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Abstract 
Bayhaqi’s History, in term of the narration of historical anecdote, instructive description, etc. is 

one of the works that has visual and dramatic capabilities and themes. At first glance, this book 

is a story with a historical narration in the sequence of time, and each of its anecdotes has a 

coherent structure. The strong texture of the story of “Afshin and Bodelaph” and the detailed 

descriptions in the narrative space, by presenting a specific time and place in five acts, have a 

clear tendency towards the dramatic image. The characters of this story are introduced in 

various ways through action and dialogue, and the audience becomes acquainted with their 

physical characteristics and behavior. In this anecdote, Beyhaqi with objectivity and 

extraversion in describing, activating relationships, visualizing situations, spaces and 

conversations, visual and emotional attractiveness, frequent debates of fictional characters, etc., 

show some of his talents and abilities in the process of turning into dramatic works, and allows 

the playwright to adapt the story to present a visual style and a multi-act play.  
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .40-29صص ، 9911 زمستان، 4دورة نهم، شمارة 

 نامهنمایشساختار  یبر مبنا بیهقیتاریخ در « و بودلف نیافش»داستان  یبررس

 9فاطمه الهامی

 ایران چابهار، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشگاه ،و علوم انسانی یّتمدیر ۀدانشکد فارسی، ادبیّاتزبان و گروه دانشیار 

 3/1/6533پذیرش:   66/1/6531 دریافت:

 چکیده  

هیای تویویری و   مایی  هیا و بی   قابلییت و... یکیی از ثایاری اسیت  ی       توصیف انگیزی،عبرت تاریخی، حکایت نقل جنبة روایتی، از تاریخ بیهقی

، سیاتتار داسیتانی   ثن هیای تییک از حکایی   هیر  واسیت  بیا رواییت تیاریخی در تیوامی زمیان       نگاه، داسیتانی  دراماتیک دارد. ای   تاب در یک

بی  تویویر    ص در پین  پیرده،  ر فضای روایت، با ارائة زمان و مکان مشیخ  های دقیق دافشی  و بودمف و توصیف داستان. بافت قوی داردمنسجمی 

شیوند و مخابیب بیا    فیی میی  گیو مرر  و ین  و گتیت   راههیای گونیاگونی از   بی  شییوه  ایی  داسیتان   های شخویّت ثشکار دارد. ینمایشی گرایش

سیاتت    مندی روابی،، تویویری   ،  ن توصیف درگرایی شود. بیهقی در ای  حکایت با عینیت و برونها ثشنا می ات ظاهری و رفتار ثنتووصیّ

هیای  ...، بخشیی از اسیتردادها و توانمنیدی   های داسیتانی و شخویّتر های مکر ابیت بوری و عابتی، جدالها، جذ وگوگتتها، فضاها و موقریت

بی    ، ند تا بیا اقتبیاا از ایی  داسیتان    نویس فراهم مینام نمای دهد و ای  امکان را برای نگارشی تود را در فرایند تبدیل ب  ثاار نمایشی نشان می

 ای بپردازد.  پردهچند ینمایش ةارائة شیوۀ توویری و ارائ

 ، افشی  و بودمف.تاریخ بیهقیعناصر نمایشی، روایت،  :هاکلیدواژه
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 پیشگفتار. 9

در  داسیتانی  غنیی  منیاب   از اقتباا ،جهان سراسر نمایشی ادبیّات در نویسی نام نمای  اولمتد های شیوه از یکی

 بیوده  درام گییری  شکل های زمین  و بسترها تری  مهم از ها هموارهها و حکایتقوّ است.  متون نظم و نثر ادبی

 یرده   تقوییت  هیم  را هیا نامی  نمیای   محتیوای  و ساتتار نمایشی، های قابلیت افزای  بر افزون ثن از اقتباا و

 ،هنیری  هیای  روایت ب  شدن تبدیل قابلیته شاهکارهای ادب فارسی در حوزۀ نظم و نثر داستانی نیز بامقوّ. است

 ایی   در درتشیانی  ثایار  بی   تواننید میی   توجّی  صیورت  در و دارنید  را ...و نمیای ، ترزیی    تئاتر، سینما، ازجمل 

 شوند.   تبدیل ها عرص 

 ی    6امیاست و هنیر نق ی   قوّ ها در بیان نمایشی شیوه تری   ه  از سرایی افسان  و گویی قوّ در ایران شاید  

( و بیا تییییر صیدا و    51: 6533در هنیر تیوده اسیت لتیامقی م لیق،       شیاهنام  هیای  داستانتری  جلوۀ تأایر مهم

 شیمار ب های نمایشی در اجرای شیوه گویی ای از داستانگرفت ، شکل پیشرفت حر ات چهره و دست انجام می

 نید، نقی    یامی    تویاویر رواییی منظومیة داسیتانی را بیرای بیننیده ترسییم می        های نق همچنی  پرده رود؛می

 .  داشت  استها   ردن ثن ها و بوری ردن داستاناساسی در ملموا

 . تعریف موضوع9-9

، وصیف زمیان   اتیی ها، بیان دقییق جزئ صحن  جذ ابیت» تاریخ بیهقیچون  ،اار هنری ارزشمند و ماندگارهر در 

« اسیت  نامی   فییلم ییا   نامی  نمیای  ای توب برای تبیدیل بی    و مکان، وض  ظاهر و باب  اشخاص داستان، سوژه

 ی  گیویی بیا رمیان       نید عمیل میی  ای گون ب شاهکار نثر فارسی  ای  بیهقی در نگارش( 33: 6536لسهرابی، 

هیایی شییری  و   ، حکاییات و داسیتان  ییبا توانادر تالل بیان تاریخ،  و تاریخی پرفراز و نشیبی سر و  ار داریم

افشیی  و بودمیف از    داسیتان  شیک  ثورد. بدونمی تواننده دیدگان مقابل ملموا و عینی،شیوۀ ب ثموز عبرت

هیا و  قابلییت و... یکیی از ثایاری اسیت  ی       توصییف  ،اشیخاص، زمیان و مکیان   جنبة  از ای  مجموعة سترگ

 .دارد ای راپردهچند های نمای مای  ب 

 و هدف تیّضرورت، اهمّ. 9-2

سیازی هنیر نمیای  و    تواند بی  غنیی  ایرانیان است    مینظیر گنجینة ادبی و داستانی سترگ و بی تاریخ بیهقی

میتیول مانیده و   ی تیا حیدّ  نویسان نام نویسان و فیلمنام نمای ا ای  مجموعة عظیم از نگاه امّ ؛تئاتر  مک  ند

 .نگرفتیی  اسییتصییورت  نمییای  و تئییاترگیییری از اییی  مییت  در  بهییرهة زمینییارزشییمندی در تیییامچنییدان فرّ

و  رسید نظیر میی  ضیروری بی   بی  جامریة هنیری    های نمایشی ظرفیتدادن  برای نشانهایی از ای  دست  پژوه 
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در داسیتان   نمایشیی و روییدادهای دراماتییک    یا پیرده  پین  منظر سیاتتار  پی  رو، پژوهشی متتاوت از ارجست

 .است افشی  و بودمف

 های پژوهش . پرسش9-9

 تیاریخ بیهقیی  هیای نمایشیی   ظرفییت بودمیف بی   نکیاش در     و با انتخاب حکاییت افشیی    پژوه  حاضردر 

 :  فت  شودزیر یا هایپرس تا پاسخی برای  شد پرداتت 

 ساتتار داستان تاریخی افشی  و بودمف در روایت بیهقی از چ  عناصر داستانی و نمایشی برتوردار است؟ -

 بودمف است؟ های نمایشی در روایت افشی  وبخشیدن جلوه تهایی سبب قوّچ  ویژگی -

 . پیشینة پژوهش9-4

 هنوشیت  شید   پژوهشیی های نمایشی ثاار  ه  فارسی، چند اایر  قابلیته و پی  از ای  در موضوع هنرهای بامقوّ

 :  است 

هیایی از اصیل داسیتان را در اایر        و تنهیا رگی   داشیت ( اقتباسی ثزاد از حکایت افشی  و بودمیف  6515صادقی ل

هیای ثن  در داسیتان  شیاهنام  عناصر نمایشی  بیانبور متوّل ب  ( ب 6516لحنیف .  رده استتوی  منرکس 

 یار رد رواییت را در ر یر بیر دار یردن حسینک وزییر بررسیی          (6516. رسیومی و عباسیی ل  پرداتت  است

 انیرضیوان  اند. های نمایشی را در داستان حسنک وزیر بررسی  ردهقابلیت (6511ل یاریزاده و گلیاند.   رده

 انید. پرداتتی   در تیاریخ بیهقیی   ها و ترسیم سیمای اشخاص و عناصر داستانیزمین ب  پی ( 6513ل و پورشبانان

مبنیای ثغیاز و میانی  و پاییان، بحیب تقابیل و       تار برح داستان افشی  و بودمف را بر( سات6513علیزاده و دمیر ل

مبنیای نظیر فریتیاگ    مرلیول ثن را بر  پس سیاتتار عل یت و  ه و سی  یرد  بررسیی ستیز اشخاص با تود و دیگران 

هیای  قابلییت دارد نی  نمیای ؛ زییرا    اشیاره  غامب ای  مقام  ب   یار رد رواییی داسیتان     درواق اند.  تحلیل  رده

 .  نشده استها در ثن تحلیل گوها، توصیف صحن  و شخویّتوها، گتتنمایشی از  ن 

ه و را مقایسیة  یرد  ( عناصر داستانی روایت بیهقی و تنوتی از میاجرای افشیی  و بودمیف    6531پور ل حسام 

های متنیوّع در  های  وتاه و بلند و توصیفهنر بیهقی را در شگردهای زبانی و هنری از انتخاب واژگان، جمل 

تیری    مهیم  مثابیة  بی   نشیی را   (  یار رد 6536زاده ل دهید. تراسیانی و غالمحسیی    مقایس  با تنوتی نشیان میی  

مقایسی    6مبنای امگوی  ن  گریمیاا تان  برحویری، افشی  و بودمف و تی   ار رد در س  داستان بوبکر

هیا،  ها، شخوییّت نگریست  و ب  تحلیل  شمک  تاریخ بیهقیشناسی ب  ( از زاویة درام6536اند. سهرابی ل رده

 یرسیوم  ی وومرایی   .نگریست  اسیت های دراماتیک زاویة ارزشهای تاریخی و داستانی از موقریتحوادث و 
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 انید  و بودمف هیر دو میرده    یافش ةنام یو نما یهقیب خیتارو بودمف   یافش یخیدرام تار یها ظرفیت( 6531ل

 اند. ی را بررسی و مقایس   ردهصادق  یامدّ اار ق ب

شناساندن سیاتتار واقریی نمیای  در داسیتان افشیی  و       برایی مستقل  اار ،گتت های پی پژوه   ب  با توجّ 

؛ گذاشیت  اسیت  مقابل نگارنیده  های پیشی  راهکارهای متیدی در. م امرة پژوه نگرفت  استبودمف صورت 

 ای در داسیتان افشیی  و بودمیف اسیت و اینکی  هیر      در ارائة ساتتار نمیای  چنیدپرده  حاضر جستار  ا تازگیامّ

هیا، زمیان و   در ایجاد بحران و اوج و فرود داستان دارد؛ از برفی توصیف صیحن  تود را  ظرایف تاصّ ،پرده

ت در ایی  داسیتان   دق ی  نمیای  اسیت، بی     گوها    از عناصر مهیمّ وا، گتتهها،  ن شخویّتمکان، بررسی 

 .  شده استتبیی  

 . روش پژوهش و چارچوب نظری9-5

ای   تابخانی   صورت ب  ثنها در روش گردثوری داده تحلیلی انجام شده و -روش توصیتی نوشتار پی  رو ب 

 است.

 شیداستان و نمامبانی نظری  .2

ای است    بی  نحیوی تیاب     نقل واقر  6داستان .داستان و ساتتار نمایشی است ءاار دراماتیک شامل دو جز هر

اص الح داستان را ب  هر روایت منثیوری  ی  در ثن فراینید     6(. ام. اچ. ابرامز666: 6516توامی زمان باشد لداد، 

(؛ بی  همیی  دمییل داسیتان     6: 6511 لمستور،  ندبازثفرینی حقیقتی تاریخی یا واقری رخ داده باشد، ابالق می

(؛ 665: 6516 بسییار نزدییک اسیت لداد،    “Story”مییوی بی     ازمحاظ “History”با تاریخ قرابت دارد و  لمة 

مرنیی  بی   “Story”و  اسیت   رفتی   یار بی  « داسیتان »در مرنیی   “History” شاید دانست  ای  نکت     گاه برای ابن

 (.  36: 6511، چندان عجیب نباشد لایرانی، «ای از رویدادهای واقری لتاریخی(مجموع »

باسیتان  دهید. در یونیان   یابد ییا عملیی  ی  روی میی    مرنی  اری است    نمود میدر اص الح ب  5نمای  

مرنیی  بی    ی  گتتنید  میی « درامیا »داد، برابر چشم تماشیاگران روی میی  لی را    بر روی صحنة نمای  و درعم

تقریبیا   »ای  ی   است؛ نوشت نیاز  نام نمای تنظیم  ،در اجرای نمای (. 316 :6516 لداد، ن  و حر ت است 

ن باشید و  ییا داسیتا   قوّی  مرنای واقری ثنک  ب یا داستان را دارد؛ بدون  قوّ لة یک متشک  و اجزای اتیتووص

پیی   قوّی   م، بتوانیم با  می تتیاوت بی  اجیزای   لة همی  نوع نوشت  شروع بکنیمتشک  شاید اگر از بررسی اجزای

های فراوانیی دارنید و بسییاری از    داستانی و نمایشی شباهت ادبیّاتب  همی  دمیل  ؛(663: 6535لبراهنی،  «ببریم
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 یار  نمایشیی بی    یّیات ادب، در حیوزۀ  شیده اسیت  ای نامیدن و توصیف عناصر داستانی وض  اص الحاتی    بر

 (.  66: 6513د لناظرزاده  رمانی، رو می

   یشینما - یعناصر داستان .2-9

توانید  داستانی میی  ب  ای  مرنی    هر ؛ندهست ها از ساتتار مشتر ی برتوردارنام نمای ها و تقریبا  همة داستان

هیا و حیوادث زنیدگی    شخوییّت هیردو بییانگر    نامی  نمای داستان و »نمایشی باشد؛ زیرا  ظرفیته دارای بامقوّ

 (636لهمان: .« هستند

 تم .2-9-9

 شود:ست و ب  س  شکل م رح میاهمان اندیش  ارس و  ازنظر

 است؛ نام نمای ی بردارندۀ موضوع و مضمون  ل لمضمون(    در نهادمای  -

 لسوژه(: تالصة نقشة داستانی است؛ مای ناب -

شیود لهمیان:   است    در یک یا جند جملی  بییان میی    نام نمای مای (: پیام و نتیجة اتالقی اندیش  لنق ب  -

15.) 

 نقشة داستانی و پیرنگ .2-9-2
حیوادث  ترتیب و تیوامی  دهد و نقشة داستانی ب ساتتمان فکری و درونی داستان را برح یا پیرنگ تشکیل می

 لمیرصیادقی، « . نید ارتباط من قی بی  حوادث را ایجاد میی  ت، » پردازد وی و مرلومی میبرجست  و رواب، عل 

افکنییی، گییره: »ازجملیی ، دارای اجییزا و عناصییری، نامیی نمییای  داسییتان و بییرح و سییاتتار هییر (636: 6511

 (:66: 6511 لمیرصادقی،« .گشایی است شمک ، ترلیق، بحران، نق ة اوج و گره

 نامنید افکنیی میی  فاصلة میان نق ة ثغاز عمل تا نق ة بحران را در ساتت نمای  و داستان، گیره  افکنی:گره -

 (.  635: 6513لشهریاری، 

برابر یکدیگر است؛ جیدال سینگربندی دو   ها در شدن دو نیرو و جبه  گرفت  ثنرو  روب»جدال یا  کشمکش: -

 (616: 6535لبراهنی،  «.متخاصم و دو نیروی مخامف است

رسید و   ی  تین  بی  حیدا ثر میی      نام نمای ای در داستان و نق  »مرنی ثشتتگی و در اص الح ب  بحران: -

 شود.  در نتیجة تضاد و  شمک  حاصل می ( و616: 6511 ل ادن، «.گشای  نزدیک است

چی   »ران ییا  همان انتظار پس از بحعبارتی  ند؛ ب عنوری    پس از بروز بحران در داستان ظهور می تعلیق: -

ای نامی  نمیای  حامت تردید و تزمزل، انتظار و  نجکاوی    از داستان ییا  »درواق   حوادث است؛« تواهد شدِ

 (651: همان« ل.داستان منظوم یا منثور حاصل شود هر نوعیا 

هیای  شیود و چیرت   رهیا میی  شده ناگهیان   احساا مترا م» ،نام نمای ستان یا در نق ة اوج دا نقطة اوج: -
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 نید و بی  نهاییت هیجیان تیود      دهد و تن  اساسی برح بیروز میی  ها یا رویدادها رخ میشخویّتاساسی در 

 (66: 6511لمستور، .« رسدمی

شوند و گویی نوری بیر زواییای تارییک داسیتان     های  ور باز میگشایی گرهدر گره» گشایی و فرود:گره -

گشیایی بایید   ( گیره 66: همیان « ل.رسید مرحل  داستان ب  س ح جدیدی از تریادل میی  شود و در ای  افکنده می

 لهمان(. ثسیب نبیند ، وتاه و فشرده باشد تا تأایر تن  پدیدثمده در نق ة اوج

 قرارداد ساختاری .2-9-9
 ننید. پیرده   ، تقسییم میی  (ردگیی  را دربیر میی  زمان متتیاوتی  ، هر داملب  پرده و صحن  را ها نام نمای ساتتار 

پرده، نامیة چنید  بی  نمیای    یّیت محیاظ  م بی   نامی  نمیای  نام صحن  اسیت.  تری ب  شامل تقسیم زمانی  وچک

 (.555: 6513شود لناظرزاده  رمانی،  وتاه و برش نمای  تقسیم میپرده، بسیار تک

 شخصیّت .2-9-4
هیا ثن  شخوییّت داستانی است     نام نمای تری  عنور حادا  است؛ زیرا در داستان و نمای  مهم شخویّت

ا در اایر   نید؛ امّی  فی میی بور مستقیم یا غیرمستقیم مرر  نند. نویسنده در داستان شخص بازی را یا ب را اجرا می

وتیوی تیود، در داسیتان بیا اعمیامی  ی         ثورد تا شخص بازی ب  اقتضیای تلیق  ی را فراهم میموقریت»نمایشی 

 (.  56: 6531لمکی، «. ندفی میدهد، تود را مرر انجام می
 گووگفت .2-9-4-9

، اندیشی  و احساسیات   یّاتدهنیدۀ تووصی  اسیت  ی  نشیان    نامی  نمیای  عنور صوتی و شنیداری وگو، گتت

گیویی لمونومیوگ(،   دو یا چند نتره، پرس  و پاسیخ، تیک   صورت ب گو وهای نمای  است. گتت شخویّت

رود. سکوت در تئاتر و نمای  جایگیاه   ار میب گو و گاه مکب و سکوت وارتبابی در گتتدرازگویی، بی

   نویسنده ثگاهان  سیکوت را وارد اایر هنیری    هنگامی» ند. بیننده امقا می ی را ب ای دارد و متاهیم تاصّویژه

ای  صیحن  - ی متنیی یک نشان  و رمزگیان، تجل ی   عنوان ب  ند و  ارگردان در صحن  ثن را اجرا  ند، سکوت 

سییکوت جزئییی از اجییزای موسیییقی و مییت  نمایشییی اسییت و باعییب   (636: 6531 زاده،لشیرنسییب «.یابییدمییی

 (.611: 6513لپرونر،  ثورد  وجود میهاست و تن  نمایشی ب دادن ب  وقت  شکل

 کنش .2-9-4-2

فرایتیاگ نمیای     ازنظیر ای است    مبتنی بیر  ین  هسیتند.    پیوست همهای ب موقریتریزی اساا نمای  پی

هیای اشیخاص   بخشیی از  ین    (.36: 6536لثقاحسیینی و دیگیران،    بدون  ن  و عمل مرنا نخواهد داشیت 

 ب  رفتارهیای غییر      از ثن ستهاشخویّت ۀهای چهرحامت و شامل اعمال و  ردار، بیان احساسات ،نمای 

 هیا و رفتارهیای غییر   دارد.  ین   شود و با  ن  اشخاص بازی در نمیای  ارتبیاط تنگیاتنگی    المی تربیر می
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شیود  ، موجب تقویت و بس،  یالم میی  ند  میگون  دور مت  نوشتاری را از ایستایی و ر ود گزارش ، المی

 بخشد.ک میمت  پویایی و تحر ب  و 

 لحن و زبان .2-9-4-9

 ییتنهیا  بی  محی   یالم    ،در نمیای  »عنور مح  و زبان در نمای  نقشی فراتر از دیگر عناصر دراماتییک دارد.  

هیا  مجموعة واژه بنابرای  (؛661: 6513لپرونر،  «وض  و حامت را تیییر دهد و بر مخابب تأایر بگذارد تواندمی

دهد، در چگونگی ایتای نقی  هرییک از عناصیر داسیتانی در سیاتت  فضیای          زبان داستانی را تشکیل می

 گو،  شمک  و... نق  اساسی را برعهده دارد.  وپردازی، گتتشخویّتداستان، 

 پردازیصحنه .2-9-5
داسیتان و نمایشیی در جیایی و در     صحن ، ظیر  زمیانی و مکیانی وقیوع عمیل داسیتان و نمیای  اسیت. هیر         

زمیانی و مکیانی وقیوع حیوادث داسیتان، صیحنة داسیتان را         موقرییت افتید؛ ایی    تاق میای از زمان ات محدوده

 .(61: 6511لمستور،  دهدتشکیل می

 شیوة روایت و زاویة دید .2-9-2
شییوۀ رواییت    هیر »گییرد.  اسیت  ی  نویسینده بیرای گتیت  داسیتان و رواییت در پیی  میی          زاویة دید روشی

 (53: همان« ل.العات داستان ب  توانندهای است برای ارائة اب  دریچ 

 فضا و حالت .2-9-2

مناسب با محتوای دراماتییک نمیای  و همچنیی  تشیدید اایرات      ثهنگ ریتم و ضربایجاد »، یرنی فضاسازی

( حامت ب  فضیا  663: 6511 لمکی، «.العات موجود در رویدادهای هر صحن  ردن بار اب ترصعابتی و مشخ 

 شود.های نمایشی ابالق میشخویّتدرونی  و حسّ

 تاریخ بیهقی یشیو نما یداستان هاییژگیو. 9

هیای  زمینی   ،داسیتان  یّیات محور با رویکرد بیرونی بی  واقر شخویّتمحور یا داستانیِ حادا ثاار »مرمول بور ب 

از: رویکیرد بیرونیی بی      انید  عبیارت دارند؛ شروط الزم و  یافی ایی  نیوع متیون     را الزم برای تبدیل ب  نمای  

بودن منید زا و  ین  ترلییق بیودن گتتیار بی  دییاموگ،     های بوری و نمایشی، قابل تیییر، تأ ید بر دادهیّاتواقر

اب اغلیب  هیای جیذ   هیا و حکاییت  با انبوهی از روایت تاریخ بیهقی( 1: 6511 لپارسایی،« .موضوع و رتدادها

صیورت   پژوهی و نمای  حقایق بی  عی  حقیقت در»محور است. تاریخ در بیان بیهقی شخویّت یا محور حادا 

تواند، مثیل ایی     را می قسمت ثن    وقتی  سی هربوریب  ؛شده استنگاشت   چسب دلرمانی بسیار گیرا و 

لیوسیتی، نقیل از   « .گذراند و میل ندارد تا ثن را ب  پایان نرسانده، از دسیت بنهید  می ازنظراست    داستانی را 

 یالم تیود بیا اسیتتاده از عناصیر بویری و        در حیاالت  و زواییا  اشاره بی  تمیام   با (. بیهقی316: 6511یاحقی، 
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او ».  یرده اسیت  ای شیرح  نام نمای چون هم رمووّ تاریخی ها،ها و  ن ها،  شمک وگوگتتشنیداری، 

گیذارد و مخاببیان تیود را    نمیای  میی  وسیلة  الم بی  وقایری را ب  ند، بلک  سلسل ریخ را روایت میتنها تا ن 

« .نظیر  ننید   بیارۀ ثن اظهیار  و نمیای  را ارزییابی نماینید و در     ند  ی  بیرای تماشیا بی  او بپیوندنید     دعوت می

افشیی  و  »تویوص در داسیتان   او بی   هیای تحکایی  یشیتر های نمایشیی در ب ( ای  ویژگی666: 6563 لومدم ،

 :شودمیبررسی ساتتار داستانی و نمایشی ای  داستان  ،گر است. برای تبیی  ثنتوبی جلوهب « بودمف

 و بودلف نیافشداستان  یشینما - یعناصر داستان .9-9

 نهادمایه(تم ) .9-9-9

  شی و انتقام ین 

 .تدبیر ب  فردی ناشایستدادن حا م بی قدرت مایه )سوژه(:ناب -

 شود. می ایجاد فتن  و تابر ثزردگی سبب و است ناتوشایند انتقام و  شی  ین  مایه(:اندیشه )نقشبن -

 نقشة داستانی و پیرنگ .9-9-2
تیدبیر اسیت  ی     افشیی  و بودمیف، فرمیان نادرسیت حیا می بیی       پیرنگ و ساتتمان فکری و درونی داسیتان 

گنیاه را  بلبد تیا بیی  و نادم از عاقبت ماجرا، همراهی مشاور و وزیر تود را می سپرد میاد گناهی را ب  تیغ جل  بی

 تر را بگیرد. ای بزرگنجات دهد و جلوی فتن 

 قرارداد ساختاری .9-9-9
تیود را دارد؛   تاریخی است و عناصر داسیتانی تیاصّ   یروایتبودمف ساتتاری داستان افشی  و اگرچ  امگوی 

همیان سیاتتار  هی     »؛ شیده اسیت  هیای قیرن هجیدهم تیدوی      نامی  نمیای  ا در بیان بیهقی شبی  ب  سیاتتار  امّ

تیوان ثن را  و میی  انید  من بیق هیا بیا سیاتتار ثن    نام نمای گشایی    بیشتر افکنی، اوج و گرهارس ویی با گره

( ثنچی  بافیت رواییی افشیی  و بودمیف را      61: 6536لثقاحسینی،  «.ترب  ساتتار نمایشی موجود دانستمرمول

 بیا حیوادث  ای بدون ارتباط من قیی  هیچ حادا  ثندر  ند، ثن است    ها شبی  مینام نمای ب  یکی از انواع 

پیس   الت و پیامیدهای تحیوّ  ةمایتی دارد و عل  ،دهدرخ می ای  داستانای    در حادا  پی  از تود نیست. هر

شده    ضم  استقالل موضیوع در هیر    توامی وقوع حوادث در ای  داستان در چند مکان واق . شوداز ثن می

ای دهید و ماننید سیاتتار چنیدپرده    ها را با انجام بخشی از عمل داستانی نیز نشان میی پرده، ارتباط بومی صحن 

 خ  را دارد.  باجرا در پن   قابلیتهای قرن هیجدهم نمای 

 بودلف و افشین ای داستانپردهساختار چند .9-9-9-9

در پین  پیرده    نییز  شود. هر دام از حوادث و پیامدهای ای  داستانهای تئاتر در پن  پرده اجرا مینمای  یشترب

شیود. وجیود   بیاز و بسیت  میی    یا صیحن  پیرده  ، گویی برای هر ای نام نمای و همانند اجرای  شده استتقسیم 
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 تیی دهید  ی  از ایی  روا   نیویس میی  نامی  نمای ب  را  قابلیتص مکانی در ساتتار ثن، ای  های مشخ مرزبندی

هیای  نامی  نمای مثل  ،  ای  است    هر پردۀ ای  داستان ند. نکتة قابل توجّ بتواند برای اجرای نمای  اقتباا

افکنیی و بحیران    گشیایی ثن و گیره  اوج است    بیا پیردۀ بریدی بی  گیره     افکنی، بحران و ، دارای گرهلاومتد

ترتییب و تیوامی حیوادث    تا داستان جارب  و  ش  تود را ب یابد شود و بدی  ترتیب ادام  میدیگری تتم می

پیرده،    ند. در اینجا بیا بررسیی عناصیر نمایشیی در هیر     قوی دنبال  یپیرنگی و مرلومی در برجست  و رواب، عل 

  نیم:  نمایشی ای  داستان را ارزیابی می فیتظر

هیای بریدی   ای همراه است تا بتواند تواننیده را مجیذوب بخی    م با مقدّ مرمولبور ب شروع هر نمایشی  

 نید:  ت نمیایی داسیتان را پرقیوّ   چینی در ر ر نام راویان، قود دارد واقی  م  ند. بیهقی در ثغاز داستان با مقدّ

فیی مسیتقیم   اینک  بیا مرر   و دیگر (616: 6531لبیهقی،  «دواد شنودم ابی احمد ب گوید از  ب  شهاب لیاسماع»

و ای  احمید میردی بیود  ی  بیا      » ند: دواد، ب  اصل داستان ورود پیدا می ابی ب  محور، احمد شخویّتراوی 

( تیا مخابیب   لهمیان « .تر بود و س  تلیتت را تدمت  یرد قاضی قضاتی    داشت از وزیران روزگار محتشم

 مورد احترام تلیت  و همة بزرگان است.   و شمتی  اردان، محا ، قاضیقوّ محوری ای   شخویّتبداند    
 داستان اوّل پردة .9-9-9-9-9

 تانة احمد مکان:

 شبنیم زمان:

بییدار  شیب   شب در روزگیار مرتویم نییم   یک »گوید: دواد، می ابی ب  راوی ای  داستان، احمد نقشة داستانی:

توابم نیامد و غم و ضجرتی سخت بزرگ بر می  دسیت یافیت  ی  ثن را هییچ       ،شدم و هرچند حیلت  ردم

ی احمید بیا تیدمتکار    وگیو گتیت (. 616: 6531لبیهقیی،  «چی  تواهید بیود؟    :با تویشت  گتتم .سبب ندانستم

گیویی بیا تیود    در تیک  رود. نمیی  اش ازبیی   نگرانی امّا رود؛ می حمّام ب  ؛ پسفایده استنزدیک ، سالم  بی

 گیرد ب  دربار برود؛ شاید ای  وسوس  از دل او دور شود.تومیم می

 ی  گره داستان در ای  صحن  است.  نخستدمیل احمد نگرانی بی افکنی:گره

درگیری و جدال در داستان افشی  و بودمف، محیور   جدال درونی میان احمد لراوی( با تود. عنور کشمکش:

ماییة نمایشیی   منظیر بی    . ایی  داسیتان از ایی    شده استاصلی موضوع است    منجر ب  بروز حادا  در داستان 

هیا   محیوری ثن  را دارند    عنویر درگییری از عناصیر    نام نمای تبدیل ب   قابلیتهایی قوّ تنها »دارد؛ چون 

ها ییا بیا نیروهیای    شخویّتگیرد و با قهرمان در  انون تمر ز قرار می نی و نمایشی مرموال باشد. در ثاار داستا

 (63: 6536لثقاحسینی،  «. نندنزاع و مجادم  می ،مخامف تود
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، ایجیاد  داده اسیت تیاقی رخ     چی  ات   پرس توابی احمد با ای  قراری و بیی  بحران با بیاوّم بحران و تعلیق:

 قوید احمید بیرای رفیت  بی  دربیار،       شیود. تواننیده از همیان ثغیاز درگییر میاجرا میی          یا گون  ب شود؛ می

ایی  بحیران را بی  ترلییق      ،امبودن زمان، نوبت بار نداشت  و رفت  بی  حمّی  ا پگاهرفت از ای  بحران است؛ امّ برون

ب  درگاه و  نجکیاوی در وقیوع    با تروج احمد از تان  و تومیم صواب برای رفت  اوّل شاند. پایان پردۀ می

 دهد.نشده تواننده را در حامت ترلیق ب  پردۀ دوم سوق می بینیای پی حادا 

  اران.احمد، سالم  و گروهی از تدمت ها:شخصیّت

اگر قوید  »... پذیرش م لب:  سکوت احمد ب  نشانة .6 ؛ی احمد با تادم ، سالم وگوگتت .6 گوها:وگفت

: 6531بیهقیی، « لگویید است، باری وقت برنشست  نیست؛ تاموش شدم    دانستم راست می گر سیددیدار 

گیویی  تیک  .3 و  یاران بیرای رفیت  بی  گرمابی      دستور احمد ب  تدمت .6 ؛گویی احمد با تودتک. 5 ؛(616

 در پایان صحن .   احمد با تود

 .5رفیت   بی  گرمابی    .6تیوابی  بیی  .6اسیت:  ها مربوط ب  احمید، راوی داسیتان   در ای  پرده همة  ن  ها:کنش

 حر ت ب  سمت دربار. .3هد  راندن بی .6 بر مر ب سوارشدن .6پوشیدن جام 

 ها.گومح  تشوی  در مونوم لحن:

 محیاظ نیورپردازی  صیحن  بی    و مشییومی  دل و رهنی تشوی  فضای صحن ، ای  در داستان فضای فضا و حالت:

 .است تار و تیره
 دوم داستان پردة .9-9-9-9-2

 درگاه تلیت    مکان:

 پگاه زمان:

یابید و تلیتی  را   بیا حاجیب نیوبتی، ارن ورود میی     وگیو گتیت رود. در احمد ب  درگاه تلیت  می نقشة داستانی:

و دسیت افشیی  را    سیرزده گویید شیب گذشیت  سیهوی از وی     بیند. تلیت  ب  او میی سخت اندیشمند و تنها می

گذاشیت  و   عجلیی لبودمیف( بیاز    یسی یقاسیم بی  ع  نموده، بر   ید متر تابر تدمتی    در برانداتت  بابک  ب 

  نگرانیی دیگیر وی ایی  اسیت  ی  بی        امبت ی  ای برپیا شیود؛  د او را بکشد و فتنی  ا نون نگران است از اینک  شای

تواهید  ی    بستانند. از احمد میی ظ عهد  رده    بودمف را از دست افشی  نستاند و نترماید    سوگندان میل 

جانیب تلیتی ،   گون  پییامی از ع بدون ر ر هیچشود؛ ب  تانة افشی  برود و با تواه  و تضر   ار  یادار عهده

 یابد.  تانة افشی  پایان می قود ب شتاعت  را بکند. پردۀ دوم با ترک سری  احمد از درگاه 

 بکند.شتاعت تواند بودمف را تلیت  نمی .6 ؛جان بودمف در ت ر است .6 افکنی:گره
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تیا دسیت او بیر جیان بودمیف بیاز       تلیت  با تود؛ پشیمان از حکمی    سهوا  ب  افشیی  داده   جدال .6 کشمکش:

ای  ی  میرگ او ایجیاد تواهید     جدال احمد با تلیت  در ستای  از تدمات بودمف و تحیذیر از فتنی    .6؛ باشد

  رد.  

 از پیی  تواهید  می از او احمد باگو وگتت تلیت  درشود. ایجاد بحران میباعب تلیت  حکم  بحران و تعلیق:

رسیید و ثییا بودمیف     تواهید  موقی   بی  رود. اینک  ثیا احمید  بنزد افشی   باعجل ت ر افتد، اینک  جان بودمف ب 

تنهیایی شیتی     نید. بحیران دیگیر اینکی  احمید بایید بی        ، ترلیقی را در پی ای  بحران ایجاد میهنوز زنده است

تواهید پیذیرفت؟    ییتنهیا  ب سوی تلیت  پییامی نرساند. ثیا افشی  شتاعت او را عنوان از بودمف بشود و ب  هیچ

 یابد.  ای  بحران با ورود احمد ب  تانة افشی  در حامت ترلیق ادام  می

 حاجب نوبتی. و احمد، تلیت  ها:شخصیّت

 ی بوالنی تلیت  با احمد.وگوگتت .6 ؛احمد با حاجب نوبتی یوگوگتت .6 گو:وگفت

 شدن احمد از شنیدن ماجرا.رمتحیّ .6 ؛بیندمی ،   تنهاست احمد چهرۀ اندیشمند تلیت  را درحامی کنش:

و بییان مکنونیات درونیی     وگیو گتیت پردازی ضیم  تیأایر بیر فضیای     ثهنگ سخ ، مح  بیان و عبارت لحن:

پیردازی و محی    گزینی و عبارتواژه تووص  یا ند. در اشخاص در داستان، جنبة نمایشی اار را تقویت می

دریییا مسیلمانیا  ی  از پلییدی     »محی  افسیوا احمید:     .6؛ مح  تحقیر و نیدامت تلیتی    .6نظیر است. بیهقی بی

 .(611لهمان:  «.باید  شید ها  یانامسلمانی 

 نیز سای  دارد.   ای  صحن  ناامیدی بر و غم، اض راب فضایی بحرانی از و حالت:فضا 
 داستان پردة سوم .9-9-9-9-9

 تانة افشی    مکان:

 نزدیک صبح زمان:

ثغیاز   داران افشیی  اب و مرتبی  افشیی  و اسیتقبال حجّی    تانیة  قوم او بی   احمد و پردۀ سوم با رفت  نقشة داستانی:

تاقات در تانة افشی ، نویسنده از زبان احمید توصییف دقیقیی از صیحنة ثنجیا ارائی        ات  تدمیل اهمیّشود؛ ب  می

یافتم افشی  را بر گوشة صدر نشست  و ن ری پی  وی فرود صت  باز شیده و بودمیف بی  شیلواری و    »دهد: می

ا  منتظیر  و سییّ دست ایستاده و افشی  بیا بودمیف در منیاظره    ا  شمشیر برهن  ب چشم ببست  ثنجا بنشانده و سیّ

ن  از دریچیة چشیم بیهقیی بیرای     (. توصیف دیداری ایی  صیح  611لهمان:  «ثنک  گوید: ده تا سرش بیندازد... 

 بیاوجود تکنیکیی اسیت. احمید     بسییار  تشیونت  و تشیم  سرشار از و مرگبار دادن اوج داستان در فضایینشان

او از امتمیاا و   د. محی   نی میی  گیو وگتتاو  اب ،د و با بوس  بر سر و روی روسمت او میاعتنایی افشی  ب  بی
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انجامید تیا ناتواسیت  از    م میی ب  تحک  ، ردن او د بر سر و  تف و دست و ثهنگ پابوامجدّ ةتواه  و بوس

بیا ثواز احمید بی  ورود    «. قاسم عجلی را مک     بدل او قواص تیواهی شید  »دهد    سوی تلیت  پییام می

 پذیرد.سالمت بودمف و ترک شتابناک او، ثن صحن  پایان میقوم تود درون سرای و گواهی بر 

ابالغ پییام نادادۀ تلیت  از جانیب   .6چگونگی عملکرد شتاعت احمد با افشی  و وا ن  افشی ؛  .6 افکنی:گره

 احمد ب  افشی .  

مییان ایشیان تیا  یدام      یّتمرلوم است عداوت و عوب»گتتة بیهقی افشی  با بودمف    ب  یریدرگ .6 کشمکش:

 .5تلیتی  بیرای نجیات دوسیت تیود، بودمیف؛        فرمان ب جدال احمد با افشی   .6 ؛(613لهمان:  «.جایگاه است

 جدال احمد با تود در باب ابالغ پییام نادادۀ تلیت .

انجامید  ی    مقابل افشی  ب  بحیران و ترلییق در مخابیب میی    اصرار احمد بر شتاعت بودمف در بحران و تعلیق:

بیر گیزاردن پیییام     منتظیرۀ احمید دال    اصرار، افشی  چ  تواهد  رد؟ بیا تویمیم غییر    هم   یااز  پسسرانجام 

ا نون افشی  سیر برسید و از تلیتی  بپرسید و او     شود؛ با ای  نگرانی    اگر همبحران دیگری ایجاد می ،تلیت 

چ  تواهد شد؟ ای  موجبیات پریشیانی و دمواپسیی، مخابیب را بی  ترلییق        ثنگاه ،امبگوید چنی  پییامی نداده

  ند.می شویقماجرا ت ة شاند و او را ب  اداممی

ثمدن شمشیر بر سر بودمف، هنگام ورود احمید بی  تانیة افشیی   ی  نتیس       دیدن محظة بزنگاه فرود نقطه اوج:

 شود.مخابب در سین  حبس می

رنگ شدن اصیابت شمشییر بیر سیر بودمیف و      ی احمد و افشی  سبب  موگوگتتشروع  گشایی و فرود:گره

 شود.منجر ب  فرود ای  بخ  داستان می

 داران افشی .اب و مرتب اد، حجّاحمد، افشی ، بودمف، گروهی از قوم احمد، جل  ها:شخصیّت

متتیاوتی  هیای  گ و یک وا ن  سیکوت  ی  بیا محی  و  ین      وترداد هتت دیاموگ و س  مونوم :وگوگفت

ی دسیتوری  وگیو گتیت  .6ی نمایشیی در ایی  داسیتان اسیت:     وگوگتتهای درثمیخت  است، از بهتری  نمون 

 .6 ؛احمید بیا افشیی     یوگیو گتیت  .5 ؛گویی احمد با تودتک .6 ؛احمد با قوم توی  در دهلیز سرای افشی 

ر می  ننگریسیت و می  بیر ثن     بوس  بر روی وی دادم و بنشسیتم. تیود د  »سکوت افشی  ب  نشانة تحقیر احمد: 

« از برز دیگری سخ  پیوسیتم. سیتودن عجیم  ی  ایی  میردک از ایشیان بیود... و سیخ  نشینید           ...صبر  ردم

« نید...   میی  افری بر م  چنیی  اسیتختا    مرداری و نیم  یچن  یا»گویی احمد با تود:  تک .3 ؛(616لهمان: 

ثواز دادن احمید قیوم تیود     .1 ؛ی افشی  با احمدوگوگتت .6 ؛ی ثمرانة احمد با افشی وگوگتت .1 ؛لهمان(

ت اب احمد ب  قوم تود جهت گیواهی   .61 ؛ی احمد با بودمفوگوگتت .3 ؛را جهت داتل شدن در سرای
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گتیتم:  همة راه با تیود میی  »گوید: گویی احمد با تود در پایان ای  صحن     میتک .66 ؛بر سالمت بودمف

منی  گوید: می  ایی  پیییام نیدادم،     ؤم  دررسد و امیرامم براارا نون افشی  همتر  ردم     شت  ثن را محکم

 (611: 6531بیهقی،« ل.بازگردد و قاسم را بکشد

داران افشیی  از احمید بیر عیادت     اب و مرتبی  افشیی ؛ اسیتقبال حجّی    دهلیز سرای قوم او ب  احمد و ورود کنش:

افشیی  از زرد و  اعمیال  گذشت ؛ رفت  احمد ب  میان سیرای و مانیدن قیوم او در دهلییز بی  دسیتور وی، نمیای         

موقی  احمید   اعتنایی ب  وی    بیانگر نترت و انزجار افشی  از حضیور بیی  شدن چهره با دیدن احمد و بی سرخ

صیدر    ردن وی، نمای  سیرة و  تف و دست و ثهنگ پابوا و روی زدن احمد بر سر مقابل بوس است؛ در

دهید. تشیم احمید و تررییق او     استختافی از سوی افشی  ت  می احمد برای نجات جان بودمف است    ب  هر

(  ی  پاییان شیکیبایی اوسیت.     616لهمیان  « ی سوی م  شتافت، چنانک  توی از می  بشید  ا تشمی و دمتنگی»

شیدن دسیت وی از   ، نمایشی قوی از تیرا او در  وتیاه  پس از ابالغ پیام نادادۀ تلیت افتادن بر اندام افشی   مرزه

 قدرت است.

می  از بهیر قاسیم     !امیر تدا مرا فدای تیو  نیاد   گتتم یا»ع و امتماا احمد در شتاعت بودمف: مح  تضر  :لحن

بی  تشیم و   »ز افشیی :  (؛ محی  تحقیرثمیی  616لهمیان:  « عیسی را ثمدم تا بار تدایی  نی و وی را ب  م  بخشی

( و مجبیازی  616لهمیان:   «داده اسیت منی  بی  می    ؤاستختا  گتت نبخشیدم و نبخشم    وی را دوش امیرامم

هیچ سیود نیدارد    بوس  دهی،زمی   هزار بارب  تدای اگر »گوید: های احمد    ب  تشم میافشی  پس از بوس 

قاسم عجلیی را مکی   ی  بیدل او     »احمد ب  افشی     م لهمان( و سرانجام مح  تشم و تحک « و اجابت نیابی

 های نمایشی پردۀ سوم است.  لهمان(، از جلوه« قواص تواهی شد...

 .است تاریک و سیاه صحن ، رنگ تشونت و و تشم سرشار از و مرگبار فضایی فضا و حالت:
 داستان پردة چهارم .9-9-9-9-4

 درگاه تلیت    مکان:

 صبح زود زمان:

رساند؛ ب  حامی    عرق بیر او نشسیت  و دم بیر او چییره     تود را ب  درگاه تلیت  می شتاب ب احمد  داستانی:نقشة 

چون ثنجا رسیدم    بوس  بر سیر افشیی  دادم و   »...  ند: ثمده برای تلیت ، بازگو می . ثنچ  را پی شده است

سوی پا شدم و افشی  گتت: اگر هزار بار زمیی  بوسی  دهیی، سیود      ثنگاهبر دو دست،  ثنگاهبر  تف و  ثنگاه

ای    از جانیب تلیتی    هنوز سخن  ب  پییام تودسران  .(611: 6531بیهقی،« ل شت... ندارد؛ قاسم را بخواهم

منی  ی     با امیراممیؤ بد بتاق ات »گوید:  ند و با تود میرسد. احمد سکوت میمیافشی  سرداده، نرسیده    
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ا نون افشی  حیدیب پیییام  نید و    تمام نگتتم    از تو پییامی    نداده بودی، بگزاردم    قاسم را نکشد. هم

(. افشی  با تشم از تلیتی  دربیارۀ   همان...« لدی شت  ثام و رسوا شوم و قاسم تلیت  گوید    م  ای  پییام نداده

پییام م  اسیت. افشیی  بی  دسیت و پیای میرده       دهد    ثری د و تلیت  محکم جواب میپرست پییام میصحّ

ایزد بیدی  دروغیم نگییرد. بیا      :گوید را پییام ناداده گزاردی؟ و او میند چ  میال رود و تلیت  از احمد سؤمی

 یابد.تندۀ تلیت  و شادی احمد پرده پایان می

ییا عبیداچ چیون روا    »تلیت  از احمد:  سؤال .6 ؛ت پییام احمدافشی  از تلیت  مبنی بر صحّ سؤال .6 افکنی:گره

 «داشتی پییام ناداده گزاردن؟

جدال تلیتی  بیا احمید     .6 ؛تووص پییامی    از تلیت  انتظار نداشتتلیت  در افشی  با یریدرگ .6 کشمکش:

 تووص ابالغ پییام تودسران .  در

گییرد؛ وا ین  تلیتی  نسیبت بی       شکل میبحران و ترلیق پایانی با نگرانی افشی  از پییام تلیت   بحران و تعلیق:

ا نیون تلیتی    گیویی  ی  هیم    ند؟ نگرانی احمد با ر ر ایی  تیک  یید میچیست؟ ثیا ای  پییام را تأای  پییام 

؛ ثنگیاه چی  تواهید شید؟ بحیران و ترلییق دیگیری را بی  تواننیده تحمییل           نداده استگوید چنی  پییامی  می

  ند. ای  ترلیق تا محظة رسیدن ب  نق ة اوج ادام  دارد.  می ند    او را ب  ادامة ماجرا ترغیب  می

احمید    ی   یزمانمحظة ورود افشی  ب  درگاه تلیت  در میان  الم احمد است؛  ،نق ة اوج ای  صحن  اوج: ةنقط

ی  امر ادامیة اوج ایی  داسیتان    . وا ن  تلیت  نیز ب  انداده استهنوز از پییام تودسرانة تود ب  تلیت  گزارش 

  ند. ند، هیجان نق ة اوج را دوچندان میگویی بدان اشاره می  نگرانی احمد    با تکامبت  است؛

ثری پییام م  اسیت و  یی تیا    » است:زمان گشای  داستان، جواب محکم تلیت  ب  افشی   گشایی و فرود:گره

 ی  نق یة    (611لهمان: « باشد؟! ی شنیده بودی    عبداچ از ما و پدران ما پییامی گزارد ب   سی و ن  راست 

تلیتی   ی     پرس ب   پاسخرسد و با پاسخ توجیهی احمد در ع ف ماجراست و داستان ب  مرز ترادل تود می

منی  تون مسلمانی ریخیت  نپسیندیدم و میرا میزد باشید و اییزد بیدی         ؤیا امیرامم»گره پایانی ای  داستان است: 

 شود.داستان  امل و داستان ب  پایان نزدیک می (، فرود و گشای 613لهمان: « دروغم نگیرد

 احمد، تلیت ، تادم مخووص تلیت ، افشی ، حاجب دربار. ها:شخصیّت

شینود،   قامب گتیت و »در   ند یم، سری ر استهای مکر وگوگتت    حاویای  صحن  بیهقی در  :وگوگفت

امر تلیتی  بی  تیادم در     .6: (611: 6536لسهرابی، « ع را توویرسازی  ندهای متنوّشخویّتاعمال و حر ات 

ق   سخ  احمد با ورود افشیی  و   .5 ؛ی تلیت  و احمدوگوگتت .6 ؛ستردن عرق از روی احمد در بدو ورود

 .6 ؛(همییان« لافشییی  را دییدم  یی  از در درثمید ... میی  بتسیردم و سییخ  را ببرییدم    » سیکوت بی  نشییانة تیرا:   
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امیر تلیتی  بی      .6 ؛ی مرتویم و عبیداچ  وگوگتت .1 ؛افشی  و تلیت ی وگوگتت .3 ؛گویی احمد با تود تک

 حاجبی جهت بردن بودمف از تانة افشی  ب  تانة احمد با مر ب تاص.  

 سیتردن  «ب  حامی بودم    عرق بر می  نشسیت  و دم بیر می  چییره شیده.      »وصف احمد از زبان تودش:  کنش:

بحرانیی و عویبی    یّت المی ابتدا بیانگر وضر گون  و غیر. ای  توصیف نمای را از چهرۀ احمد عرق تادمی،

ویژگیی تنهیا از دریچیة     راوی است و دیگر بیانگر احترامی اسیت  ی  تلیتی  بیرای احمید قائیل اسیت و ایی         

شود. برتاست  و ب  دست و پای مرده رفیت  افشیی .    المی و بدون توضیحات راوی نمایانده می توصیف غیر

 ن و گریست  احمد.  تندیدن تلیت . شادی  رد

 (611 لهمان:« ف گتت: یا باعبداچ، ترا چ  رسید؟... ب  تل   امیراممؤمنی »مالیم تلیت  با احمد:  مح  :لحن

 (؛611لهمان: « را گتت...  امیراممؤمنی تشم چون افشی  بنشست، ب »مح  تشم و اعتراض افشی  با تلیت : 

   .(613لهمان: « .دارتر باشبازگرد و پس از ای  هشیارتر و تویشت »: مح  ثمران  و دستوری تلیت  با افشی 

 .شود می شادی حا م فضای امید و فضا و حالت:
 پردة پنجم داستان .9-9-9-9-5

 تانة احمد مکان:

 صبح زمان:

جان دوباره    یافت، برای شکرگزاری بیا مر یب تیاص تلیتی  بی  سیرای        پاا ب قاسم عجلی  :نقشة داستانی

گییرد و او پیوسیت  شیکرگزار    افتید. احمید او را در ثغیوش میی    دست و پای  می رود؛ با دیدن او ب احمد می

های قبلی ای  داسیتان، فیراوان   است. توصیتات بوری، تناسبات توویری و نمایشی در ای  صحن  همانند پرده

 ع است.  و متنوّ

 حاجب دربار. و احمد، بودمف، تادم مخووص تلیت ، افشی  ها:شخصیّت

 .ی  وتاه بودمف با احمدوگوگتت :وگوگفت

گییرد و  دست و پای احمد، احمد او را در  نار میی  ب دیدن قاسم در دهلیز سرای احمد، افتادن بودمف  کنش:

 گرید.مینشاند، او برد و جایی نیکو میبوسد و ب  سرای میمی

 مح  قدردانی و سپاسگزاری بودمف با احمد. لحن:

 در یار احمید    یّیت فضایی سراسر سپاسیگزاری اسیت و بییانگر اهم    صحن ، ای  در داستان فضای فضا و حالت:

صیحنة پاییانی در تانیة احمید      .شناسی بودمف است و پایانی توش برای داستانی پرحادا شناسی و حقوظیت 

 بیاهم هیایی   ای  دو صحن  تتاوت هرچند ؛داستان همخوانی دارد اوّلگیرد    ب  محاظ مکانی با پردۀ شکل می



 9911، زمستان 4فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة نهم، شمارة  92
 

ا فضیای پاییانی   تاقی تلخ داشت؛ امّی ی  صحن  با اض راب و ثشوب همراه است و نشان از ات نخستدارند. فضای 

ثرام و قیرار   اوّلحنة تیوش بیرای میاجرایی پرحادای . احمید در صی       یاست و نویدبخ  پایان روش  و بانشاط

ی  اوّمی  محیاظ نیورپردازی در   بی نمایشیی  ا در صحنة پایانی در ثرام  و رضایت تابر اسیت. فضیای   ندارد؛ امّ

بیا  داسیتان  و شیود  میصحن  روش   تدری  با گشای  داستان و ب  شده استشروع  شبدر نیم  تاریکی با پرده

 .رسدب  اتمام میبلوع سپیده 

 پردازیشخصیّت .9-9-4

و بحیران   اوّل موقرییت دارد:  موقرییت نقشی    اشیخاص برعهیده دارنید، دو     ازمحاظداستان افشی  و بودمف 

محور ییا قهرمیان، ابتیدا افشیی  اسیت؛ یرنیی  سیی  ی          شخص بازی برای ابن ؛توردی  ب  ارن تلیت  رقم میاوّم

زنید و  شیمک  را   بحیران را دامی  میی    ؛رییزد ی زنیدگی را بی  هیم میی    روند عیادّ  ؛ ندمحی، را ثشتت  می»

قیرار دارد؛  « قهرمیان  ضیدّ »ییا  « مخیامف شخص بازی»دربرابر او بودمف  (31: 6531 لمکی،« .ثوردوجود می ب 

ییة ماجراسیت.   اوّمایی  بحیران    (36 لهمان:« .محوری علی  اوست های شخص بازیچینی سی    همة دسیس »

محیور ییا قهرمیان در    شیود: شیخص بیازی   ب  ارن تلیت  ایجاد میی  بازهمدوم  موقریتدر ای  ثشتتگی اوضاع، 

مقابیل  . دردوم، احمد است تا ثشوب و بحران موجود را برهم زند و  شیمک  دیگیری ایجیاد  نید     موقریت

مقابیل اعمیال و تواسیت شیخص     ی محکیم در همچیون سیدّ  »او  ی   « مخیامف شخص بازی»یا « قهرمان ضدّ»

گیرنید  بوری    ای  دو نتر رویاروی یکدیگر قیرار میی   ب  (، افشی  است؛31لهمان: « رافراشت محور قد ببازی

مرتویم، افشیی  و بودمیف     بنیابرای  احمید، تلیتی     ؛شیود و احمد ب  یاریگری تلیت  در ایی  تقابیل پییروز میی    

اب ی یکی از دالیلی    حوادث و ماجراهای  تیاب بیهقیی را گییرا و جیذ     تربیرب  . اند داستاناشخاص اصلی 

تریدادی  (. 33: 6536ع شخص بازی و  شمک  میان اشخاص اسیت لسیهرابی،   و تنوّ یّتشخوعنور  ،ده ر

 افشییی  از دربانییان همچنییی  و تلیتیی  تییاصّ حاجییب احمیید؛ تییاصّ شییهاب، حاجییب بیی مثییل اسییماعیل 

  یاران احمید، جل یاد   چیون تیدمت  هم نند. تردادی دیگر  می نق  ایتای    هستند های درج  دوم یّتشخو

 سیوم  درجیة  هیای  شخوییّت  تنها در داستان حضیور دارنید، از   احمد    تویشاوندان از ت  چهل سی و افشی 

   .هستند

شیوند  فی میی و مح  مرر  وگوچون توصیف،  ن ، گتتهمهای گوناگونی اشخاص ای  داستان ب  شیوه 

 .شیود  ننید، ثشینا میی   های گوناگون ایتیا میی  ها ب  فراتور نقشی    در صحن  و مخابب با اتالق و رفتار ثن

و  میزاج   یثتشی و مجیوج،   دنیده  کیی پرداز است؛ افشی  گر و دروغباز، گاه حیل احمد مردی زیرک، سیاست

دمییل نقی    بودمیف بی    یّتشخوی   است و امبت  مزاج یدم دماراده، میرور و تشنة قدرت است و تلیت  فردی بی
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 ها دارد، در سای  قرار دارد.  وگوگتتاند ی    در 

 پردازیصحنه .9-9-5

داشیت   هیای تیود نظیر    همواره ب  فضای داستان ، ردن زمان و مکان حوادثوشزدبیهقی در روایت تاریخ با گ

 نمیای  را در قامیب فیلمیی بی     ایی  اایر عظییم    ،نی  یزم  یی ابرمبنای  تواند ی مینویسنام فیلم ای    گون  ؛ ب است

اا دوربینیی قیوی هرچی  را در ابیرا  وی     عدسیی حسّی   چشم و حواا و فهم بیهقیی ماننید  »د. گویی گذارب

 (66: 6561لیوسیتی،   «. رده اسیت در  تاب  ابت و ضب،  ثن رامنرکس نموده و قلم او  در تودگذشت ،  می

گردد و مکان وقیوع ایی  داسیتان    هشتمی  تلیتة عباسی برمی ،وم باچت  دورۀ تالفت اممرداستان ب یزمان  ل 

  ی   دهید  میی  نشان...« افتاد سهوی دوش: »گوید می ان در فضای داستان ثنجا    تلیت ا زمشهر بیداد است؛ امّ

 حیلیت  هرچی   و شیدم  بییدار  شبنیم : »گوید می احمد    ثنجا شب نیم  در و شده است شروع شب اوایل از

 گشیاده   گیره   ی   دم سپیده تا گردد می ثغاز گشایی گره برای (. اقدام616: 6531 بیهقی،ل ...«نبرد توابم ، ردم

 ،«زمیان فیزیکیی  »افتد و تاق میات  یابد؛ بنابرای  حوادث در یک نظم زمانی من قی می نجات بودمف و شود می

زمیانی  ی  روییداد     یرنیی  یل    ،«زمیان رواییی  » نید بیا   دییدن نمیای  میی    صیر ِ  ،یرنی زمانی    تماشیاگر 

 همخوانی دارد.    مابی گیرد، می بررا در نام  نمای 

 شیوة روایت و زاویة دید   .9-9-2

 ننیده( عمیل   لم  روایت عنوان ب راوی هم »در ای  داستان عمل روایت در دنیای داستانی همسان است؛ یرنی 

لمینیت  «  نید شده( نقشی را در داسیتان ایتیا میی   گر لم  روایت ن  عنوان ب گیرد و هم روایت را برعهده می

شیخص  جیز در دو میورد  ی  زاوییة دیید سیوم       ؛شیخص اسیت  اوّل شییوۀ رواییت   برای ابن ؛(56: 6531ومت، 

در ثغاز داستان    بیهقی قود دارد نام راویان را ر ر  ند و بار دیگر در میانیة داسیتان بیرای     بار کیشود؛  می

عقیل از   ،احمد گتت: م  چون از تلیت  ایی  بشینودم  »ها: قولدادن نقل بخشیدن ب  روایت و ببیری جلوه شتاب

دواد داسیتان را   ابیی  بی   دهد    احمد(. در بقیة موارد نویسنده ترجیح می611: 6531 بیهقی،ل «شد...م  زایل 

گیر،   ین   عنیوان  بی  راوی و هیم   عنیوان  بی  اسیت، هیم    داسیتان   یااصلی  شخویّت ند. ای  فرد    روایت 

پنیداری  همیذات  حسّ داستان و تشویق یّتو ب  افزودن صمیم برد یفروممخابب را با سهومت بیشتری در مت  

دار اسیت...  ویلی را عهیده أ ار رد ت در دنیای داستانی همسان اجبارا »راوی  داستان  یاد. در پردازمخابب می

( عمیل  55: 6531ومیت،  لمینیت « گیر  ین   – یّتشخوی راوی ییا   - یّتشخوی  عنیوان  ب زیرا با ادرا ی فردی 

 نید و رواییت او از   گیویی درونیی ثنچی  را در رهی  تیود دارد، نقیل میی       گاه ب  شیوۀ تیک  برای ابن ند؛  می

اگر بیار ییابمی    ،هرچند پگاه است ،ترثتر با تود گتتم    ب  درگاه رفت  صواب»داستان شیوۀ ت ابی ندارد: 
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هیم در رواییت    .(613: 6531 بیهقی،ل «.بازگردم؛ مگر ای  وسوس  از دل م  دور شود ،تود بها و نرم؛ واگرن 

تود را از وقیای    رات   شخص بازی تأا  است  یادارد،  یّتگویی درونی ثنچ  اهمشخص و هم در تک اوّل

گیویی  دهید. ضیم  اینکی  تیک    و تواننده را ب  اعماق احساسات و افکار درونی تیود راه میی   داستان بازتاب

ب  یک اقتبیاا هنیری در فراینید    دهد و ای  ویژگی درونی هیجان تواننده را در بحران و ترلیق نیز افزای  می

  ند.نمای   مک می

 گیرینتیجه .4
و  یّیت عین و پرفیراز و فیرود،   مؤا ربا بیان روایت  ات یحکا گریدمانند  داستاندر ای   ک  بیهقیحاصل سخ  این

 جیذ ابیت هیا،  وگوگتیت هیا و فضیاها و   موقریتساتت  مندی رواب،، توویری،  ن توصیف درگرایی برون

و محی   ارسیاز تیود     میؤا ر های داستانی و برتورداری از زبیان  یّتشخور های مکر بوری و عابتی، جدال

دیییداری و شیینیداری را در اجییرای نمییای  دارنیید، بخشییی از اسییتردادها و    بیی  عناصییرتبییدیل  ظرفیییت یی  

 دهد.  های تود را در فرایند تبدیل ب  ثاار نمایشی نشان می توانمندی

ای    زمیان  پردهتوان گتت، نمایشی است با ساتتار پن می «افشی  و بودمف»در تحلیل ساتتاری داستان  

هیا   ترتیبی وقوع حوادث در ثن  وتاه است. بحران، ترلیق، اوج و فرود در ثن شتاب بیشیتری دارد؛  شیمک   

در فضیایی از نمیای  و تویویر، شیور و      برای ابنی ؛ است وست یپوقوع با حر ت و تن  بیشتری بی  اشخاص ب 

  ند.امقا می ب  مخاببهیجان بیشتری 

هیای  هیا. گتتمیان بیی  افیراد در پیرده     هیا و مونومیوگ  کی بیر دییاموگ  داستانی است مت « افشی  و بودمف» 

شیود تیا   ها تتم میی شخویّتفی ها و مرر  مختلف ای  نمای ، ب   شف رواب، بی  افراد و مکنونات درونی ثن

 ، نمیای  درثوردن صیحن  ضیم  بی    هیا وویری ماندگار در ره  ایجاد  ند. بیهقی با استتاده از تمامی  ین  ت

 نمایشی از رفتارهیای غییر    امال  ای  دهد و صحنتواننده انتقال میشده را ب   هنرمندان  احساا و عابتة م رح

 نمایانید. رفتارهیای غییر   مخابیب میی   بیرداری بی   ها را از دریچة دوربی  فیلمشخویّت المی، حامت و  ن  

تواند نوعی انتخاب ب  نشانة پذیرش، عدم پذیرش، تحقییر مخابیب، اعتیراض،     المی مکب و سکوت    می

تداعی توویر دارد. بیدی  ترتییب    قابلیتر و... باشد، نیز در مجموعة دستگاه ارتبابی برای مخابب ترا، تحیّ

 نید، بلکی  در رسییدن بی  مقاصید      ملموا بیرای تواننیده تلیق میی     های باورپذیر وشخویّتتنها نویسنده ن 

 راه،  یی اشیخص اسیت و از   اوّلگر ثن یابد. روایتداستانی تود و تأایرگذاری بر ره  مخابب هم توفیق می

هیا تواننیده را بی  اعمیاق احساسیات و      دهید و از برییق مونومیوگ   رات تود را از وقای  داستان بازتاب میتأا 

 دهد.  درونی تود راه میافکار 
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  اهید های ای  داستان از بیان توضیحی میی های بوری در تمامی بخ موقریتها و ظرفیتبیهقی با تلق  

 نید و بیا ایجیاد گیره، جیدال، بحیران و ترلییق و...  ی  از عناصیر          با ترسیم نمایشی، پویایی مت  را حتظ می و

 نید و  پیوست  مخابب را بیا تیود در میت  همیراه میی      هایّتشخوو  ن   وگوگتتنمایشی است، ب  همراه 

و   نیید. بافییت قییوی اییی  داسییتانسییازد و غییافلگیر میییاو را بییا حییوادای نییو در داسییتان مواجیی  مییی هرمحظیی 

اقتبیاا از ایی     دهید تیا بیا   نیویس میی  نامی  نیویس ییا فییلم   نام نمای را ب   امکان  یاهای دقیق بیهقی،  توصیف

 حکایت ب  ارائة شیوۀ توویری و نمایشی ثن بپردازد.  

 کتابنامه
های نمایشیی حکاییت زن پارسیای    ظرفیتبررسی » (،6536ل سیدمرتضی هاشمی و بیب  پرتوی رادثقاحسینی، حسی ؛ 

 .33-66صص ، 63، شمارۀ ادب فارسی ،«نام نمای نامة ع ار برای اقتباا امهی

 تهران:  انون پرورش فکری  ود ان و نو جوانان. ،داستان: تراریف، ابزارها و عناصر (،6516لایرانی، ناصر 

 تهران: نگاه. ،چاپ چهارم ،نویسیقوّ  (،6535ل براهنی، رضا

مشیهد: دانشیگاه    ،چیاپ پینجم   ،ا بیر فییاض  تویحیح علیی   ،تیاریخ بیهقیی   (،6531حسی  ل ب  بیهقی، ابوامتضل محمد

 فردوسی مشهد.

 .63-5، صص 661-663، شمارۀ مجل ة نمای  ،«نمایشی و جایگاه ثن در ادبیّات متون» (،6511پارسایی، حسی  ل

 تهران: نشر ق ره. ترجمة شهنار شاهینی، ،تحلیل مت  نمایشی (،6513پرونر، میشل ل

، «مقایسییة شیگردهای داسیتانی در رواییت بیهقییی و تنیوتی از میاجرای افشیی  و بودمییف      »(، 6531پیور، سیرید ل   حسیام 

 .66-66، صص 6، شمارۀ 3دورۀ  های ادب عرفانی لگوهر گویا(، پژوه 

 تهران: سروش. ،های نمایشی شاهنام  قابلیت (،6516حنیف، محمد ل

 .53-51صص ، 616شمارۀ  ،نشریة تخوّوی تئاتر ،«بر ادبیّات نمایشیأایر شاهنام  ت» (،6533تامقی م لق، جالل ل

بیر مبنیای امگیوی     تیاریخ بیهقیی  بررسی ساتتار س  داسیتان از  » (،6536زاده لتراسانی، فهیم  و غالمحسی  غالمحسی  

 .636-613، صص 63شمارۀ  ،65، دورۀ  اوشنامة زبان و ادبیّات فارسی ،« ن  گریمانس

 تهران: مروارید. ،فرهنگ اص الحات ادبی (،6516داد، سیما ل

مراصیر   اتیّی پیژوه  ادب  ،«یت در ر ر بر دار ردن حسنک وزییر  ار رد روا» (،6516رسومی، حجّت و علی عباسی ل
 .36-16، صص 63شمارۀ  ،65، دورۀ جهان

صیص  ، 13شیمارۀ   ،ادبییات مجل ة تیاریخ   ،«تاریخ بیهقی یشیوجوه نما» (،6513ل پورشبانان رضایو عل ، قدسی انیرضوان 

663-651. 

 تهران: نشر افراز. ،امدّی  صادقی با مقدّمة ق ب ،تاریخ بیهقی یشینما هایجنب  ینیبازثفر (،6536سهرابی، علی ل

 تهران: امیر بیر. ، تاب نمای  (،6513شهریاری، تسرو ل
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 .  613-665صص ، 66شمارۀ  ،تئاترفولنامة تخوّوی  ،«سکوت در ادبیّات نمایشی» (،6531زاده، فرزاد لشیرنسب

 تهران: ق ره.   ،انددتمة شیری  و افشی  و بودمف هر دو مرده (،6515امدّی  ل صادقی، ق ب

، صیص  36شیمارۀ   ،یپارسی  ةنامی  ،«های نمایشیی افشیی  و بودمیف   قابلیتبررسی » (،6513علیزاده، ناصر و منوور دمیر ل

13-16. 

 تهران: شادگان. ، ترجمة  اظم فیروزمند،و نقد فرهنگ ادبیّات (،6511 ادن، جی. ای. ل

 یمیورد  یبررسی  ی:هقی یب خیدر تیار  یخیدرام تیار  یهیا  ظرفییت  یبررس» (،6531 یومرای، پریسا و محمّدرضا رسومی ل

 ،«یصییادق  یامییدّ ق ییب انیید اایر  و بودمیف هییر دو مییرده   یافشیی ةنامیی یو نمییا یهقی یب خیو بودمییف تییار  یافشی 

 تهران:  تابخانة مل ی. ی،خیتازه ب  متون تار ینگاه یادب یپژوه مت  یمل   یهما  یچهارممقاالت  مجموع 

جسیتارهای  ، «تاریخ بیهقیی های نمایشی داستان حسنک وزیر در قابلیتبررسی » (،6511زاده، پروی  و علی یاری لگلی
 .11-13، صص 5شمارۀ  ،66، دورۀ نوی  ادبی

تهیران:   ، ترجمة علی عباسی و نورت حجازی،شناسی روایت نق ة دیدگون ای در باب رسام  (،6531ومت، ژپ لمینت

 علمی و فرهنگی.

 تهران: نشر مر ز. ،چاپ سوم ،مبانی داستان  وتاه (،6511مستور، مو تی ل

 تهران: سروش. ، چاپ هتتم،شناتت عوامل نمای  (،6531مکی، ابراهیم ل

 تهران: سخ . ،عناصر داستان (،6511میرصادقی، جمال ل

 تهران: سمت. ،چاپ دوم ،یسینو نام نمای درثمدی بر  (،6513ناظرزاده  رمانی، فرهاد ل

 تهران: تاریخ ایران. ،ترجمة منووره اتحادی  ،زمان ، زندگی و  ارنامة بیهقی (،6563ومدم ، مریلی  ل

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. ،چاپ چهارم ،یادنامة ابوامتضل بیهقی (،6511یاحقی، محمّدجرتر ل

 تهران: علمی. ،چاپ سوم ،دیداری با اهل قلم (،6561یوستی، غالمحسی  ل

 تهران: سهروردی. ،نویسیهنر داستان (،6513یونسی، ابراهیم ل

 
 

 

 


