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چکیده:
منطق الطیر اثری است  ،که هیچ گاه جامعه بشتری ررهن
های عرراس در حوزه ی معرر شتناس
کتاب آمده است  ،از ستن

شنات

اسااس از آن سم تواسد ب سیاز باشد .آسچه از ظرایف آموزش

جود تام در اسرار تقت

سا

بقند مدار ر ح اساان در ای

سیات که ر زی به سایان برستد .هد اصق سژ هش حاضر بررس سات

مایه های سمایش

ایراس در منظومه ی منطق الطیر است  .کوشتتش شتتده اس ت  ،تا ضتتم رمگ گشتتای از زبان سمادی ای منظومه اجگای
سمایش ایراس در ای منظومه برجاتتته شتتود .یارته های ای سژ هش سشتتان م دهد که منظومه ی منطق الطیر عطار از
ظرری ها قابقی های برجاتته ای برای کاربرد ای شتدرد سمایشت برتوردار است .شدرد های سمایش عر سس ،سایه
بازی ،کاربرد ستاب ،شعر  ،موسیت

آ از از سات مایه های سمایش منظومه ی منطق الطیر عطار به شمار م ر د.
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.1دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور لواسانات
.2دانشجوی دکتری فرهنگ و تمدن ملل اسالمی

 .1ساخت مایه های نمایش ایرانی در منظومه منطق الطیر عطار
ستتت نوران ایراس
حماس ت ،غنای

بته حوزه ی سمتایش ادبیا سمایشتتت به گوسه ی سر بار غن
تعقیم م سرداتتند.اما با ای

قابقی ها ظرری

توجه سسردسد ،تنها به حوزه ی ادب

جود آثاری در میان ادبیا رارس ت به مش ت م تورد که به ضتتوا از

های سمایشتت برتوردارسد م توان با سوع بازسدیری دگر دیاتت آسها را به آثار سمایشتت تلدی

کرد.سس ب ه ای اعتلار منطق الطیر عطار سیشابوری را م توان در شمار ای گوسه آثار به شمار آ رد.
ساتتار ر ایت ،رمگی  ،تمثیق  ،کق گرا ب ش بندی شده ی منظومه  ،ظرریت در تود سدید آ رده اس

که م توان آن

را در زمره ی ادبیا سمایش به شمار آ رد.
مولفه ها سات مایه های که در ای سژ هش مورد بررس قرار م گیرسد علارتند از:

 .1-1نقالی
ستال را م توان یژه تری سمایش ایراس به شتمار آ رد .سمایشت تن سفره در ساتتار اجرای ،اما با ش تی

های متعدد

محتوای که همه را ین ت ستال بیان م کند.
ستال به گوسه ای برجاتته ررهن

گفتاری ایران را به یاد م آ رد،ررهند برآمده از جامعه ی تن صدای که تفهی را به

جای مفاهمه تسق را به جای مسالمه بیشتر در تود سر رش داده اس .
اگر ای ررهن

گفتماس ب واهد در حیطه ی هنر های سمایشتتت تود را سشتتتان دهد ،ب تردید م توان ستال را برتری

تجق آن به شتمار آ رد .ستال را م توان سوع از سمایش داسات که رردی به سام ستال به ست ین اقعه یا قته،به شعر یا
سثر،با حرکا

حاال

اتالق ،مذهل  ،اجتماع

بیان مناستتد دربرابر جمع ملادر م
سیاس م باشد.

رزد(بیضتتای .)06 :4411،هد از ستال آموزش ماتتا

ستتال را در کنار آیی ها مناستتتن مذهل

ستش آررین های آدم در رعالی های اجتماع ر زاسه اش یس از ستتته

عامق داساته اسد که سیدایش سمایش را به آن ها مربوط م داسد(ساظر زاده ی کرماس .)00 :4431،
سیشینه ی ای هنر را به د ران سارتیان سال م دهند،به ستاالن ای د ره «گوسان» م گفتند که ست تود را به «ساز
آ از» ر ای م کردسد(بیضتای  .)06 :4411،ستال ماسند بایاری از هنر ها با آغاز د ره ی اسالم دمار رراز سشید های
شده اما سس از مدت با درک شرایط زماسه ،حیا سوی تود را از سر گررته اس
منتد گوسته ی متنو

اباتتتته به تود سیگ ماسند«شتتتاهنامه تواس ،ستال تاری

تواساته به منی تحول دس

یابد که

_اراتتتاسه ای مذهل »  ،را سدیدار کند

(ژیان.)41 :4414،
با رستم شدن مذهد شیعه «ستال مذهل » به شاته های دیدری سیگ تتای شد از جمقه مناقد تواس ،رضا

تواس

س نوری(بیضای .)37 :4411،

 .2-1پرده خوانی
آن را باید سوع دیدر از ستال داسات که با سام«صتور تواس » ه از آن یاد شتده است  .داستتان ،ستاش

ستال را سه

عنتتر اساس سرده تواس داساته اسد(غرید سور .)70 :4431،تقفیق کالم تتویرموجد شده «سرده تواس » سمایش تری
شس ستال به حااب آید در میان اشسال عامیاسه ی سمایش سیش از تعگیه قرار گیرد(بیضای .)31 :4411،
سرده توان م کوشد با تسیه بر سرده ی ستاش شده هندام بیان قایع معرر ش تی ها احااس عواطف م اطلان را
با تود همراه کند.

منظومه ی منطق الطیر از ظرری ها قابقی های برجاتته ای برای کاربرد ای شدرد سمایش برتوردار اس .منظومه بر
ملنای ر ای

حضور برجاته را ی شس م گیرد سیش م ر د .را ی از در ن داستان س

م گوید کا که رتداد

ها را بر م گگیند با رشردن ،گاتردن گگینش تدا م گاا زماس  ،به آسها شس م ب شد(اتالق .)4433:763،
را ی منطق الطیر در آغاز منظومه از گرد آ ری سرسدگان ست

م گوید آسها را یساین معرر م کند .را ی را م توان

تود عطار داسات  ،اگر مه با ای ررس ستتاتتار ر ای داستتتان سادیده گررته م شتتود،زیرا را ی تود ب شت از ستتاتتار
ر ای استت
مدلول س

از طریق ارتلاط زباس تواسنده با مت استت که س اتت مدلول آن یعن صتتدای ر ای گر ا

به دسلالش

یعن داستان در ذه تواسنده بازسازی م شود(اتالق .)761 :4433،

سس مطتابق ای سظر در منظومه ی منطق الطیر ،عطار را م توان مؤلف اقع ،آغاز گر؛ صتتتف کننده ی ر ای را را ی
ش تی های مرغان را که در منظومه شنوسده ی ر ایتند را م توان «م اطد ر ای » قق داد کرد.
را ی اگر مته در آغتاز منظومه ،هندام معرر سرسدگان با آسها تعامق دارد اما در باق ب ش های دیدر،رتداد ها کردار
گفتار ش تی ها را از سداه داسای ک

در بیر ن از دسیای داستان ر ای

ر یار ی را ی با سرسدگان در رتت شتر
زماس

م کند.

ر ای  ،هندام که آمدن هر ین را توش م دارد اعالم م کند ،راصقه ی

مساس تود را با موضو ط م کند سوع احااس سگدیس میان تود مرغان سیگ سدید م آ رسد .همچنی ای

تمهید ستلد م شتود که زمان گذشتته ی ر ای که در داستتان از دیدگاه داسای ک ساش م شود به زمان حال تلدی
گردد .
ای گوسه ر ای زمینه ی مناسل را برای شس اجرای «ستال یا سرده تواس » در تود سهفته دارد.م توان تمام سهنه ی
ر ای را مون سرده ی ستاشت شده ی ستال تتور کرد را ی را مون ستال در سظر آ رد که با رر

آمد تساسو در کنار

سرده ی ستال به معرر شت تی ها تشریح موقعی های مربوط به آسها م سردازد،ش تی ها با ست ا گوی از حال
ستاش شده ی تود بیر ن آمده مون بازیدری ر سده ،ر ای را جان م ب شد.

اگر ستتت نوری را بتوان گوسه ای از ستال در سظر آ رد ،ب ش های از منظومه ی منطق الطیر را ه م توان ماتتتتعد آن
داسا که به ای شیوه اجرای شود.
ماهی ذات باتیاری از ملاحث که میان مرغان شس م گیرد تالش را که «هد هد» برای اقنا آسها سشان م دهد به
سوع مراستت « ستت نوری »را در سظر تداع م کند«هدهد» را م توان مون ستت نور زبر دستتت در سظر گرر که با
«قول» «غگل» «تمثی » گریگ زدن های سیا س عرصه را بر حریف تن

م کند.

شتدن بیر ن آمدن کاتو از سوی هر د طر منازعه اس ،سیگ م

سمایشت تری

جه ای مراست سیگ که همان ل

تواسد با گررت

باز سس دادن بال سر سرسدگان اجرای شتود .سرسدگان از سوشش تود بیر ن م آ رسد سر بالشان را رر

م ریگسد رر تن سیشته کنند تاتقی رای صواب ا شوسد .آسداه هدهد سیگ از سو سر سر ازشان را به آسها بر م گرداسد.اما
ای میان به تال منظومه ی منطق الطیر که سرسدگان جگ بر اکنش اعتراس های ا لیه  ،در برابر تمثی آ ردن های هد
هد منتاد مفع اسد باید حضوری منتتد رعال داشته باشند.

 .3-1شگرد های نمایش های عروسکی
برای عر ستتن گرداس

سمایش های عر ستتس ایران تاستتتداه های م تقف را ذکر کرده اسد،برت آن را تحفه ای هندی

م داسند که در زمان بهرام گور به ایران ارد شتتد  .برت ه آن را ارمنان می م داسند.در ای میان برت بر ای با رسد
که سمایش عر سس را باید حاص ذ ق د ران مادر سشین ایراسیان به شمار آ رد(بیضای .)36 :4411،
م توان سمایش عر ستتس را به دلی اسعطا روق العاده ظرری های ذات تاصتتش ،تالقاسه تری سو سمایش تقت کرد
کته امستاستا اجرای مطقوب در اتتیتار هنرمند قرار م دهد تا آسجا که مرزی برای تالقی ا سدیدار سم کند اعتلار
همی شتتدرد سمایش های عر ستتس ،برای سمایشتت کردن منظومه رمگی تمثیق منطق الطیر  ،م تواسد به توب مؤثر

باشتتد،بازی سردازان ای منظومه م تواسد به شتتسق سمادی  ،سوشتتشتت به شتتس سرسدگان به ت کنند ،اما در عی حال
عر سس از آن سرسده را همواره در دس تود بدرداسند بازی دهند.
کاربرد ای شتتدرد عال ه بر ای که جه تمثیق منظومه را به توب

ستتادگ سشتتان م دهد ،با محتوای منظومه جهان

سدری ایراس سیگ ه راستا اس .
سرسدگان منطق الطیر تمثی گویای از ر ا ب قرار آدمیند ،تمثیق از همان« امر لطیفه ای اله » که همواره ر به جهان
سامتناه سریدن دارد.بنابرای اساتتاس که سرسده ی ر حش را م گرداسد با حضتتور در صتتحنه ی،راه هر تا یق  ،جگ تمثیق
دیتدن سرسدگان را در ذه م اطد م بندد .ارگ ن بر ای که در ای ر یسرد اجرای  ،سهنه ای که ر ای بر آن شتتتس م
گیرد در حس مساس م تواسد باشتتتد که عتول آدمیان را در حضتتتور مجازی تود به بند گررته ،اما در همان حال  ،شتتتور
سریدن به سوی ای جهان ممث را  ،در جودشان بر اسدی ته اس .
در سایان ر ای هندام که مرغان به ادی سیمرغ م رسند حتیتتش را در م یابند بازی سردازان به سشاسه ی رهاه از
تعینا م تواسند عر سن مرغان را رها کنند با سیمرغ در ه م آمیگسد.

-4-1سایه بازی
ستایه بازی از گوسه های سمایش عوسس اس  ،که« تیال بازی» «سرده ی تیال» سیگ تعلیرش کرده اسد  ،در ای گوسه ی
سمایش عر ستن گردان عر سن را میان سرده ین منلع سوری حرک

بازی م دهند از طریق سایه ی آن داستاس را

برای تماشا گران اجرا م کند(بیضای .)14 :4411،
سترزمی می را تاستتداه ای ستن سمایش

د ره ی سیدایشش را همگمان با حسوم د دمان« تاس » داساته اسد .ای

گوسه سمایش در آغاز برای تتویر کشیدن سیش گوی های ساش از الهاما الحادی سدیدار شده اس (تایون.)494 :4414،

در ن متایته ی تمثیق _ رمگی تیال سردازاسه ی منطق الطیر به ر ای گران سمایشتتت تود ای امسان را م دهد که از
شتدرد سمایشت سایه بازی سیگ مدد گیرد  ،به یژه در ب شهای که گریگ های ر ایت از داستان جامع داستان های ررع
صور م سذیرد ای شدرد کار ساز م باشد.
سهنه ی اجرای ر ای را م توان با سرده یا ب ش های از آسها را به گوسه ی سایه ای  ،سش آن سرده اجرای کرد .سرسدگان
دیدر سیگ سایه بازی ،ه سفران تویش را به تماشا بنشینند.
از شتتدرد ستتایه حت م توان برای سشتتان دادن ستتیمرغ یا تتتتوری که از ا در ذه سرسدگان شتتس

م گیرد  ،ه

استفاده کرد.

 .5-1کاربرد نقاب
یس از مؤلفه های ابگاری سمایش که قدمتش به اسدازه ی تود سمایش است «،ستاب» اس .س اتی کاربرد ای ابگار سمایش
را به« تس سیس » س اتتتی بازیدر جهان ساتتل م دهند .بعدها در همه ی د ره ها ،هنرمندان ای حیطه ی هنری  ،از
ستاب برای رس

جال دادن به بازی تود معررت دگر گوسه ب شتتتیدن به سمایش،استتتتفاده کرده اسد(ستتتتاییان:4431،

.) 444اساسا کاربرد ستاب در سمایش برای راصقه گررت از اقعی جاری بوده سشاسه ای بر ای مفهوم که هنرمند از «تود
بیر سیش» راصقه گررته به سوشش«دیدری»رر ررته اس .
منظومه ی منطق الطیر عطار از سظر محتوای با ای مفهوم سگدیس ررا ان دارد ،با شتت تتتی های که در ظاهر سرسده اسد
،اما به اقع سماد طلتا م تقف آدم هاتند ،اگر منظومه ی منطق الطیر ب واهد از حیطه ی ادب غنای به ادب سمایش
از آن ه به حیطه ی اجرای در آید ماره ای سیاتت
تحتق ای منظور ،کاربرد«ستاب» « سیمامه» اس .

جگ اینسه اساتتان های ستش مرغان را بازی کنند .یس از ابگار های

بتازیدران م تواسنتد برای التتای محتوای تمثیق منظومته ستتاب یتا سی ستاب از هر سرسده ای را به مهره بگسند  .همچنی
هندام که داستتان های ررع در میاسه ی داستتان اصتق  ،شس گیرد ش تی های جدیدی به سهنه ی اجرا ارد م
شود تعیی ستش آن بازیدر را با تنییر ستاب م توان به ر شن التاب سمود.
مایع رمگی_آیین م باشتتد که با ستتن های سمایش شتترق سیگ سیوسد

کاربرد ستاب به ر ای اجرای منطق الطیر،رس
دارد.

 .6-1شعر
مهمتری هنر جقوه گاه بارز ذ ق ایراس ک ه در همه ی ز ایای زسدگ مردم ایران حضتوری اسسار ساشدس دارد .سن

های

سمایش ایراس سیگ از شعر به میگان قاب توجه ای کمن گررته اسد  .شعر کالم موزن در تمام شس های سمایش در ایران
جود دارد،در ستال  ،سرده تواس  ،معرکه ،ر حوض

تعگیه ...

منظومته منطق الطیر سه تنها به دلی ر ای موز ن ستتتاتتار شتتتعریش بقسه به دلی محتوای معنوی تود م تواسد در
حیطه ی اجرای از زبان شتتتعری مدد بدیرد اما ب تردید در کاربرد ای سو زبان  ،آسچه بیش از همه باید مورد توجه اقع
شتود ،تلدی کردن زبان شتاعراسه غنای به زبان سمایش اس  ،یع ن زباس که با منطق گف

گو جدل سمایش هماو

تر باشد.
عال ه بر ای به منظور تتوی کنش

تنو زباس

د ری از کاتال بار شدن زبان اجرای ،ضر ری به سظر م رسد از زن

بحر هتای م تقف متنو استتتتفاده شتتتود ،زیرا ای تنو
شتت تتتی سرداز ی ستش ها تمایگ زباس

زس ،امساس سیش ر ی ر ای گران اجرای م سهد که برای

رسری  ،هر کدام را در بحر

زس جداگاسه مطابق با شتت تتتیتشتتان ب.ردازد.

سردات اجرای منطق الطیر ،به زبان شعری  ،جه ایراس _شرق آن را بر جاته تر م کند.

 .7-1موسیقی
با آسسه استالم هرگگ به موستیت ر ی توش سشتان سداده است اما اسوا سمایش های ایراس اع از تعگیه،ر حوض ،سمایش
های میداس  ،شتتفای

حت عر ستتس به سحو برجاتتته ای با موستتیت در آمی ته اسد .یس از کارکرد های موستتیت در

سمایش های ایراس بیان تتوی
سو

اژه ها  ،گفتار  ،آ از،لح

حس کق صحنه اس .سمایش ایراس براساس موقعی های که سدید م آ رد همچنی
تتتا یری که با تود دارد  ،بار موسیت های تویش را اراده م کند .عام موسیتیای

عوام در س سمایش سس از در آمی ت با زمان مسان موقعی ها ،رضا های م تقف را همچون تو

ترس ،آتتتشوب

شتتوق سدید م آ رسد(ستتتاییان.)414 :4431،منظومه ی منطق الطیر از آسجا که مؤلفه های سمایش ر ای ایراس را به
ضوا در تود دارد ،برای تتوی ای سو مؤلفه ها ،کاربرد موسیت ایراس ضر ری به سظر م رسد.
با توجه به موضتو

محتوای عرراس منظومه یاد آ ری سیوسد موستیت با عرران تتو ،ای امسان را سیش ر ی ر ای

گران اجرای منظومه رراه م آ رد که ضم استفاده از دستداهای موسیت ایراس
،ردیف های آ ازی گوشه های م تقف آن از موسیت صوریاسه ،تواستای
دستتداه های موسیت ایراس

سیگگوشه های ایراس

سیش درآمد ها،تتنیف ها رس

ها

عرراس ه به میگان مش گیری مدد گیرد.

ین  ،رضای ایراس _ شرق به ر ای اجرای منطق الطیر تواهد داد؛

که به همراه سنمه سردازی ستتازه های مون س  ،د ،من

 ،تار ،ستتتار  ...تاثیر ررا اس در التای رضتتای سمایش تواهند

داش .

 . 8-1لباس
للاس در حیطه ی سمایش ،از سوشاک ساده ،کارکردی رراتر دارد .آن را ب ش از عناصر دیداری سمایش به شمار آ ردسد که
حت بته ررس اقع بودن یتا تگ ین بودن بتاز ه داللت هتای سمتادین دارد .کارکرد های که برای للاس در حیطه ی

سمایش بر شتتمردسد علارتند از:ماتتتند ستتازی زمان مسان ،کمن به شت تتتی سردازی،کمن به بازیدر در اجرای ستش
شد ب شیدن رس

به منظره ی سمایش(ستاییان.)464 :4431،

تالش بیشتتر سمایش های ایراس بر ای سسته متمرکگ است که للاس هر شت ا با یژگ های ستش ش تی ا مرتلط
باشتد .در منظومه ی منطق الطیر مطابق ستن ر ای ایراس به هیچ تتتیته ظاهری یا للاس سوشش اشاره ی مش
گیر سشده اس .
اما باید به یاد داش که محتوا مضمون منظومه ی عطار اقع گرا سیا  ،سس سم توان در اجرای کردن ای منظومه به
راه اقع سمای رر

سرسدگان را آن گوسه که در عال بیر ن اسد ،سرداتته کرد به صحنه آ رد .

سس با داسات ای سسته م باید طراح للاس منظومه ی عطار را به شس سمادی ،سشاسه ای استگاع  ،اجرای کرد .

 .9-1صحنه
سهنه ای که سمایش بر آن جان م گیرد ،با یژگ های تاص تود،به ابعاد زماس ،مساس ،مضتتتموس

ستتتاتتاری سمایش ،

کارکرد های رراتر از عین سمودن صر تواهد ارگ د.
مسان در سمایش ایراس  ،ماسند هنر های دیدر ،تابع سدرش اس که با د ری کردن از جگ

سدری به کقی

امور اصال

م

ب شتتد.بنابرای سمایش ایراس در بازسمای مسان رضتتای سمایشتت بیش از آسسه به اقعی اشتتیا سدیده ها ر ی آ رد به
حتیت آسها توجه دارد.صتحنه مسان اجرای سمایش های ایراس هماو با مولفه های دیدر ای سو سمایش ،رشرده ،ساده ،
سمادی

ب سیرایه اس

م اطد تود متس اس .

بیش از آسسه به ابگار

سای اجرا تسیه کند،بر تواسای های بازیدر سیگ تالقی

قدر ت ی

در منظومه ی منطق الطیر عطار به دلی سو ساتتار ر ایت ،محتوا مضمون تود،با سو سمایش ایراس سن ی بایار دارد،
آن منان که شتتیوه ی اجرای دیدری برای آن سم توان تتتتور کرد .سس به سا گگیر محتوای معنوی آن ه باید بر صتتحنه
ای با مؤلف های سمایش ایراس اجرای شود.
صتحنه ای میداس

مد ر که بیش از هر میگ با شتس تود مضمون ،منظومه را به زبان سمادی عینی ب شیده برجاته

م کند .از آسجا که در منظومه عطار بنا به سن ر ای های ایراس زمان مسان ،مفهوم کق

مله دارد  ،بیش از سیش

ضتر ر کاربرد صتحنه ی مد ر ر ش م شود .صحنه ی مد ر را از ای سظر م توان بهتری سهنه ی اجرای منظومه ی
منطق الطیر به شمار آ رد که ساتتار هندس

محتوای هر د  ،بر مدار دایره بنا شده اس .

سرسدگان منطق الطیر گوی محیط دایره اری را در تط ستیر تود ترستی م کنند ،سایاس که در استهای مایر تود بدان
م رسند ،در اقعه همان ستطه ی آغازی اس که از آن به راه ارتاده اسد .
جقوه

به هر ر ی اجرای منظومه ی منطق الطیر بر صحنه ی مد ر که سایلند سن های سمایش ایراس اس  ،ضم تتوی

ی التتای محتوای منظومه ،امسان ررصتتتت برای ر ای گران رراه م کند تا رها از قید زمان مسان قواعد طلیع
اقع تالقی تویش را در به اجرا در آ ردن مضموس معنوی مجرد با شایاتد به کار گیرد.

 .11-1آواز
آ از را سم توان از موسیت جدا دید به همان اسدازه که موسیت در سمایش ایراس مه اس ،آ از سیگ اهمی
دارد ،در دستتته ای از سمایش های ایراس  ،ماسند تعگیه،ستال  ،سرده تواس

تاص تود را

تیمه شتتد بازی آ از بازیدر مه تری

یژگ ا

به شمار م ر د.
برای اجرای شدن منظومه منطق الطیر سیگ م توان از ظرری های آ ازی آن به توب بهره برد .دسته بندی ش تی
را در سظر گرر

ها

آ از هر کدام را به متتضتا ی ستشتش در دستتداه،سرده یا گوشته ای تتنیف کرد.اللته از آسجای که مرز

بندی تیر شر در ای منظومه به ر شن صور سدررته اس ،سم توان برای آن به قدر کار تنو آ ازی قا

شد اما باز

ه م توان ای مولفه ی سمایشتت ایراس را از میان قابقی های دیدرش بیر ن کشتتید غنا ب شتتید،مثال برای را ی م
توان آ ازی در «درآمد سوا»  ،برای هدهد در« ماهور» «سوا» برای طا س در «همایون» تتنیف کرد.
عال ه بر ای م توان در آغاز ،سایان ب ش های م تقف سمایش به سیر ی از شتتدرد ایراس  ،از ه آغازی ه ستترای سیگ
استفاده کرد.

نتیجه گیری:
اسدیشوران ایراس بر تال همتایان یوساس تود ،که به ادبیا سمایش به گوسه ای سر بار غن سرداتته بودسد ،به ای حوزه
اقلتال منتداس سشتتتان سدادسد تنها به حوزه ی ادب حماستتت  ،ادب غنای

تعقیم سرداتته اسد اما با ای همه در میان

مجموعه ی ادبیا رارس آثاری سدید آمده اسد که به ضوا از قابقی ها ظرری های سمایش برتوردار هاتند با آسسه
متتتنفان م اطلان ای گوسه آثار کارکردی سمایشت برای آسها قا

سلودسد ،اما م توان با سوع دگر دیات آسها را به آثار

سمایشت تلدی کرد.سس م توان به همی اعتلار مؤلفه های از آثار سمایشت را در حوزه های دیدر ادب به یژه آن دسته
که ر یسردی داستتتاس دارسد ،باز جات  .منطق الطیر عطار بد ن تردید در شتتمار ای گوسه آثار جای دارد م توان سموسه
های ررا اس از سات مایه های سمایش ایراس از جمقه ستال  ،سرده تواس ،سمایش عر سس ،سایه بازی  ...را در آن سشان
داد.
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