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  تحليل عناصر داستان آفرينش آدم در مرصادالعباد

 

 1مريم شيراني
  دانشگاه اصفهان دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي

 براتيدکتر محمود 
 دانشگاه اصفهان دانشيار زبان و ادبيات فارسي

 

 چکیده:
 -آثار منثور در مياا  متاو  فرفااني    مهّمترينق( يکي از 456ين رازي )متوّفيالّد نجم« مرصاد العباد»

ها و شگردهاي مختلفي استفاده کرده اسات  اصاوو و   تعليمي است. نجم رازي در تأليف اين کتاب از روش

تعاليم تصّوف را با زباني روا  بيا  کرده و وقتي سخن از احکام خدا به ميا  آمده از آيات و احاديث يااري  

گار شاده    ها زباني ساده و دلکش دارد و هر جا فشق و شور جلاوه قّصهجسته است. در نوشتن حکايات و 

هااي نجام رازي در بياا  مفااهيم     هاي ادبي آفريده است. يکي از روشاز آرايه قطعاتي شعرگونه و سرشار

داساتا   »هااي او   فرفاني  داستا  پردازي يا استفاده از زبا  روايت است. نمونة کاما  و برجساتة داساتا    

ني هااي فرفاا   هاي ادباي و ديادگاه  اي از مهارتاست. هرچند اين بخش از مرصاد العباد آميزه« آفرينش آدم

هااي  اين داستا  از ناو  حکايات   البّتهقالب اصلي آ   داستا  است و شک  روايي دارد.  اّمانويسنده است  

 تر است. هاي کوتاه امروزي نزديکسادة کهن نيست و ساختار آ  به داستا 

..   زما   مکا  و.شخصّيتديد  درونمايه  ة هايي چو  طرح  زاوياين مقاله برآ  است با تحلي  جنبه

ت کاربرد اين فناصر را در داستا  آفرينش آدم  بررسي کند و مهارت نويسنده را در داستا  پردازي و کيفّي

 بيا  مفاهيم بلند فرفاني در قالب داستا  بسنجد.

ين رازي)دايه(  مرصادالعباد  داستا  آفرينش آدم  فناصر داستاني  زبا  روايي الّد نجم کليدي: واژگا 

 فرفا .
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 مهقدّم

ق( یکيی از   456)متوّفی « دایه»الّدین رازي معروف به  ، تألیف نجم«مرصاد العباد»

رود. آفيرین  ههيان و   ه به شياار ميی  شاهکارهاي منثور ادب فارسی و نیز متون صوفّی

وران و انسان، معاش خلق، معاد نفوس، سلوک طوایف مختليف مثيپ پادشياهان، پیشيه    

برزگران، و وظایف اخالقی و دینی هر طبقيه از موويوتاا اصيلی ایين  تياب اسيت.       

ویژگيی ایين ميتن اسيت، افيزون بير ایين،         مهّاترینانسجام  ّلی و نظم منطقی مطالب، 

به مضامین قرآنی، گردآوري اقوال و احوال مشایخ و نکياا    توّههرتایت ظرایف ادبی، 

شده تا این  تاب هزو اّمهاا آثيار منثيور فارسيی    ارزشاند تاریخی و اهتااتی موهب 

قرار بگیرد. نجم رازي، هر ها الزم بوده، به بیان سادة مسائپ دینی و اخالقی یيا تعيالیم   

تير و  صوفیانه پرداخته و هر ها احساس  رده موويو  ایين قابلّیيت را دارد  يه لطیيف     

اي نویسيندگی دریي    تر بیان شود، از به  ار بردن صينای  ادبيی و دیگير شيگرده    خاّص

نکرده است. یکی از شگردهاي او استفاده از ساختار روایی در ارائي  مفياهیم اسيت، بيه     

 تاب یک داستان به هم پیوسيته از سرگذشيت بشير اسيت      توان گفت،  ّپ ه میطوري

 (.54ص ،1645، ریاحی)

یيا مسيأل  آفيرین  اخت ياص دارد.     « مبيد  موهيوداا  »باب دوم مرصاد العباد به 

  دربارة سرآغاز هستی و پیدای  ههان و موهوداا، مخ وصًا انسان، نيزد هاي    پرس

انيد ایين    ملپ و نحپ مطرح بوده است؛ اقوام مختلف بر اساس باورهياي خيود  وشيیده   

 پرس  را به صورا روایتی از یک رویداد ازلی )یعنی اسطوره(، پاسخ گویند )آشوري،

ودن الگيوي ازليی پیيدای  ههيان و     با بياز ناي  »(. اسطورة آفرین  63-63صص ،1631

بخشيد و  انسان به رویدادهاي زمینی و زندگانی انسان بر روي زمین ههيت و معنيا ميی   

انيد   (. ترفا، سعی  يرده 61، ص)هاان« گذاردها و آداب رمزي دینی را میهاي آیینپایه

هياي بياطنی ایين    با پیوند زدن اسطورة محوري آفرین  با صورا وحیانی آن، بيه الیيه  

روایت قرآنی دست یابند. از اینرو، این داستان در متون ترفيانی ماننيد  شيف االسيرار،     

غزلّیاا سنایی و حافظ و... با شکپ قرآنی آن تفاوا بسيیار دارد و   حّتیمرصاد العباد و 



 __________________________________________________________________  
 163     تحلیپ تناصر داستان آفرین  آدم در مرصادالعباد

 

 

آیيد. نجيم   تر بيه ششيم ميی   اي و روایی داستان در این متون، برهستههاي اسطورههنبه

ب دوم، شگونگی خلقت آدم را به صورا یک داستان  وتاه و رازي در دو ف پ آخر با

خواندنی آورده است. او در صفحاا آغازین ف پ شهارم به مقّدماا پرداختيه اسيت و   

       حيق تعيالی شيون اصيناف موهيوداا را      »اصپ داستان را با این هاليه شيرو   يرده:    

هر مقام بير  يار  يرد.    آفرید از دنیا و آخرا و بهشت و دوزخ، وسایط گوناگون در می

بفرمود تا بيه  »( و تا هال : 43ص ،1645)نجم رازي، « شون  ار به خلقت آدم رسید... 

« َفتاَب َتَلیيه  »به تالم برآمد و دبدب  « إنَّ اهلَل اصَطفی آَدَم»منادي « َو َت ی آدُم»بدل آوازة 

 (، ادامه داده است.14ص ،)هاان« در ملک و ملکوا افتاد... 

اي از تعيالیم  نویسينده، آن را بيا مجاوتيه    اّمااز قرآن گرفته شده،  قّ ه اصپ این 

ق د او  البّتهترفانی درآمیخته و با شاشنی ذوق و ادب به خوانندگان تروه  رده است. 

-هاي ترفانی و ارائ  آميوزه معروف و تکراري نبوده، بلکه تبیین دیدگاه روایتنقپ یک 

قرآنيی را بيه شيکپ یيک      قّ  نجم دایه بوده، این هاي دینی و اخالقی  ه هدف اصلی 

داستان ناادین، داستانی است  يه در آن مفياهیم   »داستان ناادین ترفانی درآورده است؛ 

آید. وقتی داستان، فکير  هاي روحی و روشنفکرانه به قالب تاپ در می یفّیتاخالقی یا 

اسيت آن را داسيتانی    دهيد، ماکين  ی را به نحوي ناادین ارائيه ميی  شخ ّیتیا تقیده یا 

ناادگرا گرفت. در نهایت داستان ناادین داستانی است  ه محتيواي آن، خواننيده را بيه    

شیزي بیشتر از خودش راهناایی  ند و بعضی از تناصير داسيتان... بيه معنيایی غیير از      

 (.611 ، ص1633 )میرصادقی،« معناي ظاهري خود به  ار رود

هاي قّ هاست. از یک سو، از   توّههههت قابپ آفرین  آدم از دو  روایتبنابراین 

ران بيوده اسيت. از سيوي دیگير،     مفّسي   توّههآید و هاواره مورد  قرآنی به شاار می مهّم

صورا روایی آن  ه از خود قيرآن نشيأا گرفتيه اسيت، موهيب شيده تيا مفياهیم و         

ر آن د حّتیموووتاا حکای، اخالقی، ترفانی و رمزي بسیاري از آن برداشت شود یا 

با دید ترفانی پردازش شده و تا حيدود زیيادي    قّ هگنجانده شود. در مرصادالعباد این 
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هيایی را   ، پرسي  قّ هاز شکپ قرآنی خود فاصله گرفته است. محتوا و ساختار تازة این 

 ایم آنها را پاسخ دهیم:    آورد  ه در این مقاله  وشیده به ذهن می

 -میزان بير تيأثیر و هاذبي  موويوتاا ترفيانی     به  ارگیري ساختار روایی، شه  -

 افزاید؟تعلیای می

، گفتگوهيا، و...  شخ يّیت نجم دایه شه قدر به پيرورش تيواملی ماننيد راوي،     -

 داشته است؟  توّهه

هياي  هين بيا    آفرین  آدم به تنوان یک ناون  برهسته از داسيتان  روایتو آیا  -

 تناصر داستانی امروز قابپ تطبیق است؟

 

 آفرينش آدم در قرآ 

فيی آدم بيه   در قرآن، بیان فضیلت آدم است. خداوند بيا معرّ  قّ همحور اصلی این 

تنوان خلیف  خود، آموختن تلم اسااء بيه او و فرميان سيجده بيه فرشيتگان، برتيري و       

هياي  آفيرین  آدم در سيوره   قّ ي  فضیلت آدم بر دیگر مخلوقاا را نشيان داده اسيت.   

-55؛ اتيراف/ 63-63قرار گرفته )بقره/  توّههبه طور خاص مورد مختلف قرآن، شند بار 

( و در آیياا  31-35؛ ص/65-65؛ حجير/ 53؛  هيف/ 43-44؛ اسيرا/ 115-156؛ طيه/ 11

 بسیاري نیز به صورا پرا نده و گاه غیرمستقیم به آن اشاره شده اسيت. بيه طيور  ّليی     

  رد:آفرین  آدم را از قرآن، شنین استخراج و خالصه  قّ  توان می

هنگامی  ه خداوند اراده  رد آدم را خلق  ند، به فرشتگان فرمود: از خاک، بشري 

دهيم. وقتيی خلقيت او را  اميپ     آفرینم و او را هانشین خود بر روي زمین قرار ميی می

 ردم و از روح خود در وي دمیدم، هاگی به او سجده  نید. فرشتگان گفتند: آیا  سانی 

ساد و خونریزي  نند، حال آن  ه ما تو را تسيبی  و تقيدی    گااري  ه در زمین فرا می

دانید. سپ  ها  اسااء را به آدم دانم  ه شاا نای نیم. خداوند فرمود: من شیزي میمی

آموخت و حقایق آن اسااء را در نظر فرشتگان پدیدار ساخت و از آنان خواسيت تيا از   

نادانی خود اقيرار  ردنيد و گفتنيد: ميا     اسااء آن حقایق، خبر دهند. فرشتگان به تجز و 
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دانیم هز آنچه تو خود به ما تعلیم فرمودي، هاانا تو دانا و حکیای. آنگياه خداونيد   نای

به آدم فرمود: مالئکه را بر این اسااء آگاه ساز. پ  از آن  ه خدا شایسيتگی آدم را بيه   

ه سيجده  ردنيد مگير    فرشتگان نشان داد، به آنان امر فرمود تا بر آدم سجده  ننيد. هاي  

ابلی   ه تکّبر ورزید. خدا از او پرسید: شه شیز مان  تو از سجده بير آدم شيد؟ ابليی     

پاسخ داد: من از او بهترم  ه مرا از آت  و او را از خاک آفریدي. خداوند، ابليی  را بيه   

و  دلیپ این تکّبر و نافرمانی از مقام تقّرب فرو  رد. ابلی ، از خدا تقاواي مهليت  يرد  

خداوند تا روز برانگیخته شدن خالیق، به او مهلت داد. ابلی  سوگند خيورد  يه تيا آن   

روز بندگان خدا را گاراه سازد و خدا فرمود: بیرون شو  ه تو راندة درگاه مایی، ههيّنم  

گردانم. تو را بر بندگان حقیقی من تسّلط نیست  ه من خيود  را از تو و پیروان تو پر می

ا به امر خدا در بهشت منزل گزیدند و از نزدیک شدن بيه یيک   آدم و حّو نگاهبان آنانم.

ا را بيه خيوردن   درخت نهی شدند. ابلی  با وتدة پادشاهی و تار هياودان، آدم و حيوّ  

ا آشکار شيد  هاي آدم و حّومیوة مانوته، وسوسه  رد. با خوردن میوة این درخت زشتی

د را بپوشانند، ندا رسید: آیا مين شياا   و هنگامی  ه خواستند با برگ درختان بهشتی خو

را از این درخت من  نکردم و نگفتم شیطان دشان سرسيخت شااسيت؟ آن دو گفتنيد:    

 ياران خيواهیم   خدایا! ما بر خوی  ستم  ردیم و اگر تو بر ما رحات نفرمایی از زیيان 

آدم از بود. خداوند زمین را تا زمان معّین، هایگياه آسيای  آنيان قيرار داد. پي  از آن،      

خداوند  لااتی آموخت و توبه  رد. خداوند مهربان توب  آدم را پذیرفت، او را هيدایت  

 فرمود و به مقام نبّوا رساند.

هياي بيارزي را در   در قرآن و  تاب مرصاد العباد تفاوا روایتمقایس  حجم این 

در  قّ هن دهد. گرشه داستان در مرصاد العباد بیشتر به روایت ایاین دو روایت نشان می

ميوهز نقي     قّ ي  نجم رازي نیز در پرداخيت ایين    اّماتفاسیر  هن قرآن شباهت دارد، 

با مضامین ترفانی و استفاده از انوا  فنيون ادبيی و    قّ هی داشته است. آمیختن این مهّا

هاچنین به  ار بستن شگردهاي داستان پردازي، از تواملی است  ه داستان آفرین  آدم 

 خواندنی و تأثیر گذار تبدیپ  رده است.را به داستانی 
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 پيرنگ

 شيود  يه هير یيک از ایين وقيای ،       اي از وقای  تشکیپ ميی هر داستان از مجاوته

اي است براي واقع  بعدي بطوري  ه وقای  در یک سلسله تّلی و معليولی منطيق   مهمقّد

دهيد و  رخ ميی ها، یکی پ  از دیگيري  داستان را پذیرفتنی می  ند. این وقای  یا بحران

برد به طيوري  يه انتظيار و رغبيت خواننيده در طيول       داستان را به سوي اوج پی  می

پیرنگ، وابستگی موهود میان حوادث داستان را به طيور  »شود. بنابراین داستان حفظ می

 ند... این مجاوت  وقای  و حوادث با رابط  تّليت و معليولی بيه هيم     تقالنی تنظیم می

 (.46 ، ص1633 )میرصادقی،« اي مرتب شده استالگو و نقشهپیوند خورده و با 

داستان آفرین  آدم بر مراحپ مختلف خلقت آدم و شگيونگی ایين خلقيت تکیيه     

دارد و هدف نجم رازي از نقپ این داستان تبیین مووو  تشق و معرفت است. بير ایين   

گرفته  م و منسجم دارد  ه بر پای  یک هدف مشخص شکپاساس داستان یک طرح منّظ

ترفانی را به خواننده  پردازي یک اصپ مهّماست. نویسنده با به  ار گرفتن روش داستان

     سيازي نکياا و ظرایيف ترفيانی و اخالقيی آنهيا را بيه        دهيد. او بيا برهسيته    تعلیم می

هاي داستان  تبدیپ  رده و در نهایت بخوبی از پ  ایجياد اوج و فيرود داسيتان    بحران

یيک مسيیر    ان از یک نقط  معلوم )آغاز آفرین ( شرو  شده و با طّیبرآمده است؛ داست

 هاي ابلی .  رسیده است: تردید مالئکه دربارة آدم و وسوسه« افکنیگره»تقریبًا هاوار به 

هيایی  تو موقعّیي  وويعّیت  هزئّیياا ها و شخ ّیت خ وصّیااافکنی شامپ گره»

اصيلی را در برابير نیروهياي     تشخ ّی ند و اصلی پیرنگ را دگرگون می است  ه خّط

آورد.  شاک  مقابل  دو نیرو یا دو دهد و تامپ  شاک  را به وهود میدیگر قرار می

(. تامپ  شاک  در داسيتان  35ص )هاان،« ریزداست  ه بنیاد حوادث را می شخ ّیت

است. به تبارتی، ت یان و شورشی  ه در وهود ابليی   « تاطفی»آفرین  بیشتر از نو  

هایی مانند مالئکه، خيود ابليی  و   شخ ّیتدر  ور است موهب دگرگونی یا  ن شعله

گردد.  شاک ، موهب گسترش پیرنگ و به تب  افزای  اشتیاق خواننده می حّواآدم و 

خره سرنوشت آدم شيه  ه به دنبال این است  ه بداند باألشود. تا پایان داستان، خوانندمی
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د  ه نجم رازي در ایجاد حالت تعلیق، موّفيق بيوده   دهخواهد شد و هاین امر نشان می

است. او ت یان آدم را نقط  اوج داستان خود قرار داده است. پ  از آن، فيرود داسيتان   

 شود.گشایی میگیرد و داستان با توب  آدم و پذیرش حق تعالی گره م  م شکپ می

 

 ساختار

اي از شيود. دسيته  یپ میهر داستان از سه قسات اصلی )شرو ، میانه، پایان( تشک

وقای  داستان در آن به ترتیب تيوالی زميانی   »ی یا طولی دارند یعنیها ساختار خّطداستان

، 1633)میرصيادقی،  « روایت شده و تاپ داستانی بر طبيق زميان تقيویای آميده اسيت     

ی دارند یعنی توالی زمانی در آنها بيه  ها نیز ساختار غیر خّطاي از داستان(. دسته531 ص

 (.535، صهاانگردد )خورد و وقای  به ورورا پیرنگ داستان پ  و پی  میهم می

ی و به صورا روابط تّلی و معليولی  ساختار داستان آفرین  آدم یک ساختار خّط

توان نقط  آغاز و پایيان داسيتان را بيدون ایين  يه نظيم       است. به طوري  ه براحتی می

آنچه دربارة ساختار این داستان مهم است این منطقی حوادث به هم بخورد، معلوم  رد. 

تيوان در هير یيک از ایين     است  ه داستان از دو مرحله یا دو پرده تشيکیپ شيده و ميی   

 مراحپ سه بخ  )شرو ، میانه، پایان( را معّین  رد:

 فالم معنا -مرحلة اوو

براي خلق آدم، فرسيتاده شيدن مالئکيه بيراي آوردن      شرو : ارادة حضرا حّق -

 ز روي زمین، ت ّرف در خاک و خلق قالب آدم.خاک ا

میانه: تفّرس ابلی ، درنیافتن سيّر دل آدم، منياظرة مالئکيه بيا خداونيد، فرميان        -

 سجده، نفخ روح و نزول آن به قالب آدم.

 پایان: سجدة فرشتگان، رانده شدن ابلی . -

 فالم صورت -مرحلة دوم

و هوار قرب حق، غیر ماکين  شرو : تزم روح براي بازگشتن به تالم ملکوا  -

 بودن این امر.
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، ازدیاد حّوامیانه: دیده گشودن آدم در تالم صورا، اشتغال به ماّدیاا، آفرین   -

 حجب و شهواا، ابتالي شجره، رانده شدن آدم از بهشت.

 پایان: زاري و توب  آدم، تفو الهی. -

 

 درونمايه

      هر داستان بر اساس یيک اندیشيه  يه موويو  اصيلی آن داسيتان اسيت، شيکپ         

به بیان دیگر، دروناایه را به تنوان فکير و  »گیرد. این اندیشه دروناای  داستان است. می

 نيد، بيه هايین ههيت     اند  ه نویسنده در داستان اتاال می اندیش  حا ای تعریف  رده

    اش را نشيان  ي، ههيت فکيري و ادرا يی نویسينده    گویند دروناای  هر اثير است  ه می

 (.136 ، ص1633)میرصادقی، « دهدمی

لین فضیلت آدمی این است  ه حق تعيالی بيه دسيت    ین رازي، اّوالّد به تقیدة نجم

را ساخت. خداوند فرشيتگان مقيّرب   « خان  آب و گپ آدم»اي خود و بدون هیچ واسطه

به زمین فرستاد و هر بيار زميین امتنيا     « خاکیک مشت »خود را به نوبت براي آوردن 

« تزراییپ بیامد و به قهر یک قبض  خاک از روي هال  زمین برگرفت» رد تا این  ه می

به شنيدین رسيول   »ل شرف خاک آدم این بود  ه ( و اّو41 ، ص1645ین رازي، الّد )نجم

، هير  ي   يه     رد... آري قاتده شنین رفتيه اسيت  خواندند و او ناز میبه حضرت  می

تر گيردد. بياش تيا مسيأله قليب      تشق را منکرتر بود، شون تاشق شود در تاشقی غالی

   تشيق حيالی دو اسيبه    »(. از هاان آغاز، یعنيی قبيپ از خلقيت آدم    33، ص)هاان«  نند

)هاان ها(، و با آب و گپ آدم درآمیخت تا وهه تايایز انسيان و َمَليک باشيد.     « آمدمی

اي داستان به طرح مسأل  تقّدم محّبيت حيق پرداختيه، بيه ایين      نجم رازي در هاین ابتد

خداوند آغاز شد و سيپ  از سيوي آدم   « باران رحات»و « ابر  رم»صورا  ه تشق از 

آویزم. اگر آنروز به گریختم. امروز هاه دل شدم درمیآنروز گپ بودم، می»پیگیري شد: 

، )هايان « دارمسيت ميی  یک گپ دوست نداشتم، امروز بيه غراميت آن بيه هيزار دل دو    

(. ابلی   ه زمانی با دیدة انکار در این دل رازآلود نگریسته بود، به دلیپ رسيوایی  36ص
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آن مغرور سیاه گلیم را  ه وقتی بيه فضيولی بيی اهيازا،     »و طغیان از درگاه رانده شد: 

دزدیده به قالب آدم دررفته بود و به ششم حقيارا در مااليک خالفيت او نگریسيته و     

تا در خزان  دل آدم نقبی زند، میّسر نشده، او را به تهايت دزدي بگرفتنيد و بيه     خواسته

« رسن شقاوا بربستند، تا وقت سجود هال  مالئکه سيجده  ردنيد، او نتوانسيت  يرد    

 (.34، ص)هاان

فضیلت دیگر آدم در نگاه ترفانی نجم دایه این است  ه روح آدم ماننيد هسيم او   

خداونيد پيرورده شيد، روح از     لطف و تنایت خياصّ  ارزشاند است؛ اگر هسم با نظر

در هسم نزول یافت. به تقیدة « مر ب نفخه»ا بود و با پرده نشینان مقّرب حضرا تّز

(، ماسوي اهلل موهب ُبعد تدریجی میان روح آدم و منشأ الیيزال او  13-15نویسنده )ص

لهيی ) يه از   گشت و آدم را به پیروي از وسوس  ابلی  سيوق داد تيا ایين  يه غیيرا ا     

اي »مباحث مهم در حّب الهی است( سر برآورد و او را از بهشت وصيال بیيرون رانيد:    

 (.16، صهاان«)حوران بهشت آدم را بر دف دو رویه بزنید  ه َو َت ی آَدُم َربَُّه َفَغوي

اندازة آدم هاراه است. وصف مفّ پ ایين زاري   پایان داستان، با زاري و تضّر  بی

در سلوک ترفانی است. داستان بيا بخشيوده شيدن    « توبه»ت اصپ ّیاهّا و ندامت بیانگر

آن »نکت  ترفانی دیگري نیز مورد نظر نجيم دایيه بيوده اسيت:      اّماگشایی شده، آدم گره

دادیم و نقط  محّبيت او را در  ت ّرفاا گوناگون شه بود؟ آدم را در خالفت پرورش می

« الءموّ پ باالنبیياء ثيّم باالولیياء فاألمثيپ فاألمثيپ     رساندیم. إنَّ الباین ابتالها به  اال می

 (.13، ص)هاان

نویسندة تارف با زبانی تازه و پیراسته ایين داسيتان مشيهور را بيا انيوا  مضيامین       

 ترفانی آمیخته و از آن داستانی بدی  و پرهاذبه ساخته است.

 

 مايه بن

داسيتان بيه شياار    تيرین تواميپ تحلیيپ محتيواي      مایه یا موتیف یکی از اصلیبن

دانيد  يه بيه ترتیبيی      ها ميی  مایه آید. رابرا اسکولز، طرح داستان را حاصپ ها  بن می
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 شوند تا تواطف خواننده را درگیر نگه دارند و دروناایه را بپرورند )اسيکولز،  تنظیم می

 مایه است.   تر از بن ( بنابراین دروناایه تام114ص ،1631

نقي  در داسيتان هاچيون اشيخاص،      معنيایی ذي ها مقوالا سياختاري ي    مایهبن»

گیرند. با این هاه تناصير   ها و ناادها را در بر می حوادث، اشیاء، مفاهیم، مضامین، نشانه

هاي داستانی نیستند، بلکه ایين تناصير زميانی  يار رد بين      مایهبن ویاد شده هایشه هز

نايایی، حر تيی   تهگیرند  ه تالوه بر صفت تکرارشيوندگی و برهسي   اي به خود می مایه

)پارسانسيب،  « داستانی بیافرینند یا دست  م در حر تی داستانی دخاليت داشيته باشيند   

تشق استوار است و نویسنده  وشیده ایين   (. داستان آفرین  بر اصپ مهّم54 ، ص 1633

مفهوم را به انحاء گوناگون تکرار و تأ ید  ند. این تکيرار و برهسيتگی، دیگير تناصير     

هياي   اي  ه بیشتر حيوادث و دروناایيه   ز با خود هاسو  رده است. به گونهداستان را نی

تشييق ترفيانی نزدیييک  ييرده اسيت. هنگييامی  ييه     مایيه فرتيی داسييتان را هيم بييه بيين  

اي در متن تبدیپ شوند، موتیف بيه شياار    هاي فرتی به تن ر غالب و برهسته دروناایه

 (.56 ، ص1633روند )تقوي و دهقان،  می

، آفرین ، تقابپ زاهدان و تاشقان و سالمتیان و مالمتیان و تأ ید بر افزون بر تشق

هاي داستان آدم در روایت نجم رازي است. آنچه  ه  مایه حاپ و حفظ امانت الهی از بن

 بعدًا حافظ نیز در غزلی قدسی، به شکپ روایی بدان پرداخته است:

 اانه زدندييو به پیسرشتند يگپ آدم ب     دوش دیدم  ه مالیک در میخانه زدند

 وانه زدندييال به نام من دیيي  فيقرت      ديان بار امانت نتوانست  شیيي... آسا

 تر از دیگران دانسته است: ي  رده و روایت خود را هنريتا آنجا  ه حافظ تحّد

       شو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

 لم شانه زدنديف سخن را به قييتا سر زل

 ديد ةزاوي

نویسينده بيا آن م يال  و ميواّد     »اي  يه  دید، یعنی شیوة نقپ داستان یا شیوه زاوی

     ند و در واقي  رابطي  نویسينده را بيا داسيتان نشيان      داستان خود را به خواننده ارائه می
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« دانياي  يپ  »دید در داسيتان آفيرین  آدم    (. زاوی635 ، ص1633 )میرصادقی،« دهدمی

 نيد، از  هياي داسيتان را رهبيري ميی     شخ ّیتر از خارج، فکري برت»است. به تبارتی، 

نزدیک شاهد اتاال و افکار آنهاست و در حکم خدایی است  يه از گذشيته و حيال و    

مي   یيک مقدّ « نقيپ »(. در آغاز این داستان، داناي  پ با 611، ص)هاان« آینده آگاه است

اي اسيت  يه   رش سياده گيزا »داستان نشان داده است. نقپ،   وتاه، آگاهی خود را از  ّپ

    دهيد... بيه یياري نقيپ    نویسنده خود از زبان خود از آنچه گذشته است به خواننيده ميی  

 ند بيه سيرتت ترسيیم  يرد و     ها  اک میتوان وقایعی را  ه به فراهم آمدن بحرانمی

ی، (. پي  از آمياده  يردن فضياي  ّلي     53-53 ، صص1645)یونسی، « وارد داستان ناود

ها را به گفتار واداشته است. داناي  پ در شخ ّیتراوي وارد داستان شده و یکی یکی 

-رود و ميافی دیگير ميی   شخ ّیتی به ذهن شخ ّیتمیان  گفتگوها و حوادث، از ذهن 

 ند. در اصپ او در حال انجام رسالت اصلی خود یعنی پيرورش  ایر آنها را فاش میالّض

 سالکان طریقت است.

ي اسيت  «رمفّسي »بی طرف است و گياه  « گزارشگر»اي  پ گاه، فقط یک راوي دان

خواهد خواننده را وادار به پذیرش سخن خود  ند. داناي  پ در داستان آفرین ،   ه می

ت آراء و اندیش  او بر خواننده در شندین هياي داسيتان   یک راوي مفسر است و حا اّی

-شده تا قضياوا ریش  قرآنی آن موهب مووو  این داستان و  البّته اماًل ناایان است. 

ها و حوادث پذیرفتنی باشد و خواننده با تکیه بير اتتقياداا    شخ ّیتهاي راوي دربارة 

ت سيجده نکيردن ابليی ، راوي    شود. براي مثال، در بیان تّل دینی خود با او هاداستان 

ند تيا در  خواستند تا تاهید قاتدة سیاست كننيد و یييی را بير دار كشي    »گوید:  شنین می

مخالفت این خالفت نیارد زد. آن مغرور سیاه گلیم را كه   ملك و مليوا كسی دیگر دم

در رفته بود، و بيه ششيم حقيارا در     اهازا، دزدیده، به قالب آدم  بی  وقتی به فضولی،

، و خواسته تا در خزانه دل آدم نقبی زند، میّسير نشيده، او را    ماالك خالفت او نگرسته

  بگرفتند و به رسن شقاوا بربستند تا وقت سجود هاله مالیيه سجده به تهات دزدي

گیيري  (.در ایين بنيد ههيت   36 ، ص1645 ین رازي،اليدّ  )نجيم « كردند، او نتوانست كرد
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است؛ ابلی  را به دلیپ مخالفيت بيا اراده و     توّههدوگان  نویسنده در برابر ابلی  هالب 

 ردنيد و شایسيتگی سيجود را از وي     خواست خدا و براي تبرا گرفتن دیگران رسوا

  ابلی   ه او را سزاوار شنین  یفري  رد این بود لّیدری  داشتند. به اتتقاد رازي، گناه اّو

این ظاهر  اّما ه گستاخی  رده و به ششم حقارا در بهترین مخلوق خدا نگریسته بود. 

ی را بیيان  سخن است. در اصپ، راوي در پوش  این مفاهیم قرآنی، یک نگيرش ترفيان  

اج،  رده است و آن نگاه تارفان به ابلی  است  ه در آثار و سخنان  سيانی شيون حّلي   

هياي  شود. نشيانه ار و مولوي آشکارتر از دیگران دیده میاا، تّطالقّض احاد غزالی، تین

 این نگاه ترفانی تبارا است از: 

تکاب این گنياه  ارادگی ابلی  در ار ه نشان  بی« خواستند»شرو  تبارا با فعپ  -

 است.

خواندن ابلی  به معنی بيدبختی او  يه بيه تياملی فراتير از اراده و      « سیاه گلیم» -

 م نویسنده دربارة ابلی  است.اختیار ابلی  اشاره دارد و تا حدودي ناودار ترّح

 نجکاوي دربارة مخلوق هدید فقط به ابلی  اخت اص نیافتيه اسيت و دیگير     -

 نجکاوي خود را ابراز  ردند. بنيابراین ابليی  بيه نااینيدگی هاي        فرشتگان نیز حّ 

 ین رازي،الّد نجمها و تردیدها پاسخی بیابد ) فرشتگان وارد قالب آدم شد تا براي پرس 

 (.35-41، صص1645

 وشک بيی  »ر نشد و در واق  او شیزي از این ورود به دل آدم براي ابلی  میّس -

 گرفتند.« تهات دزدي»نه به هرم دزدي  ه به  درنیافت. پ  او را« در و بام

یک بار دیگر به بدبختی ازلی ابلی  اشياره  « رسن شقاوا»نجم رازي با تبارا  -

انيد    رده است. در اصپ ابلی  ناگزیر از ایفاي نقشی است  ه ناخواسته براي او رقم زده

و سيیاه او  منفيی   شخ يّیت اي خا سيتري آدم در برابير     سفید و در مرحله شخ ّیتتا 

 آشکار گردد. 

ر، بخييوبی توانسييته مفّسيي دیييد دانيياي  ييّپ بنييابراین نجييم رازي بييا انتخيياب زاوی

هاي ترفانی خود را در هاي هاي داستان به خواننده منتقپ  ند و بيا ایين روش    دیدگاه
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او را با تقاید خود هاراه و موافق سازد. نياز  يردن خياک در برابير خيدا، مبيد  تشيق        

ه و تأ یيد بير اصيپ توبيه بعضيی دیگير از ایين        آی  امانت، تعظیم مالمتّی ترفانی، تفسیر

نباید فراموش  رد  ه این داسيتان هزیيی از یيک  تياب      البّتههاي ترفانی است.  دیدگاه

تعلیای است؛ ق د نویسنده، بیان و تعلیم مبانی ترفانی است و بخشی از این تعالیم بيه  

 شکپ روایت، ناود یافته است.

 

 ردازيپشخصّيت

تقریبيًا تايام   »هياي آن اسيت.   شخ يّیت ار ان سازندة داسيتان،   مهّاترینیکی از 

« هوینيد هاي داستانی یياري ميی   شخ ّیتها در گسترش طرح و ارائ  تم خود از داستان

اندیش  مورد نظرش  شخ ّیت(. نویسنده با خلق تناصري به نام 54 ، ص1645 )یونسی،

 ايک توصيیف حياالا وگفتيار ایين اشيخاص در        نيد و داسيتان را بيا    را منتقپ ميی 

ها ماکن است اصلی یا فرتيی، ایسيتا یيا     شخ ّیتآورد. هاي مختلف پدید می تموقعّی

 پویا باشند.

« آدم»، و «حضيرا حيق  »نجم رازي تبارا است از:  روایتهاي اصلی  شخ ّیت

ن  يه یکيی   هاي فرتی این داستا شخ ّیتدر برابر او قرار دارد. « ابلی »قهرمان   ه وّد

 نند، مالئکه )هبراییيپ،  شوند و به روند داستان  اک میپ  از دیگري وارد صحنه می

 هستند.  حّوامیکاییپ، اسرافیپ و تزراییپ(، خاک، روح، نف  و 

خداونيد سيکوا  نيد و     شخ يّیت  ند  ه نویسنده دربيارة  نو  داستان اقتضا می

را بيه   شخ يّیت و تخّیپ دربارة ایين   هاي داستان، تفکرمانند بسیاري از تناصر و صحنه

خود خواننده و اتتقاداا او واگذار  ند. خداوند در این داستان از طریق سيخنان   يه   

گيردد و خيود،   گير ميی  آیاا قرآن یا ترهاه و برداشت رازي، از این آیاا است، هلوه

 هاواره در حجاب تّزا پوشیده است.

ی  يه در  شخ ّیت. به این داستان بنگریم ها شخ ّیتاگر از هنب  ایستا یا پویا بودن 

ی  ه دستخوش شخ ّیتایستا، و  شخ ّیتداستان تغییر نکند یا اندک تغییري را بپذیرد، 
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(. در داسيتان  16-16 ، صيص 1633پویاست )میرصادقی،  شخ ّیتل گردد، تغییر و تحّو

اسيتان هيیچ   در پایيان د  اّميا آفرین  آدم، مالئکه نیز با این  ه در آغاز دشار شک شدند 

هياي ایسيتاي   شخ يّیت شود. بنابراین مالئکه هم هزو تغییر و تحّولی در آنها دیده نای

هاي پویا محسوب ميی  شخ ّیتاصلی آدم از  شخ ّیتاین داستان هستند. در حالی  ه 

گيردد؛ ابتيدا پياک و    شود  ه با وهود  وتاهی داستان، دستخوش شرایط و فضا واق  می

شود. هنگامی  ه با وسوس  ابليی    است و در بهشت سا ن میشایست  سجود فرشتگان 

شود. پ  از این گاراهی و رسوایی، بيه تحيّول    غلطد، از بهشت رانده می در ت یان می

گیرد، به هایگياه خيود در   یابد و با این  ه مورد بخشای  حق قرار میدرونی دست می

آدم  شخ يّیت اي در اب تازهشود. از سوي دیگر تضّر  و توبه، ببهشت بازگردانده نای

 گشود  ه موهب تاایزهاي تایقی میان او و فرشتگان شد. 

در ههيت   اّميا ی مشيابه آدم،  وويعّیت مقابيپ آدم، ابليی  اسيت. او نیيز      شخ ّیت

معکوس دارد. اگر ابلی  ابتدا در زمرة فرشتگان مقّرب قرار داشت، در پایان مغضوب و 

 پویاي داستان است. اّمامنفی  تشخ ّیرهیم درگاه حق شد. بنابراین او 

 

 گفتگو

   گفتگيو طيرح را گسيترش    »اسيت.  « گفتگيو »تن ر اصلی در داستان آفرین  آدم 

 نيد و تايپ   هيا را معرفيی ميی    شخ يّیت گذارد و دهد و دروناایه را به ناای  میمی

(. هاالا تأثیرگذار و پرس  و 646ص ،1633 )میرصادقی،« بردداستانی را به پی  می

احيی  يرده اسيت،    هيای  طرّ شخ يّیت داري  ه نجم رازي به تناسيب  هاي هدفپاسخ

موهب شده تا بار سنگین انتقال مفاهیم بر تهدة گفتگو باشد. اصياًل داسيتان بيا گفتگيو     

( 63/31شون  ار به خلقت آدم رسید، گفت: إّنی خالٌق بشرًا م ين طيین)  »شود: شرو  می

مشتبه شد، گفتند: َخَلَق السَّياواا َو األر،،  سازم. هاعی را خان  آب و گپ آدم من می

ین رازي، اليدّ  نجيم «)اي؟ گفت: اینجا اخت اصيی دیگير هسيت  يه...     نه هاه تو ساخته

 (.43 ، ص1645
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 ه اصپ قرآنی داستان نیز بر پای  گفتگو استوار شده است. به تبارتی،  گفتنی است

اّواًل خواننيدگان،  »ا ایين روش  نجم دایه این روش روایت را از قرآن تقلید  رده است. ب

هياي آنيان آشينا ميی    با دقيایق اندیشيه   ها شخ ّیتبه صورا مستقیم و با زبان خود 

محياوره   شخ يّیت سرا در شناسياندن انحرافياا رفتيار    شوند... ثانیًا قبپ از آنکه داستان

 ننده در پایان گفتگو دخالت  ند، خوانندگان به طور مستقیم به این انحرافاا پيی ميی  

(. تيوالی گفتگوهيا بيین اشيخاص مختليف، داسيتان را       1/51 ، ص1636 )بسيتانی، « برند

برد. این گفتگوها یا از نو  گفتگوي بیرونی )سخن گفتن یيک  مرحله به مرحله پی  می

با گروهی( یا از نو  گفتگيوي درونيی )سيخن گفيتن     شخص با دیگري یا یک شخص 

نزدیيک اسيت.   « زبان حال»شخص با خود( است. بحث گفتگو در این داستان به مفهوم 

به اتتقاد پورهوادي، تالوه بر انسيان، حیيوان و نبياا، افيالک و فرشيتگان، بهشيت و       

بگوینيد  توانند به زبان حال سخن دوزخ، شب و روز، خاک و آب، تشق و تلم و... می

انيد.   مه(. ادبا و ترفا بی  از دیگران از این شگرد استفاده  يرده مقّد، 1635 )پورهوادي،

انيد   ها، بیان  ردهبه تبارتی، آنها باورهاي خود را به تنوان زبان حال موهوداا و پدیده

هيا در یيک قاليب روایيی یيا      شنین شیوة بیانی، مستلزم ریختن مضامین و اندیشه البّتهو 

 اي است.، مناظرهدست  م

 گفتگوي بيروني -1

 الف( گفتگوي يک شخص با ديگري:

گفتگوي حق تعالی با هبرییپ، میکاییپ، اسرافیپ و تزراییپ به صورا هداگانه،  -

« پ  هبرییيپ را بفرميود: بيرو از روي زميین یيک مشيت خياک بيردار و بیياور         »مثاًل: 

 (.43 ، ص1645 ین رازي،الّد )نجم

هبرییپ تلیه الّسالم »الئکه با خاک به صورا متقابپ، مثاًل: گفتگوي هر یک ازم -

بيرم  يه از تيو     نی؟ گفت: تو را به حضرا میبرفت... خاک گفت: اي هبرییپ شه می

آفرینند. سوگند برداد به تّزا و ذوالجاللی حق  ه مرا مبير،  يه مين طاقيت     خلیفتی می

 (.43-41، صص)هاان« قرب ندارم... 
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مر ب نیافت، نیک شکسته دل شد. با او گفتند  ه ميا از  »روح: گفتگوي حق با  -

طلبیم. قبض بر وي مستولی شد، آهی سرد بر شید.گفتند: ميا تيو   تو این شکسته دلی می

 (.13، ص1645 ین رازي،الّد نجم« )ایم را از بهر این آه، فرستاده

نشيین  رسید  ه اي آدم در بهشت رو و سا ن بخطاب می»گفتگوي حق با آدم:  -

خواهی ان  گیير، یيا آَدُم اسيک ن    خسب و با هر  ه میخور و میو شنان  ه خواهی می

-گفتنيد، او ميی  ( هر شنيد ميی  5/65 نَت َو َزوُهَک الَجنََّه َو َ ال م نها َرَغدًا َحیث  ش ئت اا)

 گفت:

 نا داند شدييگر آشييیا با    دی        دا داند شديم از تو هييحاشا  ه دل

 «وز  وي تو بگذرد  جا داند شد        و بگسلد  ه را دارد دوستاز مهر ت

 (11، ص)هاان                               

 (.13-16، صصگفتگو و زاري آدم در پیشگاه حق )هاان -

 ب( گفتگوي شخص با گروه:

...روز ی شند صبر  نید تا من بر این یک » گفتگوي حق تعالی با مالئکه، مثاًل:  -
اک دستکاري قدرا بناایم و زنگار ظلات خلقّیيت از شهيرة آیني  فطيرا او     مشت خ

هايه را   ل نقي  آن باشيد  يه   هاي بو قلايون ببینیيد. اوّ  بزدایم تا شاا در این آینه نق 
 (.31، ص)هاان« سجدة او باید  رد

ابلی  شون خایب و خاسر از درون قاليب آدم  »گفتگوي ابلی  با مالئکه، مثاًل:  -
با مالئکه گفت: هیچ با ی نیست. این شيخص مجيّوف اسيت. او را بيه غيذا      بیرون آمد 

« حاهت بود و صاحب شهوا باشد، شون دیگر حیواناا. زود بر او مالک توان شيد...  
 (.33، ص)هاان

از او هيدا   حيّوا اي آدم از بهشيت بیيرون رو و اي   : »حّواگفتگوي حق با آدم و  -
 (.16، ص)هاان« شو!

 گفتگوي دروني -2

هالگی مالئکه را در آن حالت انگشت تعجب در دندان تحّیر باانيده  »مالئکه:  -

خوانند و  ه آیا این شه سّر است  ه خاک ذلیپ را از حضرا تّزا به شندین اتزاز می
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       خاک در  اال مذّلت و خيواري، بيا حضيرا تيّزا و  بریيایی شنيدین نياز و تعيّزز         

 (.33ص ،1645 ین رازي،الّد نجم« ) ند... می

شناسيم.  شناسید، من شاا را میآدم زیر لب آهسته گفت: اگر شاا مرا نای»آدم:  -

« باشید تا من سر از این خواب خوش بردارم، اسامی شاا را یيک بيه یيک برشياارم...     

 (.35، ص)هاان

هر شند  وشید  ه راهی یابد تا در اندرون دل در رود هیچ راه نیافيت.  »ابلی :  -

شه دیدم سهپ بود.  ار مشکپ اینجاست. اگر ما را وقتی آفتی رسيد از   با خود گفت: هر

 (.33، ص)هاان« این شخص، از این موو  تواند بود

 آت  فراق در هان  مشتعپ شد. دود هجران بر سرش برآمد. گفت:»روح:  -

 ت یارييامروز غم و غریبی و فرق         دي ما و می و تی  خوش و روي نگار

 «هان بر سر امروز نهم دي باز آر         م تو را هردو یکی استاييياي گردش ای

 (31، ص)هاان                                  

تيوان نيو  دیگيري    تامپ گفتگو در این داستان آن قدر فّعال و آشکار است  ه می

 ه مخ وص خداوند است. در بعضی « گفتگوي یک طرفه»نیز براي آن در نظر گرفت؛ 

ها  شخ ّیت« سخنان درونی و پنهانی»یا « اتاال»در برابر  وندهاي داستان خدا از قسات

        اشيارا  »یيا  « خطياب در رسيید...   »گویيد. راوي در ایين ميوارد از تبيارا     سخن ميی 

بینيیم، از او  گفتند: ما اینجا هيز آب و گيپ نايی   »استفاده  رده است، مثاًل: « رسید... می

توان دیيد. از غیيب بيه    د. در وي استحقاق مسجودي نایافتهاال خالفت مشاهده نای

 (.31، ص)هاان« رسید: معشوقه به ششم دیگران نتوان دید... هان ایشان اشارا می

هيا حيا ی از وقيوف حيق بير       شخ يّیت رسیدن خطاب به سّر فرشتگان یا دیگر  

و خيون  دهی  ه از او فسياد  گفتند:... خالفت به  سی می»وایر مخلوقاا است. مثاًل: 

آید هنوز این سيخن تايام نگفتيه بودنيد  يه آتشيی از       ریختن توّلد  ند؟ در روایاا می

 (.33، ص)هاان« سرادقاا هالل و تظات درآمد و خلقی از ایشان بسوخت
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 صدا

( نیيز در داسيتان آفيرین  بررسيی     voiceپ  از گفتگو الزم است تن ر صيدا ) 

یابد. منظور از صيدا ایين اسيت  يه در پي        شود. زیرا معاواًل صدا در گفتگو ظهور می

هاي داستان، صداي دیگري نهفته اسيت. گيویی  ي  دیگيري پشيت       شخ ّیتصداي 

راوي دیگري در پ  راوي داستان پنهان شده و  حّتیهاي داستان قرار دارد یا  شخ ّیت

 (.513ص ،1111 گري است )آبرامز،تدر حال روای

دیيد راوي    سيت. در زاویي  گیري نيو  صدا  ر در شکپدید یکی از توامپ مؤّث  زاوی

رسد. به تبيارا دیگير صيدا در داسيتان      ر، تقریبًا فقط صداي نویسنده به گوش میمفّس

(. گویيا  143 ، ص1633)نایيت،  « صداي پردازش شيدة خيود نویسينده اسيت    »آفرین ، 

هياي خيود    تناصر داستان را به  ار گرفته تا تقاید و اندیشه ها و  ّپ  ّیتشخنویسنده، 

از هامعي  خيود یعنيی     ايطبقيه و منتقپ  ند. نجم رازي نااینيدة   را به واسط  آنها ابراز

هيا از خيالل گفتگوهيا بيه      شخ يّیت تارفان است و صدایی  ه در پ  صداي راوي و 

ر، گفتگوهيا،  داسيتان راوي مفّسي   رسد، هايان صيداي تارفيان اسيت. در  يپّ      گوش می

 رده و فقط نق  شينیدن صيدا    ها را سازماندهی  شخ ّیتها، توصیفاا و افکار  داوري

 )مخاطب بودن( و پذیرفتن مفهوم را براي خواننده در نظر گرفته است.

 

 لحن

هياي اخالقيی،    هيا بيا ویژگيی    شخ ّیتدر داستان نویسی معاصر، لحن هریک از 

هياي قيدیای بيه ایين      ها و داسيتان  در حکایت اّماتی آنها هااهنگی دارد، اهتااتی و سّن

 (.1513ص، 1634، آذرشد ) ی نایتوّههتن ر 

گویند و این لحن  هاي داستان آفرین ، تقریبًا با یک لحن سخن می شخ ّیتها  

یکنواخت هاان سبک ادبی نجم رازي است. در این داستان لحن فرشيتگان، خياک، آدم   

ی است  ه لحن او با لحن دیگران تفياوا  شخ ّیتکسان است و خداوند تنها و ابلی  ی

 دارد. برتري و حا ایت لحن خدا در هاالا آمران  او آشکار است:
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حق تعالی تزرائیپ را خطاب  رد: تو برو، اگر به طو  و رغبت نیاید بيه ا يراه و   »

شون این را تاام راست  نم »... ؛ («44-، ص1645 ین رازي،الّد اهبار برگیر و بیار )نجم

 (.31، ص)هاان« و او را بر تخت خالفت نشانم هاله او را سجود  نید

ميورد  « اي»هيا را بيا حيرف     شخ يّیت داسيتان، دیگير    در  ّپ« خداوند»هاچنین 

؛ اي حوران بهشتی. در حالی  ه فرشيتگان  حّواخطاب قرار داده است، مثاًل: اي آدم؛ اي 

خوانند. ایين  -می« خداوندا»گویند او را با تبارا  خداوند سخن میو آدم هنگامی  ه با 

مالئکيه  گفتنيد:   »]دهيد، ميثاًل:    لحن، استغاثه و دتا را در برابر مخاطبی متعالی نشان می

آدم  گفيت:  »](؛ 33، ص)هايان « خداوندا مشکالا تو حپ  نيی، بنيدها تيو گشيایی...    

« خداوندي تيو بشناسيم...   بدانم، حّق خداوندا مرا این سرگردانی های بایست تا قدر تو

 (.33، ص)هاان

رازي به هاي استفاده از لحن، بیشتر به توصیف حياالا و بیيان   نجم ی به طور  ّل

هيا بایيد بيه     شخ يّیت ها پرداخته است. از اینرو، بيراي دریيافتن لحين     شخ ّیتافکار 

بارز در لحن،  رد. براي مثال محتواي هاالا زیر بدون تفاوا   توّههمحتواي هاالا 

شيون ]روح  خواسيت  يه    »دهيد:   لطف و تنایت الهی را نسبت به روح آدم نشان ميی 

نیک شکسيته دل شيد. بيا او     ،بازگردد مر ب نفخه طلب  رد تا برنشیند... مر ب نیافت

خریم. قيبض بير وي مسيتولی شيد، آهيی سيرد        گفتند  ه: ما از تو این شکسته دلی می

 (.35، ص)هاان« ایم هر این آه فرستادهبر شید. گفتند: ما تو را از ب

 

 زما  و مکا 

سياختار  »گردد. تعیین زمان و مکان موهب قّوا گرفتن انسجام و نظم داستان می

 نيد.  گیرد  ه نویسنده خود را در حیط  آن محدود میمکانی، مرز هغرافیایی را در برمی

ند و هسيت  مرتبط به همو ان پیوستگی دارد و هر دانتخاب محپ و ها معاواًل با تن ر زم

 (.536 ، ص1633)میرصادقی، « هیچ یک برتر از دیگري نیست
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آید، زمان آغاز این داستان آن گونه  ه از محتواي ترفانی داستان آفرین  آدم برمی

شود. تاام می« تالم ُملک»است. داستان با انتقال آدم به « تالم ملکوا»و مکان آن « ازل»

پ آن به تهيدة خواننيده   داستان هزو تناصري است  ه درک و تخّیزمان و مکان در این 

رو بهبا وهود این در متن با هاالتی رواست و نویسنده به توصیف آنها نپرداخته است. 

نویسنده را   توّههشویم  ه نشان دهندة مکان یا زمان وقو  حادثه است و به هر حال می

  ند.می به این دو تامپ مهم در پیشبرد داستان آشکار

 زما  -

پ  روح پياک را بعيد   »، « ردشهپ شبانروز ت ّرف می»، «روز ی شند صبر  نید»

از آن  ه شندین هزار سال در خلوا خان  حظیرة قيدس اربعینياا بيرآورده بيود... بير      

در این تضّر  و زاري آدم را به روایتی ميّدا  »، «مر ب خاص َو َنَفخت  فیه سوار  ردند

به ترک یيک سيجدة تيو    »، «و دیده به خون دل آغشته بگذاشتند شهارصد سال سرگشته

 (15، ص1645)نجم رازي،  «...هاي هفت د هزار سال  او را هباء منثور گردانمسجده

 مکا  -

تو را به حضيرا  »، (43)هاان، ص «از روي زمین یک مشت خاک بردار و بیاور»

، (16)هاييان، ص «خيياک را میييان مّکييه و طييائف فرو ييرد»، (35)هاييان، ص «بييرممييی

)هايان،  «...اي آدم از بهشيت بیيرون رو  »، (13)هاان، ص «فراخناي تالم صورا بدید»

 (16ص

ي هاي باال نیز معلوم است  ه مکان و زمان در این داستان، ناادین و تا حّد از مثال

 شود.این داستان مربوط می مبهم است. این مسأله به محتوا و نو  خاّص

 

 توصيف

دهيد  اي از داستان را تشيکیپ ميی  ها و وقای ، بخ  تادهکانتوصیف اشخاص، م

و به این ههت فهم و درک تشبیهاا و استعاراا نویسنده ناگزیر در فهم داستان نقي   »

 (.51 ، ص1645 )یونسی،«  ندی ایفا میمهّا
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اي از توصیفاا به صورا توصیف توويیحی،  در داستان آفرین  آدم، با مجاوته

ترین میدانی است  ه نجم رازي بيا  اههیم. به تبارتی، توصیف وسی تشبیه و استعاره مو

گیري از قدرا خیال و فنون ادبی توانسته داستان سياده و تکيراري آفيرین  آدم را    بهره

هياي ترفيانی   یک داستان ناادین ترفانی ارتقيا دهيد و دیيدگاه    در آن بپروراند و تا حّد

د هاليه یيا بنيد بيه توصيیف وقيای  و       خود را در وان آن بیان  ند. او گياهی در شني  

هاي مختليف   شخ ّیتها پرداخته است. براي مثال توصیف قالب آدم از زبان  شخ ّیت

 است.  توّهههالب 

هاچنین شهپ هزار سال قالب آدم میان مّکيه و طيائف افتياده بيود و هير      »راوي: 

او لحظه از خزاین مکنون غیب گوهري دیگر لطیف و هوهري دیگير شيریف در نهياد    

 ردند، تا هر شه از نفای  خيزاین غیيب بيود هاليه در آب و گيپ آدم دفيین       تعبیه می

 ردند. شون نوبت به دل رسید. گپ دل را از مالط بهشيت بیاوردنيد و بيه آب حیياا     

، 1645 ین رازي،)نجيم اليدّ  « ابدي بسرشتند و به آفتاب سی د و ش ت نظير بپروردنيد  

 (.36 ص

را به غذا حاهت بود و صاحب شهوا باشد  این شخص مجّوف است او»ابلی : 

شون دیگر حیواناا، زود بر او مالک توان شد. ولکن در صدرگاه  وشکی بی در و بيام  

 (.33، صهاان«)یافتم در وي هیچ راه نبود، ندانم تا آن شیست

هنوز تايام   اّماآفرینم، من در زمین، حضرا خداوندي را نایبی می»حضرا حق: 

بینید خان  اوست و منزلگاه و تختگاه اوست. شيون ایين را تايام    ا میام. اینچه شا نکرده

 (.31، ص)هاان« راست  نم و او را بر تخت خالفت نشانم هاله او را سجود  نید

  بینيیم، از او هايال خالفيت مشياهده     گفتند ما اینجا هز آب و گپ نايی »مالئکه: 

اسيتحقاق، او را از راه صيفاا   توان دید... مگر افتد. در وي استحقاق مسجودي ناینای

است، در صفت او نیک نظر  نیم. شون نیک نظر  ردند... گفتند: هر  جا دو ود هاي   

آیيد تيالم   یت در فساد میشود، از ایشان هز فساد و ظلم نیاید، شون تالم  بري به وّد

 (.31-33، صص)هاان« ترصغري اولی
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ر حال گيرد هالگيی مااليک    اند  ه شون روح به قالب آدم درآمد د آورده»روح: 

اي ب  ظلاانی و با وحشت یافت. بناي آن بير شهيار اصيپ متضياد     بدن برگشت. خانه

اي تنگ و تاریک دید شندین هزار حشيراا و  نهاده، دانست  ه آن را بقایی نباشد. خانه

آمدند. هر یک بيدو حالتيی   اا... وانوا  سبا ... و از انوا  بهایم... به یکدیگر برمیموذّی

 ردنيد. و نفي  سيگ   زدند و به هر وههی ایيذایی ميی  ردند و از هر هانب زخای میب

، 1645نجم الّدین رازي، « )افتاددشانی آغاز نهاد و شون گرگ در وي میصفت، غریب

 (.33ص

شود  ه نجيم رازي تيالوه   هاي قالب آدم، این نتیجه حاصپ می با مقایس  توصیف

بر این  ه در توصیف یک مووو  واحد به طيرق و تبياراا گونياگون، مهيارا  اميپ      

داشته اسيت.    توّههها و تفاوا طرز فکر و سخن گفتن آنها نیز  شخ ّیتداشته، به تنّو  

هيا بيا    شخ يّیت دربارة اشخاص این داستان رتایت نشده و ها  « لحن»هر شند تن ر 

هيا   مقام و رتبه و میزان ادراک هر یک را از هاین توصیف اّماگویند، یک لحن سخن می

توان دریافت. نجم دایه، غیر از توصيیفاا بلنيد،    ه در دل گفتگوها ها گرفته است، می

 در بسیاري از موارد از توصیف  وتاه یا تشبیه هم استفاده  رده است، مثاًل:

، )هاان« در دندان تحّیر ماند... هالگی مالئکه را در آن حالت انگشت تعّجب » -

 (.33ص

مغرورید  ه شاا را سر و  ار با تشق نبوده است. شاا خشک زاهدان صيومعه  » -

اید. از گرم روان خراباا تشق شه خبر داریيد؟ سيالمتیان را از ذوق   نشین حظایر قدس

 (.31، ص)هاان« حالوا مالمتیان شه شاشنی؟

( منيادي إنَّ  151سورة طه، آیي   آَدُم ربَُّه َفَغَوي ) بفرمود تا به بدل آوازة َو َتَ ی» -

( به تالم برآمد و دبدب  ث يمَّ اهَتَبیيُه َرُبيُه َفَتياَب     66سورة آل تاران، آی  اهلَل اصَطفی آَدَم )

 (.14، ص)هاان« ( در ملک و ملکوا افتاد155سورة طه، آی  َتَلیه  َو َهَدي )
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اش را با دنیاي نامحسوس اي این  ه خوانندهبه نو  داستان، نجم رازي بر  توّههبا 

ي و تجربه شدة خوانندگان بهيره  سازي این دنیا با دنیاي ماّد داستان مأنوس  ند، از شبیه

 گرفته است؛  

هياي معيروف در   مقایس  قالب آدم با تالم  بیر، تالوه بر این  ه یکی از مؤّلفيه  -

احتی مق ود نویسنده را دریابيد و  زبان و باور صوفیان است، موهب شده تا خواننده بر

 ه آشنا گردد. بدون هیچ زحات و تکّلف با یکی از تعالیم صوفّی

توصیف روح و پرورش او در ملکوا و سيپ  نيزول  بيه تيالم  ثيرا ي بيا         -

دار است  يه خواننيده را از سيویی    اي ساده و در تین حال معنیمر ب نفخه ي به اندازه 

دارد و از سيویی تقيّدس و   ی مقيّدس و بيزرگ واميی   شخ ّیتبه ت ّور مراسم پادشاهی 

  ند.گوشزد می« َو َنَفخت  فیه م ن روحی»به آی    توّههشکوه روح را با 

هياي  ود انيه اسيت. ایين     هياي مياّدي بيه سيرگرمی     مثال دیگر، تشبیه حجاب -

ق اسيت:  توصیف نیز در ملاوس  ردن مفهيوم ميورد نظير نویسينده، از تشيبیهاا موّفي      

چنان  ه اطفال را به شیزهاي رنگین و آواز و زنگله و نقپ و میوه مشغول  نند، آدم ها»

هيا  ها و بر منبر  ردن و گرد آساانرا به معّلای مالئکه و سجود ایشان و بردن به آساان

 ردند تا باشد  يه قيدري نيایرة    اند مشغول می هاي معروف  ه گفتهقّ هگردانیدن و آن 

 (.13، ص1645نجم الّدین رازي، « )ال حضرا تسکین پذیردآت  اشتیاق او به ها

 

 گيرينتيجه

 توان به صورا زیر خالصه  رد:نتایج به دست آمده از پژوه  حاور را می

نجم رازي، براي بیان مضامین تعلیای ت ّوف، قالب داسيتان و زبيان روایيی را     -

هياي ترفيانی،   از دیيدگاه اي اسيت   برگزیده است. از اینرو داستان آفرین  آدم، مجاوته

مانند: اشرفّیت و خالفت آدم، حّب الهی، تقّدم حّب حق بر حّب بنده، تدم ادراک تشق 

اهلل و از سوي فرشتگان، منزلت دل به تنوان هایگاه اسرار و امانت الهيی، مسيأل  اسيااء   

رانيده   مظهرّیت آدم، تّلم االسااء بودن آدم، تجز ابلی  در برابر دل آدم، تقدیر الهی بير 
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اا دربيارة  القّضي وف صوفیانی شون احاد غزاليی و تيین  شدن ابلی  و بیان تقیدة معر

ابلی  )به تقیدة این ترفا، ابلی  به دلیپ خلوص تشق  فقط خدا را شایسيت  حيّب و   

نجم رازي ایين مطليب را بيا     البّتهپرست  دانست و به هاین تّلت بر آدم سجده نکرد. 

ل مالمتيی حضيرا   اّو»ه و اتتقاد به ایين  يه   ای  مالمتّیاحتیاط مطرح  رده است.(، ست

 ، حجاب بودن امور ماّدي و تأ ید بر اصپ توبه.«هّلت بود

داستان آفرین  آدم، مفهومی فراتر از صورا ظياهري خيود دارد و بير مفياهیم      -

 شود.هاي ناادین محسوب می ند. از اینرو هزو داستانبلند ترفانی داللت می

اي است  ه بیشتر تناصر داسيتانی شيناخته شيده در    داستان به گونهساختار این  -

، گفتگو و... در شخ ّیتدید، صدا،  اا داستانی مانند طرح، ساختار، دروناایه، زاویهادبّی

 آن قابپ شناسایی و تحلیپ است.  

تناصر اصلی در داستان آفرین  آدم تبارا اسيت از طيرح مشيّخص، سياختار      -

گفتگو و نیز توصیفاتی  ه نویسنده شه در مقام راوي و شيه از   پردازي،شخ ّیتخطی، 

تير  تير و مهاّ ها به دست داده است. از این میان تن ر گفتگو از بقیه فّعالشخ ّیتزبان 

 است.

نجم رازي از تن ر زمان و مکان به اندازة ورورا و به صورا  ّليی، تاثیليی    -

حنه پردازي در ایين داسيتان نقشيی    و مبهم استفاده  رده است. تناصري مثپ لحن و ص

 ندارد.

این داستان به این دلیپ  ه ریش  قرآنی دارد در متون مختلف و بيا رویکردهياي    -

آنچه موهب تاایز آن در مرصياد العبياد شيده، بيه سيبک       اّمامتفاوا تکرار شده است. 

سازي تناصير داسيتانی    ت او در برهستهخالقّی مهّاتریننگارش نجم دایه مربوط است. 

 اّميا ظهور یافته است. هرشند مفاهیم لطیف ترفانی نیز در این تاایز دخیيپ بيوده اسيت    

دهد  يه   بررسی این داستان در دیگر متون ترفانی و مقایس  آن با مرصاد العباد نشان می

 پردازي اوست.      ت نجم دایه، شیوة داستانر ن اصلی موفقّی
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 مآخذمنابع و 

 :هاالف(کتاب

 قرآن  ریم. -1

(، درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیاا، ترهاه فرزانه 1631اسکولز، رابرا ) -5

 طاهري، تهران، انتشاراا آگاه.

 (، ترفان و رندي در شعر حافظ، تهران، نشر مر ز. 1631آشوري، داریوش ) -6

اي قرآن، ترها  هاي هنري داستانه(، پژوهشی در هلوه1636بستانی، محاود ) -6

 قدس رووي.موسی دان ، شاپ سوم، مشهد، انتشاراا بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان

(، زبان حال در ترفان و ادبیاا پارسی، تهران، نشر 1635پورهوادي، ن راهلل ) -5

 هرم .

 ریاحی، محادامین            نجم الّدین رازي. -4

 نویسی، تهران، نشر سخن. (، راهنااي داستان1633میرصادقی، هاال ) -3

 (، تناصر داستان، شاپ ششم، تهران، نشر سخن.1633يييييييييييييييييييي ) -3

(، داستان نویسی نوین، ترها  مهدي فاتحی، شاپ دوم، 1633نایت، دیاون ) -1

 تهران، نشر ششاه.

(، مرصاد العباد، به اهتاام محاد امین ریاحی، شاپ 1645نجم الدین رازي ) -13

 ، تهران، انتشاراا تلای و فرهنگی.دوم

 (، هنر داستان نویسی، تهران، انتشاراا سهروردي.1645یونسی، ابراهیم ) -11

 :ب(مقاالت

مندرج در فرهنگنام  ادبی فارسی، تهران، وزارا « لحن»(، 1634آذر، شکوفه، ) -1

 .1513-1511ص فرهنگ و ارشاد اسالمی، ص



 __________________________________________________________________  
 13(، شماره 3194انزدهم )شكاوش نامه، سال      313

 

، نقد ادبی، «ها،  ار ردها و... مایه: تعاریف، گونه بن»(، 1633پارسانسب، محاد ) -5

 .63-3صص، 5، شااره5سال

موتیف شیست و شگونه شکپ »(، 1633تقوي، محاد و الهام دهقان ) -6

 .61-3ص، ص3، شااره5، نقد ادبی، سال«گیرد؟ می

 :ج(منابع التين

1 - Abrams ,M .H. (1999). A Glossary Of Literary Terms. 

7th ed.U.S.A.Heinle & Heinle. 
 


