتید  ازآنجامیه :ها در بیاون نشسته بودند  شاگاد ابوسیعید گفیتنشستن نبود و بعضی
 :پیش گذاشتند  ابوسعید پس از مدتی سیکوت گفیت قدمکیهمه   پیش بگذارید قدمکی

   خواستم بگویم شاگادم به شما گفتمن می آناهها 
، باشید  قاارگافتیهن آن انتخا  و منش شخصیت باید منطبق با رویدادی میه در درو

منشگای  ،جهتنیبد شود تا میتا باشد، مادار او نیا بارگشخصی بارگ منش هاچندر
خواهد و باای رسیدن به آن مند  اینکه چه میرا مشخص می هاآنهاست مه ماهیت انسان

هیا ایین مینش هاقیدریی را فیدا منید؟ تا مجا ادامه خواهد داد؟ حاضا است چیه چیاهیا
مند و در این روند به انسیان ا باشد، آن شخصیت رنج و بالی بیشتای را تحمب میدشوارت
عبیارت اسیت از:  ی عاشوراهای اصلی واقعهیکی از منش مثال  شود  تای مبّدل میپیایده

هیای دیگیای نییا وجیود دارد: منش، ذیب این منشاز بیعت با یاید   امتناع امام حسین
مسلم بن عنیب اینکه  اش به مکه هجات مند عضای خانوادههمااه اصحا  و ااینکه  منش

خالصیه اینکیه را به نمایندگی خود به موفه بفاستد  اینکه به طاف موفه حامت مند و      
 انتخیا  و مینش هاچنیدرشیود  مشیخص میی هاآنها، با انتخا  ماات  وجودی انسان

رود ی وجودی او نیا باتتا می، ماتبهانسان، در رویداد  دشوارتا اتفاق بیفتد، به همان میاان
 شود تا میو مادار او تماشایی

دهد مه مواجهیه شخصیت در یک رویداد، موانعی سا راه او قاار می انتخا  و منش
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آور، مشمکش گفته مییبه موانع رنج یپادازتیرواآور است  در مباحث با این موانع رنج
گیای مادار تماشایی شخصیت ندارد بلکه شکباصا تی در  ییتنهابهمشمکش ا بته شود  

هیای دیگیا بیا مند  اگا حامت شخصییتتنویت حامت انسان، اهمیت پیدا می خاطا به
قاار بدهنید، بیه همیان  ا شعاعتحتمنند، حامت شخصیت اصلی را موانعی مه ایجاد می

زنیدگی  ییتنهابیهزند  همانان مه بال و موقعیت بحاانی نییا مشمکش آسی  میبه میاان 
 باد مند و عدا ت را از بین میانسان را نابود می

مند با حامت و منش خود موانعی مه در سیا ناو ی سعی می دینی شخصیتبنابااین 
شود بلکه رنج و بالی بیشتای را باطاف نمی تنهانهاما  ،را باطاف مند قاارگافتهسا راهش 

سییا  یابد تا شخصییت در میانیهم ادامه میباید متحمب شود  این فاایند در سیا ناو ی مدا
شود و در آن موقعیت بحاانی، تجلی مامب خود، با یک بحاان و موقعیت بالخیا مواجه می

میاجاا نیسیت ( انتخیا  و  همهنیامند )در ادامه خواهیم گفت مه رنج و بال را تجابه می
ندگی شخصییت و حتیی زند، ننا  محوری و مامای زی مه رویداد بالخیا را رقم میمنش

 شود ا گوهای روایت محسو  می
شخصییت حنینیی ییک انسیان در »میی در ایین رابطیه معتنید اسیت: رابات میک

شود  ها چه بحاان و فشار بیشتا باشد گیاد، آشکار میتصمیماتی مه در شاایط بحاانی می
یت شود به ساشت بنییادی شخصیتا است و تصمیمی مه گافته میاین آشکار شدن مامب

یبینباشید انتخیا   درخطاتا  وجود فشار و بحاان ضاورت تام دارد  وقتی چیای نادیک
هیای بعد از امتناع امام از بیعیت بیا یایید، امیام موقعییت ( 69: 1382می، )مک« معناست

مند  از قصد جان مادن ایشان تا شهادت حضات مسلم و بسیتن راه دشواری را تجابه می
آی میه  فاود جانیهم»گفت:  ُحا به حسین مهیوقتشود  میتا تا و سختایشان سخت

  مابال: دجوا  دادن«  چیست؟ سازمین نام این»فامود:  حسین«  فاات، نادیک است
 اندوهفامود: اینجا، جایگاه  بام  سنسامام فامودند: خدایا! من از اندوه و بالء به تو پناه می

   (68: 1390)سید بن طاووس    « و َبالست 
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 را نیام دشیت مابالسیت پابالاین زمین 
 

 آسمان سوزت مجاسیت آه   دردیبای دل  
 (5)محتشم ماشانی، تامی  بندها، شماره  

 سااید:عمان سامانی نیا در گنجینه اتساار چنین می
 ی با قاین شد، همنیااننیقایب

 

 تمکانی را، مکیان شید تمکیان 
 بییال یبییاز، درهییا یمییاد بییا و 

 
 بییه دشییت مییابال شدیتییا مشییان 
 (75: 1388)عمان سامانی  

در مباحیث میه  آییداجباری ها منشی به شمار میی صحنهموقعیت بحاانی و بالخیا 
بحث تنیدیا در  شود حکمی همان تندیا و سانوشتی است مه شخصیت با آن مواجهه می

شیود میه های اساسی زندگی شخصیت محسو  مییموقعیت بحاانی و بالخیا، از بحث
امیا  ،شیودبا این بحیث درگییا میی ناخواهخواههای بحاانی و بالخیا، در موقعیت یسهام

 طلبد  پاداختن به آن مجال دیگای می

 در سیر صعودی  دینی شخصیت . کنش2
در زندگی واقعی و در مادارهای انسان، ساشت و ذات فاد نه در خصایص جسیمی، 

شود  ووگلا موقعیت بالخیا آشکار می ، و اجتماعی، بلکه در شاایط دشوار ویشناختروان
فعال است،  شیوبممداند مه قهامان در سااسا داستان ها را در این میمعای  رایج داستان

نیاویی خیارجی نجیات میی موقعبهشود و با حضور تاین  حظه منفعب میاما در حساس
 یتمامبیهخیود را اما قهامان در این  حظه باید بیش از همه فعال باشید و سانوشیت  ،یابد

داسیتان را انجیام دهید، منشیی میه مسیتلام  منندهنییتعقهامان باید مادار »درست گیاد  
 ( 61: 1387)ووگلا « پذیای استبیشتاین خطا و مسئو یت

شود  سنس نیاوییی داستانی آرمانی، با وضعیتی پایدار، آغاز می»تودوروف،  به گفته
شیود؛ بیا مینش معکیوس آن نییاو، اپایداری ایجاد میزند  موقعیت نتعادل آن را باهم می

امیا  ،نمایدآید  این حا ت پایدار دوم، همانند حا ت نخست میحا ت پایدار، باز پدید می
عدم تعادل، بحاان و موقعییت بالخییا،  ( 281: 1378)احمدی « این دو هاگا یکسان نیستند
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می اینجا دست به منش شخصیت در شود مهننطه مشتاک ا گوهای نمایشی محسو  می
، خیودش از مند با منشبا این اساس، شخصیت در سیا ناو ی و صعودی، سعی می  زند

 این هبو  و عدم تعادل به یک وصال و تعادل ثانویه باساند 
گییاد و بیا عیواطفی مثیب تادیید و پشییمانی قاار میی یدوراهوقتی شخصیت با سا 

 ،افتید  در ایین ماحلیهپنیداری اتفیاق میی تاین نوع همیذاتاست، عمیق بانیگابهدست
ما  شود  همهآشکار می یتمامبهآسی  پذیا شخصیت و چهاه انسانی وی اصطالحا  بخش

و بنیابااین  میبانیگابهدسیتهای باابا اخالقی و تادید میان گاینه یهایدوراهدر زندگی با 
، موقعیت وی را درک میشودمند یا از ماری مه ماده پشیمان میوقتی شخصیت تادید می

پیونید چنیان قیوی و  ، با وی همد ی و همیدردی دارییم  ایین رشیتهگایدعبارتبهمنیم یا 
یااخالقیی های غهای نادرست بکند و گاینهستنی است مه حتی اگا شخصیت، منشناگس

یابید و امیا همیذات پنیداری ادامیه میی ،منییمهایش را تأیید نمییباگایند، اعمال و منش
 گیایم ن خود را با مادار انسان خطامار یکی میهمانا

ینییی بییاای شخصیییت ایجییاد منیید؛ میینش حن یدوراهییرویییداد بالخیییا باییید 
خییو  امییا جمییع ناشییدنی، یییا هییا دو حا ییت  بییین بیید و بییدتا یییا دو گاینییه شخصیییت

اش را تحییت بیشییتاین فشییار زنییدگی ی مییه در اییین صییورت شخصیییت زمییانهم طوربیه
تیاین نیاوهیای روییارویی بیا قدرتمنیدتاین و منسیجم در  حظیه دهید  قهامیانقاار می

مخییا ف در زنییدگی خییود، در آخییاین تییالش بییاای رسیییدن بییه منصییود، باییید تصییمیم 
قهامیان در ایین  حظیه، عمیق شخصییت او را بیه  مینشبگیاد چه منشیی انجیام دهید  

 ی نهییایی ساشییت انسییانی اوسییت جلییوه درواقییعمنیید و بهتییاین نحییو بیییان مییی
گیییاد، یت حنینییی یییک انسییان در تصییمیماتی مییه در شییاایط بحاانییی میییشخصیی»

تیا اسیت و شود  ها چه بحاان و فشیار بیشیتا باشید ایین آشیکار شیدن مامیبآشکار می
تیا  وجیود فشیار و شیود بیه ساشیت بنییادی شخصییت نادییکتصمیمی مه گافتیه میی

)مییک« معناسییتیبیینباشیید انتخییا   درخطییابحییاان ضییاورت تییام دارد  وقتییی چیییای 

 ( 69: 1382می، 
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تاین و معموت  آخاین انتخابش را در موقعیت بحاانی و بالخیا شخصیت باید سخت
 ، ها چه باشد، میاجاا را بیه نطنیهو منش باای باطاف مادن رنج و بال بگیاد  این انتخا 

شخصیت با انتخا  و منشگای در موقعیت بحاانی، ارزش اصلی و ماتبیهرساند  اوج می
تاین شکب محک ی بحاان اراده انسان به جدیمند  در  حظهخودش را بامال می ی وجود

مند نسبت مستنیم با خطای دارد ارزش چیای مه انسان انتخا  می، رونیازا شود زده می
باشید، مه او حاضا است باای دست یافتن به آن به جان بخاد؛ ها چیه ایین خطیا بیشیتا 

 ( 105ن: )هما ارزش آن چیا نیا بیشتا است
ور شییدن شخصیییت در رنییج و بییالی ناشییی از انتخییا  و میینش شخصیییت غوطییه

بحیاان و روییداد بالخییا، اگیا بیا منشیگای همیااه زنید  است مه بحاان را بیاای او رقیم میی
بییا  زمییانهمی مییادار شخصیییت اسییت  تییاین  حظییهو تماشییایی نیاتایانگجییانیهباشیید، 

معنییای  چاامییهشییود؛ آشییکار مییی جیتییدربها پییذیاش و انتخییا  رویییداد بالخیییا، معنییا نییی
 رونییازادهید  او یه بیا انتخیا  و مینش شخصییت در سییا صیعودی خیودش را نشیان میی

وقتییی نیییاز وجییودی شخصیییت در دل بییال و موقعیییت بحاانییی آشییکار شییود، شخصیییت 
گییاد  او بایید دسیت بیه انتخیا  در موقعییت بالخییا بانید و ی قیاار مییدوراهیدوباره بیین 

اش ادامیه دهید ییا اینکیه دنبیال جیای امین باشید تیا ودش را در راستای نیاز وجیودیمنش خ
شیود؛ از این بحاان خیال  شیود  در صیورت دوم اساسیا  مینش شخصییت تماشیایی نمیی

هیای دینیی، انتخیا  و مینش شخصییت در بالهیا و ابتالئیات شیکب آمیوزه اساس با چاامه
هییا و بالهییا از رنییج تنهانییهبالخیییا،  ، بعیید میینش شخصیییت در موقعیییترونیییازاگیییاد  مییی

رسید؛ ی اوج مییمنید و بیه ننطیهتیدریجی افیاایش پییدا میی صیورتبهرود، بلکیه بین نمی
شخصییت بیا انتخیا  و خالصیه اینکیه یابید  خیودش تجلیی میی تییدرنهاجایی مه معنیا 

رسید تیای مییبیه معنیای بیارگ جیتیدربهمنشگای در فاایند سییا ناو یی و سییا صیعودی، 
ی بییاتتا و ابعییاد مییه ابتییدای اییین سیییا حتییی تصییورش را نیییا نداشییته  اییین معنییا در ماتبییه

هییا و رویییداد بالخیییای اسییت مییه شخصیییت از دل انتخییا  خییاطا بییهآن،  گسییتاده
 های بالخیا تجابه ماده است ها در موقعیتمنشگای
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 منبع: نگارنده .3نمودار شماره 

گفیت، در سییا ناو یی میتن نمایشیی،  تیوانیمیبنابااین، با توجه به مباحث حکمی 
در سیا صعودی نییا مند  موقعیت بحاانی شخصیت را مدام مجبور به انتخا  و منش می

، اما در اینجا باخالف سییا ناو یی، انتخیا  و شودو تشدید می توامهمانان عدم تعادل 
نوییه مییبه تعیادل ثا تیدرنها منش شخصیت است مه موقعیت بحاانی را مدام تشدید و

  رساند
اما در اغلی   ،اندهای متنوعی وجود دارند مه به متون نمایشی پاداختهآثار و پ وهش

، در ایده و جایگاهها بهآن موضوعیت نداشته اسیت و  یپاداز دهیا طور مشخص و انحصارا 
رد توان به مواها میتاین این آثار و پ وهشمستنب به آن توجه نشده است  از مهم صورتبه

 زیا اشاره داشت 
صورت مستنب بیه بحیث به« فاایند نوشتن اثا نمایشی» ، در منا ه(1383)یی اسماسام 

رود  تمیایا آن نسیبت بیه ها بیه شیمار مییتاین پ وهشایده جنینی پاداخته مه یکی از مهم
مطا عیه و  بااثیاگوید های دیگا، پاداختن به چگونگی خلق ایده است  اسمایلی میپ وهش

های نویسندگان مختلف توانسته است روشی عیام و ها و یادداشتها، مصاحبهبارسی نوشته
میه  جهتنیازامه فاایند نیازمند نظم است و خا   جهتنیازاخا  بیابد  عام  حالنیدرع

های جنینیی را بیه ها مس نظمی خا  خود دارد  سام اسمایلی در این منا ه، ایده هاحالبه
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هایی مه انجام میمند: شخص یا شخصیت: مادم و منشسته تنسیم مید شش حاظ نوع به 
تاین انواع ایده جنینی یعشاتاین جاقه باای شاوع یک درام هستند  مکان: یکی از یعشادهند 

تواند در مشاند  یک مکان خا  میهای خا  افااد خا  را به دنبال خود میاست  مکان
ا ارتباطش با حال و هوا، در خلق اییده جنینیی مییحکم نیاوی محاک  منش باشد و به خاط

ای از مکیان بیابید بایید بیه خواهد اییدهمه مییهنگامتواند ننش مؤثا داشته باشد  نویسنده 
شود و یا باعکس در در چه نوع مکانی واقع می مدنظاشهای مه امور و منش دنبال این باشد

یک حادثه عبارت اسیت از »ند  حوادث: این مکان چه منش و اعما ی احتمال دارد واقع گاد
تغییای سایع در شاایط یک یا چند فاد و آن معموت  با وقایع و اعمال، خیواه منفعیب و خیواه 

« شیود دهد، یا چیای بیا او واقیع مییدارد، مسی باای دیگاان ماری انجام می ساومارفعال 
تیوان در صیفحه هیا را مییهگونیه اییدحوادث، سهم بساایی در داستان نمایشنامه دارند، ایین

یدئال و مناس  را ایافت و همانین در زندگی ها مس این حوادث  وفوربهها حوادث روزنامه
مشاهده ماد  فکا تعنلی )مفهومی(: مطا عه فلسفه و آثار فلسفی و مداقه در حنینیت امیور، 

سارتا را مثال زد مه  توان آثار ژان پبهای جنینی است  در این میان میاین نوع از ایده سامنشأ
  موقعیت: سام اسمایلی موقعییت را بیه اندبناشدهبا اساس عناید فلسفی اگایستانسیا یستی 

مجموعه روابط انسیانی بیین میادم و نییا مییان میادم و امیور تعاییف نمیوده اسیت  حیوزه 
ر خواهید داطالعاتی: این نوع ایده جنینی مبتنی با تحنیق و پ وهش است، گاه نویسنده میی

هایی مانند: ای بنویسد  حوزهنامهیلمفاست  مندعالقهخصو  یک حوزه اطالعاتی مه به آن 
هیا، اینتانیت و    ها و    این حوزه اطالعیاتی از روزنامیهیابی، جنگ خاوسینمسفا گای، 

 ( 61ی  60: 1383)سام اسمایلی، شود تغذیه می
در صدد است با تجایه و تحلیب و ، «سلول بنیادین داستان»، در متا  (1391)ساشار 

گیای، فکا او یه ها داستان در ذهن نویسنده، بیه او ممیک منید تیا نشان دادن نحوه شکب
های او یه تزم باای این اتفاق مهم را در وجود خود فیااهم منید  پیس از انجیام ایین زمینه

است، حفظ مند   هشدبستهماحله، نویسنده بتواند نطفه او یه داستانی را مه در رحم ذهنش 
 عاضهقاببخالقانه فکای و ادبی، آن را به بار بنشاند و به داستانی  باماردر ماحله بعد نیا، 
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های ایاانی از افسانه هاییدهیا»با عنوان  ایدر منا ه (1391)باای چاپ تبدیب مند  جهازی 
باجسیته هسیتند،  هیای ایاانییهایی مه در افسیانه، ایده«پویانمایی نامهلمیفباای نگارش 

 یانامهلمیفها به خلق پویانمایی بتواند با اساس این ایده سینونامهلمیفشوند تا معّافی می
از  ینیید نامهیلمف دیتو  ندیبا فاآ یماور»در پ وهشی با عنوان  (1392)خالق بنادازد  آرام 

دینی  نامهیلمفر های شخصی به خلق ایده دبا اساس تجابه« نامهیلمفتا نگارش  دهیخلق ا
شیود، و یی ایین  حظیه، نامه دینی در  حظیه خلیق میییلمفست پاداخته است و معتند ا

نامه دینی و فاآینید ییافتن اییده و طیاح  محصول فاآیندی پادامنه است؛ فاآیند تو ید فیلم
هیای مختلیف ، در بخیش«تحلیب )فاما یستی( میتن نمایشیی»، در (1387)جیما تامس 

بیند میه تاین سطوح خود مینمایشنامه را در ژرف ایدهث ایده پاداخته و متا  خود به بح
توانید اجیاای اییده می» تامس با این باور اسیت میه ریاد طاح سازماندهی مب اثا را می

اما معموت  عنصا اصلی جذابیت آن نیست  ایده عمیدتا  بیاای  ،نگه دارد باهمنمایشنامه را 
 (163: 1387)تیامس، « رودها و طاح داستانی به مار میروشنی افکندن بیشتا با شخصیت

، در «مارگادانی نمایشنامه، تحلیب، ارتبا  شناسی و سیبک»در  (1382)فاانسیس هاج نیا 
است و آن را از ارزیابی  شدهپاداختهیک مارگادان  وتحلیبیهتجابخش اول به ایده از منظا 

اییده جنینیی،  درواقع داند ه میهای در حین منش و حاصب جمع مب نمایشنامشخصیت
نامه است مه از اجاای مختلفی تشکیب یافته مه در طیول رواییت یلمفماشین  موتور محامه

شوند  هاج با این باور است مه ایده جنینی، تنها یک نامه و فیلم ساخته یا پاداخته مییلمف
هیای نده در بیازبینیای از مب روایت است میه نویسینامه نیست، بلکه جوهاهیلمفاز  ءجا

هیای ایده از ارزیابی شخصییت»زند  نامه را رقم مییلمفمکار از آن، ساشت و سانوشت 
، اییده مهآنچنین منشی است  نتیجه  ، چکیدهشود و بنابااین گاارهدر حین منش مشتق می

، در (1395)یانیو مایکیب تیی  ( 108: 1382)هیاج، « حاصب جمع مب متن نمایشنامه است
باد و آن ای به نام منش ی ایده نام میاز واژه «نویساننامهیلمفبوطینای ارسطو باای »ا  مت
خواند و این حساسیت نویسینده در خصیو  مینش شخصییت و می نامهیلمف یابنایزرا 

 همسو با این پ وهش است   عمب مادن شخصیت،
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دهد تعداد نشان می ی ادبیات نمایشی،این تحنینات و تحنیناتی از این قبیب در حوزه
مستنیما  بیه مباحیث میا ارتبیا   هاآنهای نادیک به این موضوع، محدود است و پ وهش

 ایدهپادازان، های صورت گافته توسط نظایهاین منا ه با استفاده از پ وهش چاامه ؛ندارند
ی در سیا ناو ی و صعودی شخصیت دینشناسانه، جنینی را با اساس مباحث جدید روایت

 مند  لیب میتح

 های تحقیقیافته. 3

از  یکیی، یینمایونید عناصیا سییو محیور پ یعنوان بسیتا اصیلنامیه بیهیلمفنگارش 
ا شکست هیا یت یمه معموت  موفنیطوربهلم است ید فیو تو  یایگن مااحب شکبیتامهم

بانید و ها معموت  از طاح رنج مییاد  فیلمنامهیگینامه نشأت میلمفلم از قوت و ضعف یف
اییده نیاپاورده چنیان »دهند  ها نیا در ایده جنینی مشکب خودشان را باوز میاغل  طاح

تواند شما را حتی پییش از آنکیه سیطای بیه ماغیذ های مهلکی دارد مه میخلب و شکاف
  اما از سوی دیگیا، اگیا اییده (62: 1383)سیواین، « آورید، به حضیض شکست فاو اندازد

مانید و در حیین های احتمیا ی بیا منیار میینه باشد، داستان از زیانجنینی دقیق و خاّلقا
 سام اسمایلی علت نیام گیذاری انگیارهتوان از موارد ناصوا  اجتنا  ماد  نگارش آن می

در ایده جنینی هیچ چیا رشد و بسط نیافتیه، در عیین »مند: )ایده( جنینی را چنین بیان می
اییده جنینیی،  غیاش   (11: 1383)اسمایلی، « ستحال با نوه حاوی یک نمایشنامه مامب ا

گاه ذهن از یک مفهوم و تصویا به مفهوم و تصویای دیگا است مه نویسینده در آن  ناخودآ
در نظیا اسیمایلی، اییده جنینیی های مبهم تصیور میاده اسیت  شخصیتی را با مشمکش

گیاه خصوصیاتی را در خود دارد؛ از جمله اینکه، ایده جنینیی خیو ، قوییا  عالقی ه ناخودآ
ای باشد مه نویسنده بتواند با آن زندگی مند  نویسنده را تحت اختیار دارد  پس آن باید ایده

ای امکان با نوه اثا نمایشی را احساس مند  نویسنده باید قابلیت او باید در یک چنین ایده
اشید میه سازی زندگی را در آن مشاهده مند؛ یعنی باید دارای امکیان بیا نوه اثیای بمهیج

شیوند و زنیدگی هایی مه ساانجام بخشی از اثا محسیو  میزندگی او، زندگی شخصیت
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منند تعمیق و تشدید مند  این خصوصییت تماشاگاانی را مه در نهایت با آن تماس پیدا می
 )همان( و بازشناسی خود ایده با وسعت دیدگاه نویسنده و با شدت اضطاار او مبتنی است 

ای مه نویسنده را به خلق داستان بامییایده»باره جنینی معتند است نمی در ایرابات مک
  ( 78: 1382می، )مک« داستان است انگیاد و معاف شخصیت، موقعیت و مسئله

 اباار اصلی مشف ایده، جستجو در درون منش  نمایشی  شخصییت  اصیلی، ییا همیه
میید بیه مجیا هیدا هاست مه در درون این مینش، ننطیهشخصیت شیود؟ چیاا یت مییتأ

رساند؟ نتیجه این منش مند و به انجام میشخصیت اصلی این منش اوج یابنده را تنبب می
چیست؟ باید مسیاهای دیگای باای منش وجود داشته باشید و شخصییت بتوانید آنهیا را 

ای مه شخصییت بیشیتاین باعهده گیاد، پس چاا این منش خا  را تنبب ماد؟ در ماحله
ی اوج، تیأثیا تا است؟ بعد از  حظیهمند، در نظا او چه چیا از همه مهمرنج را تحمب می

توانید در های زیادی وجود دارد مه مارگادان میاین مشف با او و دیگاان چیست؟ پاسش
نویسینده گمیان  مهنیهممورد منشی مه به سوی یک ایده میب خواهد ماد از خود بناسد  

خالصیه و موتیاه  اتمکیانیحتن را در قا   ملمات و است، باید آ افتهیدستمند به ایده 
ویکتور یابی خود را در باابا منش محک باند  ثبت مند و آنگاه به عن  بازگادد و توان  ایده

)آن « ای نیست مه زمان آن فیاا رسییده اسیتهیچ چیا قدرتمندتا از ایده»گوید: هوگو می

هایی باشید مه در آنها به دنبال موقعیت همیشه»یا آن جونا معتند است  ( 35: 1393جیونا، 
 ( 59)همیان، « تاین احساسات را در قا   منش عینی و بیاونی تجسم بخشییدبتوان عمیق

عدم تعیادل و  مند، ننطهتاین احساسات را در قا   منش عینی میهایی مه عمیقموقعیت
 آید موقعیت بحاانی شخصیت اصلی به شمار می

داستانی ارزش ننب دارد یا نه، آن را بیا  مهنیاباای تشخیص  ندندمعت نامهلمیفاساتید 
ی را بیه انجیام مارچهموشد زنند: شخصیت اصلی میست؟ او میچهار پاسش محک می

ی دراماتیک او چیسیت؟ چیه مسیی باساند )یا تکمیب مند، به اجاا درآورد( )نیاز و مسئله
ایین  همهدهد؟ نشود، چه روی میموشد او را متوقف مند؟ اگا شخصیت اصلی موفق می

مباحث در پایان سیا ناول و آغاز سیا صعود شخصیت وجیود دارد  در پاییان سییا نیاول 
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مند این موقعییت در آغاز سیا صعودی تالش می شود مهی گافتار میبستبنشخصیت در 
نین بحاانی را باطاف مند  انتخا  میان ماگ و زندگی، چه واقعی و چه نمادین، فنط در چ

آید  یک ایده جنینی موفق، مننده از مار درمیشاایطی است مه پاسخ چهار پاسش تضمین
به ذهن نویسنده خطیور میاده باشید، امیا  ا مجلسیفگاچه ممکن است به شکلی آنی و 

ای میه توان آن را محصول یک اتفاق دانست  تو د یک ایده قدرتمند، به ریاف ذهنیینمی
های نویسنده، در تگی دارد  میفیت و ماهیت تجابیات و اندوختهایده در آن پدید آمده، بس

یابید و در خیالل نظای و هنای اوست مه گاه در قا   ایده جنینی، باوز می حکم پشتوانه
 شود  تصحیح و تکمیب می نامهلمیفنوشتن 

 ی اثربامعناجنینی  ایدهارتباط . 1
های گوناگونی دارد یا اینکه بیاای ای باای ایده جنینی خود، فاضمعموت  ها نویسنده

مند  منظور از معنا، نتیجه و پیامی اسیت می« معنادار»سازد مه آن را ای میخودش فاضیه
نیه از زبیان »شیود میه نامیده میی« مایهدرون»مند  این پیام مه مخاط  آن را دریافت می

: 1375)آرمیا، « شیودها، بلکه با منش و محتوای داستان به مخاطی  منتنیب میشخصیت

هیا در ایین میتن نمایشیی معنای منش شخصیت»مایه به پاسش درون گایدعبارتبه ( 85
مایه به موضیوع اصیلی درام اشیاره نیدارد، بلکیه درون» رونیازادهد  پاسخ می« چیست؟

 ( 27: 1394) توین؛ استامدیب، « ی موضوع اصلی است ماتبط با دیدگاه نویسنده درباره
را شناسیایی نمیود   وستهیپهمبهتوان نظامی متشکب از مضامین نای میدر ها اثا ه»

مایه دارای مفهومی موتاه بوده، گاه مفهومی است مه مایه است  دروناین نظام همان درون
ماییه، آیید  دروناز مب اثا و گاه مضمونی است مه از بخشیی از ییک اثیا بیه دسیت میی

و عناصا جائی را نظم بخشیده، با اساس اصیب نوعی وحدت بوده، مواد مالمی  انگاینما
ی ماییههاچه اثا با مبنیای ییک درون ( 81: 1389)داودآبیادی، « مندبندی میعلیت صورت

فکیا  هیاآنروشن، زیباتا بنا شود، بینندگان معانی  بیشتای را در فیلم خواهند یافیت؛ زییاا 
گیانید  و زنیدگی  خیود پیی میی خوانند و معانی  ضمنی آن را در تمام وجوهنویسنده را می



 

 

84 

 

بیشتا با هم تلنبار خواهند شد تیا  هاآن، ها چه معناهای بیشتای بار داستان شود، باعکس
را منتنیب شیود و عمیال  پییامی ای از مفاهیم فاعی و جائی بدل میجایی مه فیلم به ویاانه

 مند نمی
اینکیه بیه داسیتان ود  )نهشیبا انتخا  ایده جنینی، معنای او یه از دل اییده آشیکار میی
با همان معنای اثا،  نامهلمیفتحمیب بشود( و در فاایند تبدیب ایده جنینی به طاح و از طاح به 

معنای او یه ابعاد بیشیتای پییدا منید و ییا  نامهلمیفشود  گاچه ممکن است در مار دنبال می
آن  چاامیهخواهید شید؛  معنای اثا به حاشیه رانده شود، اما این باعث هدفمند شدن نگارش

مند و در آن مسییا مشیخص بیا آزادی تخییب، معنای او یه مسیای را باای ادامه راه فااهم می
سییا  نامیهلمیفی توجهقابیبهای زییاین نفیوذ و بیا عمیق زند و به تیهدست به خالقیت می
صیورت جنینیی بیه دهیینیه و انتخیا  ایپیماید  بعد از فااهم میادن زمتکاملی خودش را می

دهید  یوجودی، معنای او یه با توجه به زاویه دید نویسنده خودش را به شکب طبیعی نشان م
بنابااین، ایده جنینی مه از انتخا  و منش اصلی شخصیت در موقعیت بحاانیی شیکب میی

گوید مه بیا شود مه خود ایده به ما میای از آن آشکار میطبیعی معنای او یه صورتبهگیاد، 
 شود  منش شخصیت و موقعیت بحاانی، چه معنایی از آن آشکار میتوجه به 

 
 )منبع، نگارنده(. .4نمودار شماره 

هیچ تحمیب و رود و بیشدن پیش می نامهلمیفایده با آن معنای او یه به سمت طاح و 
شود  اگیا نویسینده فاضی، متن با اقتضا و منطق داستانی همااه معنای اثا تکمیب میپیش
به معنای دیگای باسید، بیه د ییب اینکیه دییدگاه و زاوییه نگیاه  نامهلمیفاایند نگارش در ف
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نویسنده در آن تنیده شده است، ایاادی ندارد  در اینجا مارماد معنای او یه ایین اسیت میه 
گیاد  مند و نویسنده با آزادی مامب در آن مسیا قاار میمسیا را باای نویسنده مشخص می

گاهی ممکن است »ه آزمودن مسیاهای دیگا ندارد تا به تشدد دچار شود  نویسنده نیازی ب
میه  بهتاچه، هنوز ندانید داستان شما درباره چیست، اما نامهلمیفاول  تا قبب از اتمام نسخه

 ( 32: 1393)آن جونا، « باشید دامادهیپمضمون داستان را از اول 

 جنینی در سیر نزولی و صعودی شخصیت ایده .2
رسید به منش و معنایی میی جیتدربهیت در فاایند سیا ناو ی و سیا صعودی، شخص

روییدادی  خیاطا بهی باتتا، مه ابتدای این سیا حتی تصورش را نیا نداشته  این در ماتبه
های دشیوار تجابیه میاده و موجی  های خود در موقعیتاست مه شخصیت از دل منش

  تجلی معنای اثا شده است 
توان گفت ایده جنینیی یعنیی رهیور نییاز شخصییت در ث گذشته میمباح با اساس

 بیا اسیاسشود  بنیابااین اییده موقعیت بحاانی مه منجا به انتخا  و منش شخصیت می
در ا گوی سفا قهامان  مایستوفا ووگلا گیاد؛ جایی مه دوراهی شخصیت اصلی شکب می

   افتداتفاق می« آزمایش سخت»ی یعنی ماحله 8در ماحله 

 
 (.36: 1397)ایندیک،  .5نمودار شماره 
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مامای اثا نمایشی قاار دارد؛ یعنی در پایان سیا ناو یی و آغیاز  ی، در ننطهدوراهاین 
شود   ذا ایده در ننطه تالقی سیا ناو ی با سیا صعودی سیا صعودی شخصیت آشکار می

عاشیورا، امیام روز  یابتالهیای میابال، در بیاای مثیال واقعیهگییاد  شخصیت شکب میی
بیند اما باز با عشق این راه بالخیا و موقعیت بحاانیی را انتخیا  نهایت بال را می حسین

انبییاء و او یاسیت  او بیه میاگ و  مند   ذا انتخا  امام از جنسی دیگا و فااتیا از همیهمی
گاه است و ساانجام  بالی مابال را می ست پا س حالنیباابیند  شهادت خود و خویشانش آ

میه بیه  ها حظیهدر  ماند  امام حسیینمند و با عهدی مه با خدایش بسته، باقی مینمی
گییاد  اوج روز، اوج گامیا، اوج عطیش، اوج شود، بال نیا اوج مییتا میشهادتش نادیک

عاشورا را بالخیا و تماشایی می و    همه صحنه عدا تیها، اوج شناوت، اوج بینامادمی
صیورت  امام حسیین یلهیوسبها منش و انتخا  بال در موقعیت بحاانی ب هانیامند مه 

 گیاد  می
 شخص از بال گایاد تا خون او نایاد

 

 من یک جهان بال را خود اختیار مادم 
 ( 327غال شماره )فاوغی بسطامی،  

بیعت نکیادن بیا یایید بیوده، میه  یوازم ایین مینش و  انتخا  امام حسینبنابااین 
موفییان و بسیتن راه موفیه  نامیه خیاطا بهتن امام به مکه و ناتمام گذاشتن حج انتخا ، رف

بیه مابالسیت  در اینجیا عشیق بیه پاوردگیار   وسط حّا و رسیدن اصحا  امام حسینت
طلبی امام و یاران امام مابال شهادت شود مه در واقعهصورت مامب آشکار میشخصیت به

امام در موقعیت بحاانی، امام را در ماات  بیاتتا طلبی است  در سیا صعودی، با شهادت
 نتیجهو جاودانگی امام را به همااه دارد   انجامددهد مه به ممال عشق و عدا ت میقاار می

این منش امام و انتخا  ایشان، عشق به پاوردگار و احیای عدا ت، بیه ممیال خیودش در 
 رسد  همه تاریخ می
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 نده()منبع، نگار  .6نمودار شماره 
 نیچنینیاعاشیورا  ایده جنینی واقعیه توان دربارهبا توجه به این روایت عاشورایی، می

 در باابیا رود ی مه به دعوت هااران نفا باای تشکیب حکومت به شها دیگای میآورد: امام
عشق و عدا ت ا هی را آشکار مند  ایین  مند تاایستادگی میهااران نفا از مادم همان شها 

دهد  در روییدادهای باوز می یاتااندازهی عاشورا را های تااژدیک واقعهمایه ییتنهابهایده 
صیورت خطیی ها بیهجنینی وجود ندارد، روایت ایدهاینکه درک ماملی از  بید  بهتاریخی 
های مختلف از یک رویداد تاریخی چگونه باوز جنینی در روایت ایدهشود  اینکه ارائه می

تا است بحیث بسییار مهمیی اسیت میه بایید در وایت به حنینت نادیکیابد و مدام رمی
 های دیگا به آن پاداخت  پ وهش

ننییش مهمییی در شییکب گیییای و فهییم مییتن نمایشییی جنینییی  ایییدهدر هییا صییورت 
درباره آنها سخن گفت  به عنوان از منظا حکمی های زیادی را می توان یافت و نمونهدارد 

 : تواند راهگشا باشدمیی یسینماهای فیلم از  نمونه دچن مثال بارسی ایده جنینی در
را نجات دهد، اما جان خودش هیم بیه  رزمانشهمخواهد بانی مه میدیده بان:دیده

 افتد  خطا می
خواهد دوستش را نجات دهد، اما هییچ راه ارتبیا  حسیی ای مه میرزمنده مهاجر:
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 .گیادمی وجود ندارد و در آن فضای قدسی ارتبا  شهودی شکب
خواهد دوستش را باای مداوا به خارج مشور بباد، ای مه میرزمنده ای:آژانس شیشه

هیای گییاد و ارزششیود، مسیافاان آژانیس را گاوگیان مییمنسب میی هاآناما وقتی پاواز 
 مند دفاع مندس را یادآوری می شدهفااموش

د بیاای خیواهاش خواهدستی پدرش، میتنگ خاطا بهپسای مه  های آسمان:بچه
 یابد ی باتتای تجلی میمفش بگیاد و عشق او در ماتبه

پذیاد تا چشمش به زندگی بیاز شیود، امیا معلو ش را نمی پدری مه باه رنگ خدا:
 بیند و چشم دیدن رنگ خدا را ندارد  تا میزندگی را بسته

یر نور ماه: ودن مسیئو یت خطیا بی به خاطاخواهد  باس بنوشد، اما ای مه میطلبه ز
 مند مند و ابعاد دیگای از روحانیت را مشف میآن تادید می

خواهد با ازدواج یک زنیدگی میدرنی را شیاوع منید، امیا دختای مه می یه حبه قند:
 مند ی باتتای درک میها را در ماتبهشود و سنتاش مانع میهای سنتید بستگی

باگشتن به پشت خط، جانش را نجات خواهد با ای مه میرزمنده لیلی با من است:
 گیاد شود و تحت تأثیا فضای جبهه قاار میدهد اما بیشتا به خط مندم نادیک می

خواهد از مشور فاار مند امیا مجبیور مییدزدی مه با  باس روحانیت می مارمولک:
 مند شود ننش یک روحانی را بازی مند و این ننش او را اصالح می

 گیریبحث و نتیجه. 4

دارد و انگییاهاو ین ماحله نگارش خالق چیای است مه نویسنده را به حامت وامیی
آورد  غا با  به د یب خام بودن، آن را اییده او ییه و جنینیی پدید می نامهلمیفای باای نگارش 

مند و آن را بسط میینامند  از این ماحله است مه نویسنده چیاهایی را به آن اضافه میمی
مشش داشته باشد مه تاقب خود نویسینده را بیه نگیارش  قدرآنده جنینی باید دهد   ذا ای

تواند در اشکال مختلف راها شود، گاه اتفاقی، امیا در امثیا تحایک مند  ایده جنینی می
گاهانه در پی آن باشد  می تواند با مبنای یک شخص، مکان، تصیویا مواقع نویسنده باید آ
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نویسی و های نمایشنامهدر آموزشفاهیم فلسفی شکب بگیاد  عینی یا انتااعی، و یا حتی م
شود، ایده باید باانگیااننده باشد، جذا  باشید، بکیا باشید و      ی گفته میسینونامهلمیف

اییده  اینکه با نگاه بیاونی دربیاره به خاطاها باای ایده جنینی درست است، اما این وی گی
نیاد  چاامیهلیق و تحلییب میتن نمایشیی نیدارد؛ شود، ممک چندانی در خسخن گفته می

، نویسینده رونییازای بکا بودن، باانگیاانندگی و جذابیت یک معنای متفیاوتی دارد  هامس
وجودی از درون رویداد و تجابیه زیسیته مشیف  صورتبهباید ایده و سایا عناصا درام را 

نده، خواننیده و ییا قابلییت داشیته باشید میه هیا شینو قیدرآنیک داسیتان بایید  ایدهمند  
را جذ  نماید تا به خواندن طاح آن نیا تمایب نشیان دهید  در ایین هنگیام  یگذارهیساما

مند  این منش  شخصییت قیاار اسیت است مه ننش منش شخصیت در ایده نمود پیدا می
مینش  قیدرآنپس بایید   و یا نمایشنامه مامب گادد نامهلمیفبسط داده شود و تبدیب به یک 

 جذابی باشد مه انگیاه نویسنده را در طول نگارش اثا حفظ نماید   بارگ و
هیای خوردار بوده یا جستجویی در تجابیههای غنی باای مه خود، از تجابهنویسنده

است، باید  آوردهعمبهای تاریخی داشته یا ماوشی در منابع به وجودی و زیسته شخصیت
بارسیی منید تیا  دقتبهن در حال وضع را عیار ایده در آستانه خلق و سالمت و ممال جنی

ییا  میتعماقاببیغنیفتاده و یک تجابه شخصی  ینگایسطحدریابد در دام ملیشه گویی و 
باای خلق و انتخیا   رونیازارا با پسوند دینی، باک نکاده است   بهاممیک اتفاق روزانه و 

او یی و صیعودی ایده جنینی، باید درک درستی از مینش و انتخیا  شخصییت در سییا ن
شخصیت با انتخا  و منشش ی قاار گافت و گفته شد: موردبارسداشت مه در این تحنیق 

گیانید و او را از شیکافی بیه یج ممبودها و موانع سا راهش قیاار مییتدربهدر سیا ناو ی، 
با این سیا ناو ی،  زمانهممنند  تا و سنس در بحاان و اوج شکاف گافتار میشکاف بارگ

شیود و های بحاانیی آشیکار مییها و موقعیتیج نیاز فطای شخصیت از دل شکافتدربه
در  جیتیدربهی است، اما بعدتکدر ابتدا، انتخا  و منش شخصیت، رود  ها منار میپاده

در سییا  شود مامب نیست شود و معنایی مه آشکار میسیا ناو ی ابعاد دیگاش آشکار می
یابید  تخیا  و منشیگای او، معنیا تجلیی مییصعودی شخصیت اسیت میه بیه مییاان ان
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و بالهیا در موقعییت  هیارنگدر سیا صعودی شخصیت، با انتخیا  ایین  یگا،دعبارتبه
  شود باتتا از انتخا  او یه، باآورده می بحاانی، معنا در ماتبه

توان گفت ایده جنینی رهور نییاز شخصییت شناسانه میبا اساس این مباحث روایت
بیا شود  بنابااین اییده بحاانی است مه منجا به انتخا  و منش شخصیت می در موقعیت

ی مامای اثا نمایشی ی، در ننطهدوراهگیاد  این دوراهی شخصیت اصلی شکب می اساس
ی یعنی ماحله هشتمدر ا گوی سفا قهامان  مایستوفا ووگلا در ماحله قاار دارد  جایی مه 

ی در پایان سیا ناو ی و آغاز سیا صعودی شخصییت یعن افتد اتفاق می« آزمایش سخت»
شود   ذا ایده جنینی در ننطه تالقی سیا ناو ی با سیا صعودی شخصیت شکب آشکار می

 گیاد می
خیو  را ماهیون اییده  نامیهلمیفگیای یک داستان، نمایشنامه و ، شکبطورمعمولبه

دارند مه باای خلق اثای میه  نظااتفاقبا این نکته  نظاانصاح دانند  اغل  جنینی آن می
ی خود جل  مند، ابتدا سوبهبتواند عالوه با عمق و غنای داستانی، مخاطبان فااگیاتای را 

باید ایده جنینی از انسجام، گیاایی و قوت بیاتیی باخیوردار باشید  اییده جنینیی مثیب آن  
ا بیاای تیداوم منطیق شاعاانه است مه اگا درست و بجا استفاده شود، اناژی تزم و مافی ر
 سازد درونی ایده ایجاد ماده و خط سیا داستان را تا انتهای مطلو  آن بامی
 وسوسمت، نامهلمیفحضور معنای او یه در اثا نمایشی در ایده جنینی، به مسیا خلق 

به معنی همااهی ییا  صافا  دهد  اتکای نویسنده به معنای او یه در ایده جنینی و روشنی می
آن توسط نویسنده نیست بلکه به ذهن و اثا او جهت را نشیان داده و از سیاگادانی پذیافتن

گیانید میه منید  باخیی خیاده مییهای موجود در طول نوشتن و پاورش اثا جلوگیای می
 اومی نیدارد میه  درواقعمند  معنای او یه در ایده جنینی، اثا را ایدئو وژیک و شعاری می

در نظا گافته شود  معنا ممکین اسیت  ایاناپذییتغا امای قطعی و ر نامهلمیفمعنای او یه با 
ایده جنینی نتیجیه  درواقعبنا به منطق داستان، دگاگون شود   نامهلمیفدر طول نمایشنامه یا 

ای تالقی منش شخصیت در سیا ناو ی با انتخا  او در سیا صعودی است مه باوز او ییه
 از معنا نیا در آن وجود دارد 
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