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وزیر در تاریخ بیهقیداستان حسنکهاي نمایشیتقابلیبررسی 

١گلی زادهدکتر پروین 

٢یاريعلی 

چکیده

هـاي  کتابۀاي امروزي است براي بازآفرینی رمان، داسـتان، رویـدادهاي برجسـت   شیوه» اقتباس ادبی«
ـ . ویژه سـینما ه هاي منظوم و منثور در حوزة تئاتر و بتاریخی و حماسه از ات فارسـی سرشـار   ادبی

شاهنامه، خمسۀ نظامی، مثنوي معنـوي، تـاریخ   نظیري در هاي کمتروای. رویدادهاي دراماتیک است
- توان بـا بهـره  می.در خود دارند» اقتباس ادبی«تهاي نمایشی را براي وجود دارد که قابلی... وبیهقی

هاي ادب فارسـی را  یی از توانمنـدی هاگوشه» نرهاي نوه«ها و اقبال عمومی نسبت به تگیري از ظرفی
تهاي نمایشی داستان حسنک وزیر پرداختـه  در این مقاله به بررسی قابلی. به مخاطبان امروز نشان داد

هـاي هنـري   ترین عوامل یک اثر دراماتیک، بررسی و جنبـه ه براساس مهمشده است و ساختار قص
.آن از منظر درام و ساختمان نمایش روشن شده است

.وگوبیهقی، حسنک، روایت، قابلیت نمایشی، گفت:ها

golizade@yahoo.comنویسنده مسؤول  , استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز.۱

Aliyari@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز.٢
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی70

مقدمه-1

ـ ندي است که افزون بر ارائۀ آگاهیتاریخ بیهقی گنجینۀ ارزشم - یهاي مفیدي دربارة تاریخ غزنویان، تجلّ
انـداز توصـیفهاي بیهقـی از    چشـم . نظیر از نثـر فارسـی در قـرن پـنجم هجـري اسـت      اي کمگاه نمونه

هنـر  - یته حقیقـت نمـای  و الب- ت، ظرافت و گیرایی در عین دقّ،ها و فضاهاتص، موقعیرویدادها، اشخا
.او را در قالب بیانی شاعرانه و مخیل به نمایش گذاشته است

از جملـه زنـده یـاد دکتـر     ؛انـد هـاي داسـتانی تـاریخ بیهقـی اشـاره کـرده      قان زیادي به جنبهمحقّ
در عـین حقیقـت   - وي تاریخ مفصل خـود را  «: نوشته استغالمحسین یوسفی به درستی در این باره 

طوري کـه وقتـی کسـی    به . چسب نگاشته استبه صورت رمانی گیرا و دل- پژوهی و نمایش حقایق 
گذراند و میل ندارد تـا آن را بـه پایـان    خواند مثل آن است که داستانی را از نظر میهر قسمت آن را می

توصیف بیهقی از اشـخاص و ذکـر سرگذشـت آنهـا در     ). 207: 2536یوسفی،(».نرسانده، از دست بنهد
١هاي تاریخی بیهقی در بسیاري موارد به سـمت نـوعی روایـت   گزارش. خوردبه چشم میاسر اثرشسر

آشـکارا و آگاهانـه، داسـتان و روایـت تـاریخی      ،بارهـا «اي که در این اثر به گونه. رودداستانی پیش می
یکی از رموز تأثیرگـذاري و مانـدگاري یادگـار    ،شاید همین امر). 628: 1380احمدي،(» انددرهم تنیده،

بـه علّـت چربیـدن    «رخدادهاي تاریخی است، ياگرچه موضوع چنین آثار،به بیانی دیگر. بیهقی است
).93: 1376میرصادقی،(» زنند نه تاریخه می، پهلو به قصقانۀ آنها بر واقعیت تاریخیجنبۀ خالّ

پرداختـه اسـت؛ از ایـن رو نثـر او نثـري      هـا  ات صـحنه ی از پیش اندیشیده به جزئیبیهقی با بینش
نثر بیهقـی را نثـري سـینمایی    «، »گشتن او به گرد زوایا وخبایا«کند و آن ك و تصویري جلوه میپرتحرّ

ــرده اســت   ــاال ب ــا ایــن ســطح ب ).  161: 1383حســینی،(» کــرده و قــدرت منظــره پــردازي را در آن ت
ـ به تعبیر ملـک در اثر بیهقی همان چیزي است که تصویرپردازي خواسـته  عراي بهـار، نویسـنده مـی   الشّ

اي بیارایـد کـه خواننـده را    سازي و بیانی شعرگونه، رویدادها را به گونهاست با توصیف، تعریف، منظره
).69/ 2: 1370بهار،(هر رخداد را نشان دهد ياجزایدر برابر آن قرار دهد و تمام

1- Narration
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ـ )1(کم نیسـت، ،هاي تراژیک یا قطعات پرکنش، تصویري و نمایشیبیهقی سرگذشتدر تاریخ ا ام
کـه امـروز در دسـت    آن بخشـی - آموز تـاریخ بیهقـی   ترین روایت غمگنانه و عبرتگمان برجستهبی

کـه از  » پـرآبِ چشـم  «یي درخشان و داستاناقطعه. است» کردن امیر حسنک وزیرذکر بردار«- ماست 
ـ    وجوه گوناگ دهـد یتی بیهقـی را نشـان مـی   ونی، هنر نویسـندگی، رواداري، آزادگـی و اعتـدال شخص .

اما بـه سـایر   ؛اندش از تاریخ بیهقی تأکید کردههاي بالغی این بخبسیاري از پژوهشگران معاصر بر جنبه
رام و در این بررسی، نویسندگان تنها از منظـر د . تر توجه شده استوجوه داستان و غناي بصري آن کم

هاي نمایشی آن در یک اقتبـاس  اند و به بازنمایی جنبهاي به داستان حسنک نگریستههمچون نمایشنامه

)2(.اندپرداخته1ادبی

زمینهپیش- 2

رونـد؛ سلسـله وقـایعی کـه بـه      ساز ماجرا به شمار میهستند که زمینهیزمینه، روایتها یا رخدادهایپیش
در واقـع، ایـن   . تر از وقایع جاري نیسـت ها در طرح و توطئۀ درام کمآنشوند و نقشگذشته مربوط می

تهـا و ویژگیهـاي عوامـل    توان برخی از موقعیکه از راه آنها میمندرخدادها عامل مهمی براي پیشبرد درا
اسـت کـه رفتـار اکنـون اشـخاص      ٢با مرور این روایتها و بازگشـت بـه گذشـته   . داستان را بازگو کرد

.ودشرمزگشایی می
در داستان حسنک، روایتهاي مهمی وجود دارد که طرح و توطئۀ ماجراي بـر دار کـردن حسـنک،    

بـه ترتیـب   ،سـاز زمینـه يبرخـی از ایـن روایتهـا   . گیردبیش از هر چیزي مایه و پایۀ خود را از آنها می
ت در پی میاهمـ  «نخست، راه گردانیدن حسنک به عنوان . آیدی د غزنـوي از  دربـار محمـو  » اجامیـر الح

و رفتن به مصر و خلعت ستاندن از خلیفۀ فـاطمی اسـت   - ان اسیپایتخت سیاسی و معنوي عب- بغداد 
.رودکه دشمن شمارة یک دربار عباسی به شمار می

که برابر توصیف بونصر مشکان و توضـیح مـاجرا بـه امیـر مسـعود، گنـاهی       در این روایت، با آن
دن موضوع و ضرورت راه گردانیدن از بغداد و پـذیرش  نیپس از شی پادشاه حتّ،متوجه حسنک نیست

1- Literary Adaption
2- Flashback
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی72

پـس از  «: گویـد ، میآلود محمود در باب خلیفۀ بغدادو آگاهی از خطاب سرزنشخلعت خلیفۀ فاطمی
راه بادیـه آمـدي، در خـون آن همـه خلـق      ] بـه [حسنک در این باب چـه گنـاه بـوده اسـت کـه اگـر       

شـود کـه در رونـد درام،    سـاز تهمـت و گنـاهی مـی    حال زمینها در هر ام؛)227: 2536بیهقی،(»شدي؟
تـرین دلیـل گرفتـاري    گونه است که این رخـداد، اگـر مهـم   این. شودترین جرم حسنک شمرده میمهم

نباشد، بهترین بهانه براي از بین بردن اوست و وي را مـثالً بـه فرمـان خلیفـۀ     » پسریان«حسنک در بند 
.کشندبغداد و به سزاي آن بردار می

شود، رنجیدن مسـعود از حسـنک در زمـان    در متن وقایع به آن اشاره میروایت دیگري که 
که در آخرین روزها کامالً از ولیعهد خـود  -محمود حسنک بنا به فرمان سلطان. وزارت اوست

حسـنک  » تهور و تعدي«آنچه بیهقی . دهدمحمد را بر مسعود ترجیح می-گردان شده بود روي
هـاي   ها و دلیرییاخته، گویا به گستاخکند که در تاریخ خود به ذکر آن پردند و تصریح میخوامی

).466: 1381امیدساالر، (اي چون امیر مسعود در پیوند است وزارت با شاهزادهةاو نیز در دور
گونه که پیداست، بخشی از این تندرویها متوجه امیر مسعود بوده و باعث رنجش خاطر آن
را بگـوي کـه مـن    امیرت «: حسنک روزي در اوج قدرت به عبدوس گفته بود. ده استاو گردی

کنم، اگر وقتی تخت ملک به تـو رسـد، حسـنک را بـر دار     آنچه کنم به فرمان خداوند خود می
جسارت او در ترجیح فرزند کوچک بر ولیعهد خلـع شـده از   ). 223: 2536بیهقی، (» .باید کرد

تـر  لی او، زمینۀ بدبینی و کینۀ مسعود و اطرافیان را در آینده آمـاده قدرت و اظهارنظرهاي احتما
.کرد

اي کوتاه روایت پیشینی دیگر که راوي آن عبدوس کارگزار ویژة امیر مسعود است، صحنه
. رود و گویا از جانب دربانـان تحقیـر شـده بـود    است که بوسهل زوزنی به در خانۀ حسنک می

شـود و بـه   گردد تا نطفۀ کینۀ عمیقی در بوسهل بسـته  باعث میاهمیت این برخورد به ظاهرکم
.هایی دراماتیک ببخشدهاي بعدي جنبهکشمکش
ـاي از درباریـان  گشایی عدهجویی و عقدهبینیم مجموعۀ این فعل و انفعاالت و فرصتمی

شخــص بـازي محـوري را بـراي     ١نیـروي الزم و انگیـزة  ـدر کار باشد » بازجستی«آن که بی

1- Motivation
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توانـد بـا بررسـی زنـدگی و     کننـده مـی  با وجـود ایـن، اقتبـاس   . آوردپیشبــرد وقایع فراهم می
ل مظلمه را براي امیرمسعود بر عهـده  در این ماجرا نقش دالّ«ت مسعود و نیز بوسهل که شخصی
.هاي داستان عینیت ببخشدها و پیچیدگی، به انگیزه)81: 1374همایـون کاتوزیـان، (» داشت

اصلی١یم اشخاص و تعیین شخصیتهايتقس- 3

راوي، بـیش از بیسـت   احتسـاب بـا  . سیم نقـش آنـان بپـردازیم   باید به تعیین بازیگران و تقنخست می
ـه بـه      . کنـد آفرینی میلشکر در این داستان نقشت و تعدادي سیاهیشخصیایـن اشـخاص بـدون توج

زیر، امیـر مسـعود، خواجـه احمدحسـن،     بوسهل زوزنی، حسنک و: ها عبارتند ازترتیب ورود به صحنه
بونصر مشکان، سلطان محمود، علی رایض، بوسهل حمدوي، ابوالقاسم کثیر، والـی حـرس، ابوالحسـن    

.ددار، مادرِ حسنک، عبدوس، دو پیک و جالّحربلی، دانشمند نبیه، نصرخلف، میکائیل، احمد جامه
حضـوري  ، اول در سراسـر قصـه  بـه عنـوان نقـش   از میان این شخصیتها، امیر مسعود و حسنک 

تعدادي ماننـد بوسـهل،   . حاصل رویارویی این دو تن است،مند و پویا دارند و وجوه درماتیک اثرکنش
دار ماننـد میکائیـل و احمـد جامـه    زاحمد حسن و بونصر مشکان نقشهاي درجه دو و برخی نیخواجه

لشـکر بـراي نقشـهاي فرعـی یـا آرایـش       بعضی نیز به عنوان سیاهی. نقشهاي درجه سه بر عهده دارند
.ها حضور دارندصحنه

اگرچه سرگذشت غمگنانه و شخصیت استوار حسنک باعث گردیده که خواننده عمومـاً او را بـه   
ـ » نقش- شخص«ترین عنوان محوري ه تلقّی کند، اما در خـوانش حاضـر، امیـر مسـعود نقـش      این قص

» نمـایش «ایـن  » قهرمـان «ا ی٢»شخص بازي محوري«ن او را توابه عبارتی می. محوري را بر عهده دارد
کند، روند عـادي زنـدگی را بـه    محیط را آشفته می«کسی است که » بازي محوريشخص «نامید؛ زیرا 

بدون او همه چیـز در جـاي خـود    . آوردزند و کشمکش را به وجود میریزد، بحران را دامن میهم می
این اساس، از میان کسانی که با حسنک دشمنی دارند، یا پـیش از ایـن   بر ).56: 1366ی،مکّ(» قرار دارد

تـرین فـردي کـه خواسـت و ارادة او     اند، برجسـته اي از او به دل گرفتهبه دالیل سیاسی یا عقیدتی کینه

1- Character
2- Protagonist

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی74

دهـد، کسـی نیسـت    ادامه مـی –قتل حسنک –را تا سرحد امکان ١زند و کشمکشتعادل را برهم می
. جز امیر مسعود

شـخص بـازي   «او را ،تـوان از دیـدگاه سـاخت درام   می. در برابر مسعود، حسنک وزیر قرار دارد
. علیـه اوسـت  ،محـوري بـازي چینیهاي شخصنامید؛ کسی که همۀ دسیسه» د قهرمانضّ«ا ی2»مخالف

بنـا  . است او به نحو چشمگیري از سایر اشخاص قصه متمـایز باشـد  اي از شرایط باعث شدهمجموعه
نیرویی که همچون سدي محکم در مقابل اعمال و خواست شـخص بـازي محـوري قـد     « عریف، به ت

کوششـهاي شـخص بـازي محـوري بـراي درهـم       ،هکچنان آن. برافراشته، شخص بازي مخالف است
ك شـخص بـازي   شـرایطی کـه او بـه وجـود آورده، محـرّ     ، …گیـرد شکستن پایداري او صورت می

مـاجرا یعنـی   » محوریـت «نک آن نیرویی است که مـورد هجـوم   پس، حس). 58: همان(»محوري است
رساند وسرانجام  بـه مـرگ   تالشها و پیگیریهاي مسعود، بحران را به نقطۀ اوج می. گیردمسعود قرار می

. انجامدحسنک می
ـ گونه که یاد شد، افزون بر اشخاص اصلی، تعدادي همان سـهل، خواجـه   ها ازجملـه بو یتاز شخص

هـا  هرچند این اشخاص در بسـیاري از صـحنه  . هاي درجۀ دو بر عهده دارندنقش،صراحمد حسن و بون
هـا هنگـامی   وجود آن«ا باید دانست که نند، امکایفا میینقش،حضور دارند و در مسیر پیشرفت رویدادها

کند که در ارتبـاط بـا اشـخاص بـازي اصـلی قـرار       شود و براي نمایش ضرورت پیدا میمحسوس می
یعنی در واقع نوعی کاتالیزور بـراي انجـام یـافتن فعـل و انفعـاالت اشـخاص بـازي اصـلی         . گیرندمی

).70: همان(» نمایشنامه هستند
هـایش سردسـتۀ مخالفـان    هـا و توطئـه  تري دارد و بـا وسوسـه  از میان اینان، بوسهل نقش پررنگ

» .را بـر دار بایـد کـرد   دمیـد کـه ناچـار حسـنک    بلخ در امیر میبه «بود که او . آیدحسنک به شمار می
ـ     با وجود آن). 224: 2536بیهقی، ( ل را در ایـن داسـتان نـدارد، اممنـدي و  ا کـنش که او نقش درجـه او
میتـی بسـیار برخـوردار    وي اعمال کرد، از اهرفتاري که بوسهل قبل از ماجراي بر دار کردن او در حقّ«

1- Conflict
2- Antagonist

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


75وزیر در تاریخ بیهقیداستان حسنکهاي نمایشیتقابلیبررسی چهل و دومسال 

ت حسـنک از هـیچ کوششـی فروگـذارنکرد؛     او در خوارداشـ ). 82: 1374همایون کاتوزیـان،  (» . است
.هاي آن، حسنک را به کام خود فرو بردچنان که شعلهوقفه در تنور کشمکش دمید؛ آنبی

جایی اشخاص محوري و مخالف در روند درام اي که باید به آن توجه داشت این است که جابهنکته
محوري است؛ زیرا اوسـت کـه نظـم    شخص ،براي مثال در این داستان، حسنک نخست. پذیر استامکان

ـین     بارة امیر مسعود و همي درر و تعدزند و با تهوموجود را به هم می چنین نرفتن بـه بغـداد، کشـمکش ب
د، خشم پسریان را برمی. آورداسی و غزنوي را پدید میدربار عباحتیاط، انگیزد و بیبا هواداري از امیر محم

.شودس در ادامۀ داستان به شخص مخالف تبدیل میسپ. راندسخنانی تند بر زبان می

ترسیم سیماي اشخاص در داستان حسنک- 4

پرداخت هنري اشخاص موجب پذیرش آنان نزد مخاطـب  . بنیاد هر اثر نمایشی، اشخاص بازي هستند
در و برقراري ارتباط پویا با او و ترسیم نادرست آنها، به هدر رفتن نیروي القایی اثـر و عـدم توفیـق آن   

به عبارت دیگـر موفقیـت یـک درام بـه توانـایی نویسـنده در توصـیف و        . انجامدتعامل با تماشاگر می
بایسـت از طریـق گفتـار و اعمـال     این ترسـیم البتّـه مـی   . داردترسیم سیماي آدمهاي اثرش بستگی تام

فـی  بـراي معرّ در یـک اثـر دراماتیـک،    «اشخاص بازي صورت گیرد، نه تنها از راه روایت راوي، زیـرا  
آورنـد، یعنـی داسـتانی مـی    موقعیتی فراهم می] بلکه[پردازند،به توصیف احوال او نمی،شخص بازي

سازند تا شخص بازي به اقتضاي خلق و خوي خود، در چهارچوب آن داستان با اعمالی که انجام مـی 
28: 1366ی،مکّ(»کندرفی دهد، خود را مع.(

- 121: 1357ن کـوب، یـ زر(سازداعمال آدمی شخصیت او را می،يبنا به تعریف ارسطو، در تراژد
خـویش در چـارچوب آن داسـتان، بـا     خـوي به عبارت دیگر شخصِ بازي به اقتضاي خلـق و ). 125

تـوانیم بـه درون   با رفتار و گفتار آدمهـا مـی  . دهددهد، خود را به تماشاگر نشان میاعمالی که انجام می
یابی به مبانی اندیشـه، آرزوهـا،   پیچیدگیهاي شخصیتی و روانی افراد و دستآنها نفوذ کنیم و با واکاوي 

ترسیم سیمــاي اشـخاص بـازي    . ات ذهنی خود را گسترش بدهیمآمال، دردها و شادیهاي آنان، تجربی
حرف زدن، طرز لبـاس پوشـیدن، حرکـات، عـادت ویـژه،      ة از راه توصیف سیماي ظاهري، رفتار، نحو

. آیدبه دست می،ة داوري کردن دربارة دیگراناعتبار و آبرو و نحو
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تریــن  که قلم پرشور و توانمند و نگاه نافذ بیهقـی، راوي دقیـق  در تراژدي حسنک وزیر، افزون بر آن
ه اسـت، هنر توصیف و تصویجزئی ـنک بـه   - هایی رپردازي او در بخشـات صحـن مانند تصاویر ورود حس

هـا، طـرز   نحـوة داوري آن وگوها، اعمال آدمها، رسد؛ تنوع گفتیبه اوج خود م- و صحنۀ اعدام » محضر«
ـیماي اشـخاص بـر    لباس پوشیدن، نحوة حرف زدن و زمینه هایی از این دست، نقشی اساسی در ترسیم س

ـیم یـا بـه      عهده دارند، به نحوي که در بازآفرینی نمایشی این اثر، حتّ ی اگر توضیحات بیهقـی را حـذف کن
ـنش، پایگـاه     ز میبرسانیم، باحداقلّ ـنک، از روحیـه، م توان به کمک دیالوگ و رفتار بازیگران داستان حس

.ها برداشتی نمایشی کردمهاي آداجتماعی، خلق و خو و سایر ویژگی–سیاسی 
ـنک،  رگران رویداد بر دادرونیات کنشبراي گذر از پوستۀ ظاهري آدمها و شناور شدن در  کردن حس

زند، یا آرام دارد و کوتاه و گزیده حرف می1آهنگیمسعود که معموالً ضربدقّت در نحوة حرف زدن امیر
حسنک، بسترهاي مناسبی براي درك و تحلیل شخصیت آنهـا  ةنحوة حرف زدن بوسهل و داوري او دربار

ه سـکوت  توان در نحوة لباس پوشیدن، گفتاري تند و حماسی و البتّسیماي حسنک را می. دروبه شمار می
.اش ترسیم شده یافتار و رفتار جسورانهدمعنی

هاي تصویري آن از منظر توصیف به قـدري  توان گفت که قابلیتهاي نمایشی داستان و غناي جنبهمی
در واقع . شودرو نمیچندانی براي درك مسیر وقایع ماجرا روبه) غیر هنري(کافی است که مخاطب با ابهام

خلـق و خـوي خـود را بـه     ، ... داوري و ةبا گفتار و رفتار و نحوهر کدام از اشخاص این واقعه به نحوي 
.استبیننده  به درون آدمها مهی- هاي نفوذ خوانندهبستر،اند و از جهات گوناگونینمایش گذاشته

2وگوگفت- 5

در درام، ایجاد ارتباط منطقی میان اجزاي داستان، تبیـین ویژگـی  » وگوگفت«ازجمله کاربردهاي عنصر 
منش گویندگان، بازنمایی اندیشه و منزلت فکري اشخاص، روابط آدمها، تصویرسـازي و فضاسـازي   و 

).108- 105: 1366، یمکّ(گرددریزي و به مخاطب منتقل میداستان است که در قالب مکالمه طرح

1- Rhythm
2- Dialogue
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گیـرد و نمـی  قرار مـی » محورروایت«داستانهاي ۀداستان حسنک با توجه به نوع طرح آن، در دست
وان نثر جاندار و تصویرپرداز بیهقی و خالقیت او را براي گزارشی هنرمندانـه نادیـده گرفـت، امـا بـار      ت

لیت اثـر  به عبارتی حضور راوي در کّ. اصلی روایت را اشخاص رخداد بر عهده دارند نه شخص راوي
د، حـوادث  کننـ هاي مختلف خلق میمحسوس است، اما جزئیات ماجرا را اشخاص و بازیگران صحنه

.رسانندمی1»اوجۀنقط«زنند و داستان را به برند، تعلیق، کشش و هیجان را دامن میرا به پیش می
پـردازد و صـرفاً   دهد و به حاشـیه نمـی  بیهقی به عنوان راوي تنها رویدادهاي نمایشی را شرح می

تـرین  راوي آغاز و با کـم با نقل قول) پرده(به نوعی، هر بخش . دهدسلسۀ رخدادها را به هم پیوند می
ـ وارد صحنه شوند و با گفتـارخود، پـیش  » اشخاص بازي«شود که فاصله سعی می ه را تـداوم  روي قص

ـ گونی گفتگونه. ببخشند اي را از تـازه 2»عمـل «ت در پیونـد دراماتیـک آنهـا، هـر لحظـه      وگوها و دقّ
بـه ترتیبـی کـه خـواهیم     - نک وزیر بنابراین، ساختار تراژدي حس. گذارداشخاص داستان به نمایش می

.شود، نه بر چارچوب نقل قولهاي راويوگوهاي آنها بنا میبرپایۀ گفت- دید 
کینه و دشمنی بوسهل نسبت به حسنک و آزردگـی امیـر   ،گیردگوهایی که در میواز خالل گفت

ـ   ق خواجـه احمـد   مسعود از او، توجه سلطان محمود به حسنک و رابطۀ تنگاتنگ آن دو، احسـاس تعلّ
بل تشـخیص  قا... حسن به سرنوشت وي، احساس ناخوشایند درباریان نسبت به کینه جویی بوسهل و 

جـا کـه   تا آن،اندوگوها کامالً نمایشی نقل شدهقابل توجه این است که گفتۀنکت. و تصور خواهد بود
وجـود نـدارد و در بیشـتر    برندگی داستان کمـک نکنـد در روایـت    اي که به پیشتوان گفت مکالمهمی

اگرچه گفتار یکی دو شخصیت قدري طـوالنی بـه   . ها بجا و هنري استموارد، ایجاز و پختگی مکالمه
هاي نگاه دوربـین چشـم   ات و تنوع زاویهاطناب بالغی بیهقی و ترسیم سینمایی جزئی«رسد، با نظر می

. آینـد اختار داستان، چندان بـه چشـم نمـی   و تنیدن آنها در س) 214: 1383حسینی،(»قاین نویسندة خالّ
که در به تصویر کشیدن و بازسازي رویدادهاي پیشین به ذهن مخاطـب یـاري   وگوها افزون بر آنگفت

.کندنیز آماده میرارساند، با فضاسازیهاي دقیق، زمینۀ واکاوي وقایع بعديمی

1- Climax
2- Action
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ن اشخاص مختلـف در مـی  کامل بیيوگوبیش از چهل و پنج گفت» کردن حسنکذکر بردار«در 
وگـو در فرآینـد بـه    برندة عنصر گفتگیرد که دقّت در آنها، بیانگر قابلیتهاي نمایشی قصه و نقش پیش

جـویی، تظـاهر بـه    گري، کینهدیالوگهاي بوسهل، بیشتر نشان دهندة حیله. سرانجام رسانیدن وقایع است
حالی که مکالمات خواجـه احمدحسـن در   در . رحمی اوستدلی و بیهواداري از امیر مسعود و سنگ

.دوستانه و در مورد بوسهل بسیار تند و سرزنش آمیزندجویانه و انسانخصوص حسنک مصلحت
تر موارد کوتاه، آمرانه و در چند مورد هم مبهم و خـالی از هرگونـه   گفتارهاي امیر مسعود در بیش

خاص آنچـه  «، )خطـاب بـه بوسـهل   (» . یشـیم تا دریـن معنـی بیند  «هایی مانند وگوگفت. ی استحس
. داراي ابهـام و تعلیقنـد  ) خطـاب بـه بونصـر   (»بدانستم«، )خطاب به خواجه(».واجب باشد فرموده آید

از سویی شخصـی پایـدار و   ،شمار خودهاي کمیا قهرمان در دیالوگ» شخص مخالف«حسنک به عنوان 
رویهاي گذشته پشـیمان و نسـبت   از زیاده- تا حدودي- اعتنا به سرنوشت، و از سویی دیگرمعتقد و بی

جا براي رعایت اختصار به عنوان نمونه تنهـا بـه   در این. شودبه عاقبت زن و فرزند نگران نشان داده می
: پردازیمیم» محضر«وگوهاي داستان در صحنۀ بخشی از گفت

احتـرام او از جـا   به- خیز شده استجز بوسهل که نیم–شود، حاضران حسنک به مجلس آورده می[
:]خیزندبرمی

!»در همه کارها ناتمامی«]:خطاب به بوسهل[خواجه
؟»گذاردباشد و روزگار چگونه مییخواجه چون م«]:خطاب به حسنک[خواجه 
».جاي شکر است«: حسنک

ـ دل شکسته نباید داشت که چنین حالها مردان را پیش آید، فرمان«: خواجه هـر چـه خداونـد    ه برداري باید نمود ب
». فرماید، که تا جان در تن است، امید صدهزار راحت است و فرج

ـ    - خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمطی«: بوسهل چنـین  - فرمـان امیرالمـومنین  ه که بـر دار خواهنـد کـرد ب
»گفتن؟

. جهانیـان داننـد  ،سگ ندانم که بوده است، خاندانِ من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت«: حسنک
اگر امـروز اجـل رسـیده اسـت، کـس بـاز       . جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کارِ آدمی مرگ است

ایـن خواجـه کـه مـرا ایـن      . ماتر از حسینِ علـی نـی  که بزرگ،نتواند داشت که بردار کشند یا جز دار
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ث قرمطی بـه ازیـن بایـد، کـه او را     اما حدی. گوید، مرا شعر گفته است و بر درِ سرايِ من ایستاده استمی
».بازداشتند بدین تهمت نه مرا، و این معروف است، من چنین چیزها ندانم

ایـم،  ایم هیچ حرمت نیست؟ ما کـاري را گـرد شـده   این مجلسِ سلطان را که اینجا نشسته«]: داردبانگ برمی[خواجه 
».شماست، هرچه خواهی بکنچون ازین فارغ شویم، این مرد پنج و شش ماه است تا در دست 

).2536:231بیهقی، (» !باز باید گشت«]: خطاب به حسنک[مأموران
گـونی، ایجـاز و   دهد بیهقی تا چه مایه گونهها و مراجعه به اصل روایت، نشان میت در این نمونهدقّ

- شکلآهنگ تند وقایع و به یک سخن،فضاسازي و ضرب. استوگو رعایت کردهساختمندي را در گفت

.کندتر میاثر را نمایشی،وگوهاري ساختار تراژدي در خالل همین گفتیگ

بحران -6

هایی اسـت  ویژه دارد و شامل سلسله کنشـ یعاملی است که در تحلیل ساختار هر نمایش جایگاه1بحران
و ...بـرد  اال میدهد و با ایجاد درگیري عاطفی، میزان هیجان تماشاگر را بت مینامه شدبه وقایع نمایش«که 

این ) 191: 1366،یمکّ(»پایه و اساس آن بر دگرگونی و تغییر وضع از حالی به حالی دیگر نهاده شده است
ـیر پیشـرفت اسـت کـه احساسـات       . استوار با تعلیق دارديعنصر در هر نمایشنامه پیوند در واقـع، در مس

هرچه این احساس و . شودتان منجر میهاي عاطفی او با قهرمان داسمخاطب تحریک شده و به ایجاد گره
ـیش از     تقویت گردد و هیجان تماشاگر باال رود، پیوند و دل2افکنیگره بستگی او بـا سرنوشـت قهرمـان، ب

- تر میافزون،اقات بعدي دراماش براي پیگیري اتفّگیري عاطفی عالقهرکند و در این دپیش خودنمایی می

.شودهاي داستان در بخش بعد مرور میان با عنصر تعلیق، بحرانعنصر بحربا توجه به آمیختگی . شود

ق- 7 3تعلـی

رود و در سـاختمان دراماتیـک هـر اثـر     برندة هر درام به شمار مـی تعلیق از عناصر اصلی و ارکان پیش
ۀپا در هـوا نگـه داشـتن نتیجـ    «یعنی ،تعلیق در یک نمایشنامه. دارد» بحران«ي اساسی با انمایشی، رابطه

1- Suspense
2- Crisis
3- Complication
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تعلیـق در فرآینـد   ).58: همـان (» شدیداً مشتاق سر درآوردن از آن اسـت ،مري که تماشاگر و مخاطبا
و موجب دلهره، پریشانی و دلواپسی مخاطـب نسـبت بـه سرنوشـت     گیردبحرانهاي نمایش شکل می

بدون ایجاد تعلیق و ابهام در رونـد اتّفاقـات نمـایش، سلسـلۀ اعمـال اشـخاص       . گرددقهرمان درام می
کند که براي پیگیـري و اسـتمرار درام و ایجـاد درگیـري     ازي، در مسیري راکد و بدون تحرّك سیر میب

.جذّابیت و پویایی الزم را ندارد،عاطفی مخاطب با سرنوشت قهرمان
پردازیم کـه وجـوهی از بحـران    حال به بررسی و نشان دادن بخشهایی از داستان حسنک وزیر می

در سفـــر مسعـــود از هـــرات    : انـد دهیدارند و به گیرایی و پویایی اثر انجامو تعلیق را در درون خود 
چـاکران  از - به بلخ، حسنک نیز در بند و زنجیر و با تحمل توهین و آزار بسیار از طرف علـی رایـض   

هاي بوسهل براي متقاعد کردن پادشاه جهت کشـتن  جا، وسوسهدر آن. شودبه بلخ آورده می- بوسهل 
وگوهاي بـین پادشـاه و بوسـهل بـا     گفت. شودجنبۀ عملی به خود گرفته، کشمکش آغاز میحسنک،

این گفتار کوتاه در آغاز داسـتان کـه   ».تا درین معنـی بیندیشم«: پذیرداین دیالوگ امیر مسعود پایان می
دن شود مخاطب بـا فکـر کـر   از یک بحران پدید آمده و نقطۀ شروع بحرانهاي بعدي است، موجب می

کند، سرنوشت قهرمـان اثـر را در   و پرس و جویی که او آغاز می»اندیشیدن امیر مسعود«آمدهاي به پی
به عبـارت دیگـر نطفـۀ    . را در درون خود احساس کند» بیم و امید«اي از ابهام ببیند و از همین جا هاله

. گرددیت میو در فرآیند داستان تقوگیرداز همین تصویر شکل می،تعلیق
بـه خواجـه احمـد    - کارگزار ویژه و مورد اعتمـادش  - در ادامه، امیر مسعود به وسیلۀ عبدوس 

زمینه، نظر او را دربارة سرنوشت حسنک جویـا  ادآوري چند روایت پیشیدهد و ضمن حسن پیغام می
خواجه که زندگی خودش با فراز و نشیبهاي سختی همراه بوده اسـت و اکنـون پـس از یـک     . شودمی

دوره اقامت در زندان، رهایی را تجربه کرده است و عزّت گذشته را بازیافتـه، محترمانـه از اظهـار نظـر     
خواهـد  پس از رفت و برگشت پیامها به دربار، خواجه از عبدوس می. زنددربارة کشتن حسنک تن می

ی تولّـد  را بر آن دار که خـون حسـنک ریختـه نیایـد کـه زشـت نـام       ]مسعود[تا بتوانی خداوند«که 
).227: 2536بیهقی، (».گردد

این مکالمه با توجه به جایگاه خواجـه بـه عنـوان وزیـر و عبـدوس کـه کـارگزار ویـژه و امـین          
- و با بوسهل زوزنی نیز بسیار بد بوده اسـت - رود و رابطۀ تنگاتنگی با او دارد، امیرمسعود به شمار می
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عبدوس بـراي منصـرف کـردن پادشـاه از قتـل      آورد که شاید تالشاین حس را در مخاطب پدید می
احساسی که او را در پیگیري مـاجرا ترغیـب و درك سرنوشـت قهرمـان را در     . حسنک به نتیجه برسد

.داردتعلیق نگه می
وگـو بـا بونصـر    وجوي امیر مسعود اسـت کـه در گفـت   آمیز، سیر پرسهاي تعلیقاز دیگر صحنه
ـ . کندمشکان ادامه پیدا می وگوهـاي ایـن دو کـه اتّفاقـاً     ل و منصـفانۀ بونصـر و گفـت   توضیحات مفص

زمینـه و سرنوشـت سـاز نیـز همـراه      ترین دیالوگهاي داستان هستند، با مرور یک روایت پـیش طوالنی
.دهداین صحنه نیز از حس تعلیق سرشار است و بیم و امید را در ذهن مخاطب گسترش می. است

وقتـی  - و ذکر دالیل راه گرداندن حسنک از بغـداد - رگفتار امیر مسعود پس از توضیحات بونص
راه بادیـه آمـدي در خـون آن    ]بـه [پس از حسنک درین باب چه گناه بوده است که اگر «: گویدکه می

در ایـن بخـش از داسـتان، افـزون بـر      . آمیز استگفتاري سراسر تعلیق).182: همان(»؟يهمه خلق شد
کنـد کـه   شود، مخاطب احساس مـی هی از ادامۀ ماجرا بیشتر میکه کشش و عالقۀ خواننده براي آگاآن

لـیکن ایـن   . سیر پیشرفت وقایع سرانجام رهایی حسـنک را از چنگـال مـرگ در پـی خواهـد داشـت      
تري در داسـتان، نگرانـی و دلهـره دوبـاره بـر فضـا       تازه» بحران«پاید و با آغاز دیري نمی،احساس امید

.شودفرما میحکم
شـود، دیالوگهـاي   ه منظور خرید و فروش اموال و امالك حسنک ترتیب داده میدر مجلسی که ب

حسنک با خواجـه  يوگوگفت- چنان که یاد شد- ازجمله. گیردجذّاب و گیرایی میان حاضران درمی
آمیـز  دارد؛ فضـاي تعلیـق  حسن در آغاز و پایان این صحنه، تماشاگر را در تردید و دودلی نگه میاحمد

مخاطب پس از شـنیدن گفتـار   . شودزند و از تار و پود ماجرا بیم و امید احساس میدامن میداستان را
تـري نسـبت بـه    بسـتگی افـزون  شـرمانۀ بوسـهل، دل  پرشور و حماسی حسنک در واکنش به رفتار بی

در این صحنه، از سویی پس از تقاضـاي حسـنک از   . کندقهرمان داستان در وجود خویش احساس می
هـایی از داسـتان تنیـده    ي مراقبت از فرزندان و بازماندگانش، بیم و نگرانی  در الیـه خواجه برا

شود و از سوي دیگر با گفتار خواجه احمد حسن و با توجه بـه جایگـاه بلنـد او در دربـار،     می
.ماندچنان زنده میامید به رهایی قهرمان درام هم
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جا که بحرانهـا  است؛ آنکردنِ حسنک رِ بردارز این داستان، بخشی از تصویآمیآخرین صحنۀ تعلیق

در این صحنۀ تراژیک که شـرح جزئیـات صـحنۀ اعـدام     )3(.شوندتبدیل می1»فاجعه«در ادامۀ خود به 
ـ   آواز «برنـد و  دار مـی ۀاست و سرشار از تصاویري دردناك و نمایشی است، حسنک را به سـوي چوب

هر کس گفتند شرم نداریـد مـرد را کـه مـی    . ن نیندیشیددم نزد و از ایشا]حسنک[! دادند او را که بدو
ـ  ه بدار برید؟ و خواست که شوري بزرگ ب]به دو[بکشید  ه تاختنـد و آن  پاي شود، سواران سـوي عام

جـایی کـه   . دهـد ترین تعلیق در همین بخـش از داسـتان رخ مـی   نمایشی). 234: همان(»شور بنشاندند
و مخاطب به چشم خـود، حضـور ملمـوس او را درك مـی    فاجعه در یک قدمی قهرمان ایستاده است

.کند
کنـد کـه   اکنون سلسلۀ بحرانها و تعلیقها به نقطۀ اوج خود نزدیک شده است و مخاطب آرزو مـی 

. باعـث رهـایی حسـنک شـود    - شـابوریانند ین،تـر که احتماالً بیش- آشوب و همهمۀ جمعیت تماشاگر
تازند و درصـدد خـاموش کـردن شـورش برمـی     آنها میسواران به سوي . آیدت به جنبش درمیجمعی
.ماندآمیز میشود و در انتظار نتیجۀ این برخورد تعلیقدلواپسی و نگرانی مخاطب تشدید می. آیند

ـ  جوییبیننده از کینه- احساس تنفّر خواننده  ادان صـحنۀ اعـدام   هاي بوسهل، رفتار غیرانسـانی جلّ
کند، همچنین با رجـوع بـه   ستان نسبت به او و سرنوشتش پیدا میاي که در فرآیند دابا حسنک و عالقه

شـود امیدوار می» رود، اما باالي دار نهگناه پاي دار میسر بی«المثل حافظۀ فرهنگی خود و مرور ضرب
دان دربـار مسـعود   این شور و هیجان عمومی به رهـایی حسـنک و فـرار از دسـت دژخیمـان و جـالّ      

اي کـه زاییـدة   فاجعه. دهدرخ می» فاجعه«البتّه، چندان دیرپا نیست و سرانجام بیم و امیدي که. بینجامد
.نشیندبحرانهاي داستان است و به عنوان نقطۀ اوج در این اثر دراماتیک بر فراز آن میکنش و واکنش

تدوین موازي- 8

جوع به ذهنیـت تـاریخی   اي است که بیهقی با رتوان به آن اشاره کرد، شیوهاي که در این مجال مینکته
رفتـار هنرمندانـۀ او در ایـن قصـه و     . گیـرد خود براي تأثیرگذاري بیشتر داستان حسـنک در پـیش مـی   

را در سـینما  »تـدوین مـوازي  «شیوة مدرن » کردن حسنکذکر بردار«استانی سوزناك در امتداد روایت د

1- Catastrophe
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روایـت در امتـداد هـم، کـه یـا      خـرده اي که در آن کارگردان با چینش دو یا چنـد  شیوه. آوردبه یاد می
گیرنـد، بـه   مفهـومی قـرار مـی   یا با هم در تضاد،قرابتهاي ظاهري و هماهنگی محتوایی و معنایی دارند

سازي یک کنش یا اندیشه، جلـوة بـارزتري مـی   تر یک مفهوم ویژه و برجستهتأثیرگذاري و درك آسان
یري و مهارت در روایت سینمایی عبـارات گفتـه   شاید اغراق نباشد اگر بر اساس این درك تصو. بخشد
بیهقی قهرمان بالمنازع مختصرنویسی سینمایی است که قرنها پیش از دیکنز و گریفیث بـر فنـون   «شود 

پیشبرد موازي حوادث و مونتاژ عبارات دست یافته و با چربدستی تمام آن را در تـاریخ مانـدگار خـود    
. )157: 1383حسینی،(» به ثبت رسانده است

روایت که با داستان رابطـۀ متنـی دارنـد، آگاهانـه از ایـن شـیوه       بیهقی، افزون بر نقل چندین خرده
براي بیان مظلومیت حسنک و تأکید بر جنبۀ اندیشگی و محتوایی کشمکشهایی که بـه اعـدام حسـنک    

عـاطفی  کـه بـه نحـوي   » قصۀ عبداهللا زبیـر «بر دار شدن حسنک وزیر با . جویدشود، سود میمنجر می
یابد و در واقع، به محتواي متعـالی قصـه در پـس ایـن حادثـه      گونه میاي شهادتشود، جنبهمیروایت 

برنـد و بـا هوشـمندي و پـیش و پـس کـردن       سینماگران درست همین فنّ را به کار می. دهدشکل می
بـراي معنـاآفرینی   شی دارند، از این مفهوم بدیهی و مسـلّم در بیـان سـینمایی    یتصاویري که مفاهیم نما

–کنـد کـه   اي را روایت میبیهقی نیز آگاهانه در کنار داستان حسنک قصه). 105: همان(گیرند بهره می

او روایـت عبـداهللا زبیـر را    . داراي ساختاري تقریباً همسان  با آن است–هاي عقیدتی دست کم از جنبه
. گـذارد هاي دو قصه را به خواننـده وامـی  کند و چینش صحنهبراي تدوین در امتداد داستان انتخاب می

بیننده است که باید با توجه به ساختمان دو روایت تراژیک، مناظر هـر کـدام را در طـول    - این خواننده
ـ   یکدیگر قرار داده و در مورد حقانیت حسـنک، فضـاي خفقـان    یان و آمیـز و ایـدئولوژیک دوران عباس

.سالطین غزنوي نظر نهایی را بیان کند
بـن  فزون بر مشابهت کامل گفتار حسنک و مادر عبداهللا در اشاره و استناد بـه سرنوشـت حسـین   ا
احوال و گفتار مـادر حسـنک   ۀکند، مقایسیت می، وجه دیگري که ساختار مشابه دو اثر را تقو)ع(علی 

عمـل  آمیز این شـیرزنان و اسـتواري ایشـان بـر عقیـده و     دقّت در صالبت ستایش. و مادرعبداهللا است
فرزندان، افزون بر تأثیرگذاري عمیق ماجراها بـر خواننـده، عناصـر کارسـازي هسـتند کـه در سـاختار        

ـ      . اندرفتهراي هنرمندانه به کاموازي هر دو روایت به شیوه داهللا در با ایـن تفـاوت کـه حضـور مـادر عب
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دار شـدن فرزنـدان،   ثّرتر است، امـا شـاعرانگی گفتـار هـر دو زن پـس از بـر      ؤابتداي واقعه پررنگ و م
.آینداین دو رخداد به شمار میيترین اجزاشنیدنی و به یادماندنی

آمیـز  مادر حسنک، پس از به دار آویخته شدن فرزند، در اوج داستان، با زبانی حماسـی و مفـاخره  
ن این جهان بدو داد و پادشـاهی چـو  ،که پادشاهی چون محمود! بزرگا مردا که این پسرم بود«: گویدمی

مـی زره بـر وي راسـت  «مادر عبداهللا زبیر نیز که بامداد کارزار ).236: 2536بیهقی،(». آن جهان،مسعود
و پسر را بر اسـتواري در عقیـده و ایسـتادگی در نبـرد تشـجیع      ) 238: همان(»دوختکرد و بلغگاه می

تن مقـاومتش از  اش، وقتی به حیلۀ حجاج و براي درهم شکسـ کرده بود، پس از کشته شدن جگرگوشه
امـد کـه   یگـاه آن ن «: گویددهند، با بیانی شاعرانه و حماسی میبرابر جسد بر دار شدة فرزند عبورش می

).241: همان(»!این سوار را از این اسب فرود آورند؟

گیرينتیجه- 9

و » قهرمــانضـد «و » قهرمـان «اشـخاص  . و اثرگـذار دارد یداسـتان حسـنک وزیـر سـاختاري نمایشــ    
هـاي  زمینـه پـیش . اي تبیین گردیده اسـت ات آنها به ویژه با اعمال و گفتارشان به نحو برجستهخصوصی

شود که نیروي القایی الزم را بـراي کشـش قصـه و شـناخت     الي داستان روایت میروایی مناسبی البه
هـاي  توصیف و ترسیم سیماي بازیگران این گـزارش تـاریخی، کـه مرز   . دهدروابط آدمها به داستان می
وگوها و رفتـار  پرداز بیهقی با داستان آمیخته و درهم تنیده شده، از خالل گفتآن بارها از راه ذهن قصه

نمایشـی اسـت و در   ودارنهـاي داسـتان، جـا   سـاختار دیالوگ . عریف و توجیه اسـت قابل ت،اشخاص
. وجـه بـارزي دارد  ،ت قصهافکنی و تعلیق سراسري در کلیگره. تناسب با شخصیت گویندگان آنهاست

روایتها و پیوستگی آنها در روند به سرانجام رسیدن قصه، کشش و گیرایـی عمیقـی بـراي درگیـر     خرده
هـاي  تظراف. انـد تا و راکد نجات بخشیدهکردن حس عاطفی مخاطب دارند و داستان را از دام روایتی ایس

ه با آمیختگی وقـایع اساسـی داسـتان بـا     متنی این قصه، همراروایی و نوشتاري بیهقی و ظرفیتهاي درون
مفاهیم سیاسی، اجتماعی و عقیدتی، متن را از یک گـزارش خشـک تـاریخی بـه رویـدادي دراماتیـک       

انگیزي بـر سـایر   ت نمایشی آن به نحو شگفتغناي تصویري و قابلیباعث شده کهتبدیل کرده است و
.ایۀ اقتباس ادبی در سینما و تئاتر قرارگیردتواند دستممتنی که از هر جهت می. افکندها سایه جنبه
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85وزیر در تاریخ بیهقیداستان حسنکهاي نمایشیتقابلیبررسی چهل و دومسال 

ادداشتهای

.392- 374صص : یادنامۀ بیهقی: بنگرید بهتاریخ بیهقیهاي براي آگاهی دربارة تراژدی- 1
2 -سازي و تئاتر تا به امروز، موضـوع اقتبـاس ادبـی    ایرانیان در حوزة فیلمياز آغاز نخستین کوششهاي جد

عبدالحسین سپنتا، نخستین کسی بـود کـه در ایـران    . استاي فراروي این هنرها بودهاندازههمواره یکی از چشم
اي از را که برداشتی از زندگی حماسه سراي تـوس و بازسـازي گوشـه   » فردوسی«به این کار روي آورد و فیلم 

لیلـی و  هاي امیـر ارسـالن، یوسـف و زلیخـا،    پس از آن، داستان. ساخت1313سال بود، در شاهنامههاي داستان
از ... شب با دیـدي نـو بـود و    اي در هزار و یکمجنون، رستم و سهراب، شب قوزي، که برداشتی آزاد از قصه

ـ   ،از ادب معاصـر ... ادب کهن؛ و گاو، خاك، بوف کور، آرامش در حضور دیگـران و   ۀ موضـوع سـاخت و تهی
و عبـاس  29- 20: 1368مـرادي،  : (ع شـود بـه  براي اطّالعات بیشتر رجو. انددر سینما و تئاتر قرار گرفتهيآثار

).1379هاي فرهنگی، دفتر پژوهش: ؛ چاپ نخست، تهرانانلی صد سال سینماي ایریتاریخ تحل،بهارلو
- ا فقط نشان دهندة اوج شدت هیجان ایجاد شـده در آن قسـمت از رویـداد اسـت و نـه لزومـ      ،فاجعه«- 3

اثـر دراماتیـک، ماحصـل تمـام     فاجعـه در یـک  ... و بـدبختی  اي از مصـیبت  نشانه- نمایدنچنان که نامش میآ
دهـد و خـود را از   ها و فعل و انفعاالتی است که بر اثر بروز بحران در دل یک پاره رویـداد، روي مـی  کشمکش

» .نقطـۀ اوج بحـران اسـت   ،فاجعـه . نشـاند کشـد و بـر فـراز وقـایع نمـایش مـی      جمیع لحظات آن بیرون مـی 
).196: 1366ی،مکّ(

نامهکتاب

.مرکز: تهران.چاپ پنجم.ساختار و تأویل متن).1380.(احمدي، بابک- 1
بنیـاد  :تهـران .چـاپ نخسـت  .شناسـی و مباحـث ادبـی   جستارهاي شاهنامه).1381.(امیدساالر، محمود- 2

.محمود افشارموقوفات دکتر 
3 -ملک(دتقی بهار، محمرامیرکبی:تهران.چاپ ششم.سبک شناسی).1370(.)راالشع.
.نتشارات روشنگران و مطالعات زنانا: تهران.چاپ چهارم.نمایش در ایران).1383.(بیضایی، بهرام- 4
5 -ـ  به تصحیح علی.تاریخ بیهقی).1356/ 2536.(دبن حسینبیهقی، ابوالفضل محم اپ دومچـ .اضاکبـر فی.

.فردوسیدانشگاه : مشهد
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی86

6 -(نماي درشت مشت در ).1383.(د حسنحسینی، سیـینما معانی و بیان در ادبی : تهـران .چـاپ دوم .)ات و س
.سروش

.مروارید: تهران.چاپ سوم.فرهنگ اصطالحات ادبی).1385.(داد، سیما- 7
.دانشگاه فردوسی: شهدم.ابوالفضل بیهقیۀیادنام.»بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی«).1374. (رضایی، جمال- 8
9 -ارسطو و فن شعر).1357.(ینکوب، عبدالحسینزر.امیرکبیر: تهران.لچاپ او.

.دانشگاه فردوسی: مشهد.ابوالفضل بیهقیۀیادنام.»هاي تاریخ بیهقیتراژدی«).1374.(شفیعی، محمد- 10
دانشـگاه  : شـهد م.یادنامه ابوالفضـل بیهقـی  .»سیماي مسعود غزنوي در تاریخ بیهقی«).1374.(متینی، جالل- 11

.فردوسی
.آگاه: تهران.لچاپ او.اقتباس ادبی در سینماي ایران).1368.(مرادي، شهناز- 12
.سروش: تهران.لچاپ او.شناخت عوامل نمایش).1366.(مکی، ابراهیم- 13
.سخن: تهران.چاپ سوم.ات داستانیادبی).1376.(میرصادقی، جمال- 14
شناسـی مالحظاتی پیرامون جامعـه : کر بر دار کردن امیر حسنک وزیرذ«).1374.(همایون کاتوزیان، محمدعلی- 15

.مرکز: تهران.لچاپ او.ات، اجتماع، فلسفه و اقتصادچهارده مقاله در ادبی.ترجمۀ قهرمان سلیمانی.»تاریخی ایران
.سیدانشگاه فردو: مشهد.لچاپ او.آغوش بادهایی در گبر).1356/ 2536.(یوسفی، غالمحسین- 16
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