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 چکیده
از نگارنادگانِ  یاست. در آثار بعض یفراوان یداستان یبرخوردار از غنا یادب پارس کیمتون کالس
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ندارند و صارفاً  یشیآثار ظاهر نما نیا ران،یدر ا یشعرِ پارس نِیآغاز هایدر سده شیبا توجه به نبود نما

در قارون متاأخر، بااز هام کمتار  رانیااز غارب باه ا شنماای ورود از بعاد. انادخواندن نوشته شده یبرا
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 .میگذار شیاثر را به نما نیا یشینما هایتیرهگذر ظرف نیا
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 مقدمه

مطلب را کامالً روشن کند »کوشد بیهقی نگاهی بصری و مستند به تاریخ دارد و می

: 6199)حسینی، « و وقایع را به طریقی بیاراید که خواننده را در برابر آن قرار دهد

ها و باسها، ل(. او در تاریخ خود به توصیف دقیق اجزا و عمق و بُعد صحنه699

گزینش و تصویرسازی پردازد. همانین نگاه دراماتیک او منجر بهها میشخصیت

های دراماتیک مربوط به جذاب وقایع مهیّج و تراژیک شده است. اغلب این بخش

توان وقایع بعد از تصرف غزنین توسط مسعود غزنوی و انتقام او از مخالفان است که می

 بهانگیز نام نهاد و نگارنده های عبرتمجازات یا داستانهای ها را داستاناین داستان

ها برگزیده است. در این شبِه لحاظ نمایشی بودن تراژدی نام تراژیک را برای آن

های تئاتر دراماتیک )ارسطویی( مانند تراژدی تقدیری، توان اغلب مؤلفهها مینمایشنامه

آرایی و... را یشی و صحنههای نمایشی، خط سیر دراماتیک، گفتگوهای نماوحدت

مشاهده کرد. البته حضور راوی و ترکیب نقل و توصیف و همانین ذکر وقایع و 

-شود تا ما با یادآوری اصول فاصلههای تمثیلی در ضمن روایت اصلی باعث میداستان

تراژیک تاریخ بیهقی  هایداستانگذاری در تئاتر برشتی، از این جنبه نیز به بررسی 

های تاریخ بیهقی با دیدگاه نمایشی، نمایشنامه ضروری است از بررسی روایت بپردازیم.

بودن یا مطابقت کامل وقایع توصیفی بیهقی با تئاتر ارسطویی و برشتی مستفاد نگردد. 

اند که هر یک در ای انتخاب شدهگونهسه روایت بررسی شده در این پژوهش نیز به

ایشی متفاوت باشند. تأکید اصلی بر این است که چند مورد از اشتراکاتِ بر شماردة نم

ای نمایشی داده است. بینی بیهقی به شرح وقایع او جلوهروایت توصیفی و نوع جهان

رغم آنکه در ایران پس از اسالم نمایشنامه تا علی شودمیها باعث مجموعة این بررسی

(، 621: 6196م )شمیسا، اینداشته و فقط سناریوی نمایشنامه یعنی داستان آن را داشته
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اهای های هنر نمایش سرشار از مواد خام برای اجرتاریخ بیهقی را در تطابق با جلوه

 (.8/9/6166 تئاتر بدانیم )یاحقی:

های تئاتری های بصری تاریخ بیهقی منحصر به ویژگیشایان ذکر است که جذبه 

یر دراماتیک وقایع به های مشروح در این پژوهش مانند خط سشود. برخی از جنبهنمی

سینما نیز قابل تعمیم است. عالوه بر این عُمق و بُعد تصاویر بیهقی و بر هم ریزی خط 

های منحصر به فرد سینمایی نیز های تئاتری به آن ویژگیزمانی وقایع، فراتر از قواره

 .(61: 6166 بخشیده است )اصغر زاده، اسکندری و سبز علی پور،

تحلیلی است. بعد از پیشینه و ذکر پیرنگِ سه -ر روش توصیفیاین پژوهش مبتنی ب 

داستان مورد بررسیِ تاریخ بیهقی )بازداشت علی قریب، بر دار کردن حسنک و فرو 

ش این ئاتر ارسطویی )دراماتیک(، به کاوگرفتن امیر یوسف(، ضمن توصیف عناصر ت

های تراژیک به معنای نپردازیم. البته انتخاب داستاهای مذکور میعناصر در داستان

که تراژدی نیستند ولی اکثر هایی مانند افشین و بودلف غیر نمایشی بودن داستان

بندی دو های دراماتیک را در خود دارند، نیست. این انتخاب معطوف به تقسیمنشانه

گانة نمایش از دیدگاه ارسطوست که او آن را یا تراژدی و یا کمدی دانسته و از گونة 

عنوان گونة برتر ام نبرده است. در واقع این انتخاب با توجه به شرح تراژدی بهسومی ن

نمایش توسط ارسطو و پیوند عمیق تراژدی با تئاتر در طول تاریخ، انجام شده است. با 

های انتخابی با الگوی ارسطویی نمایش و هم همسانی این گزینش هم تطابق نمایش

تر خواهد بود و به ارائه الگویی واحد ادراکبلها در سه تراژدی برگزیده قانشانه

هایی که بین رغم تفاوتنزدیک خواهد شد. با عطف به این دیدگاه همسو نگر، علی

 ها در این پژوهش همسان دانستههای تراژدی، نمایش، درام و تئاتر وجود دارد آنواژه

گذارانة های فاصلهانهدوم مقاله به توصیف تئاتر برشتی و بررسی نش اند. در بخشِ شده
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های فرعی در سه روایت تراژیک تاریخ بیهقی پرداخته گری و داستانآن مانند روایت

 شده است.

 پیشینۀ تحقیق

های نمایشی و تصویری متون ادب پژوهان ایرانی در گذشته بیشتر از آنکه به جنبه

های د. در دههبپردازند مطالعات خود را معطوف به زبان آثار نظم و نثر کرده بودن

هشتاد و نود هجری توجه به حوزة مطالعات دراماتیک بیشتر شده است و طبعاً غنای 

-ها مانند داستاننمایشی تاریخ بیهقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بعضی پژوهش

( و مقایسة شگردهای داستانی در روایت 6191وارگی تاریخ بیهقی از احمد رضی )

های ( به جنبه6165پور )رای افشین و بودلف از سعید حسامبیهقی و تنوخی از ماج

محمدی در مضامین تصویری و نمایشی در تاریخ اند. خانداستانی این اثر پرداخته

( با اشاره به داستان حسنک وزیر آن را دارای ظرفیت سینمایی دانسته 6179بیهقی )

شرح داستان افشین  ( با6199سید حسن حسینی در کتاب مشت در نمای درشت ) است.

های سینمایی بررسی کرده است. قدسیه رضوانیان و و بودلف آن را از لحاظ جنبه

الف( این اثر را برای  6196علیرضا پورشبانان در مقالة وجوه نمایشی تاریخ بیهقی )

اند و اصغر زاده و همکاران در مقالة تصویرسازی اقتباس سینمایی مناسب دانسته

های آن ( از نقطه نظر ده تکنیک سینمایی به روایت6166بیهقی ) سینمایی در تاریخ

 اند.پرداخته

-های دراماتیک و تئاتری نیز پژوهشگران مختلفی به این کتاب پرداختهاز نظر جنبه

 اند از:ها عبارتاند که بعضی از آن

وزیر های نمایشی داستان حسنک بررسی قابلیت -پروین گلی زاده و همکار. 6

های نمایشی افشین و بودلف بررسی قابلیت-ناصر علیزاده و همکار-8 (6199)

ها و نمایش شخصیت-قدسیه رضوانیان و همکار-1 (6196) -در تاریخ بیهقی
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دکتر حسن بلخاری در -2 ب( 6196) -های نمایشی در تاریخ بیهقیشخصیت

-بیست و چهارمین مجموعه از درس گفتارهایی دربارة بیهقی با مضمون 

های شاعرانگی، کاتارسیس و ی تطبیقی داستان حسنک وزیر با سنجهبررس

 (.6168) -همرتیه در روایت ارسطویی

های دراماتیک تاریخ بیهقی یا یکی مطالعات انجام گرفته بر روی یکی از ویژگی 

ها )مانند تراژدی و ساختار سه اند و این ویژگیاز وقایع مشروح در آن متمرکز بوده

اند. های مرتبط مورد بررسی قرار ندادهایع را نیز از لحاظ تمامی جنبهای( و وقپرده

گذاری های نمایشی و فاصلههایی مانند وحدتها به ویژگیضمن آنکه در این پژوهش

در روایت تاریخ بیهقی توجهی نشده است. در این پژوهش کوشش شده است با ذکر 

های درام ارسطویی و تئاتر برشتی به نجهها با سچند داستان از تاریخ بیهقی و تطابق آن

بررسی چند نمایش )داستان( از های نمایشی این اثر اشاره شود. ای از ویژگیمجموعه

گردد تا فراتر از استنباط یک ویژگی خاص از یک داستان زوایای مختلف باعث می

بیق ها به نمایش بگذاریم. همانین تطبیهقی، یک الگوی فراگیر را در مجموعة آن

مند عناصر نمایشی تاریخ بیهقی با تعاریف حوزة نمایش، مجموعة امکانات این اثر نظام

 سازد.هنر تئاتر مشخص می-را برای انتقال به رسانه

 ها در تاریخ بیهقیپیرنگ )طرح( تراژدی

پیرنگ )طرح( در اصطالح عرف برای نشان دادن شرحی متوالی از وقایع » 

-تا جای ممکن از معنای آن وقایع منتزع شده باشد به کار می نمایشنامه )یا داستان( که

ای از نمایشنامه است که در آن در واقع پیرنگ خالصه(. 687: 6191)داوسن، «رود

ارسطو »ها ذکر شده باشد. فرایند رویدادها به همراه نظام اخالقی و منطقی مربوط به آن

ی واحد و کامل با آغاز و میانه و کند که طرح حول کنشدر بوطیقا )فن شعر( اشاره می

 .(82: 6199)لوته،  «شودپایان ساخته می
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ها منطبق بر عدالت دنیایی نیست. های بیهقی مانند اغلب تراژدیطرح تراژدی

های مرکزین، شرارت ها به خطاهای انسانی شخصیتچرایی فرجام غمبار این طرح

-گردد )برای بررسی ویژگیاز میهای منفی و بیشتر از همه تقدیر نادانسته بشخصیت

های نمایشی طرح داستان افشین و بودلف از تاریخ بیهقی رک. علیزاده و دلیر 

((. در زیر پیرنگ سه واقعة توصیف شده در تاریخ بیهقی که در این پژوهش 6196)

ها ذکر شده اند برای اطالع خوانندگان مقاله از ماجرای آنمورد بررسی قرار گرفته

 است:

یک نفر از درباریان بعد از مرگ پادشاه، مغرورانه  ح بازداشت علی قریب:طر-

کند تا بیشترین نقش را در بر تخت نشاندن یکی از فرزندان او بر عهده بگیرد. تالش می

رسد او رنگ عو  با این وجود وقتی شاهزادة دوم برای تصاحب قدرت از راه می

شود. بر تخت نشانده بود پیش قدم میای که کند و خودش در سرنگونی شاهزادهمی

-اندازد میفرستد، ولی وقتی او را به دام میشاهزادة دوم برای جلب او پیام تشکر می

 کُشد.

کند؛ ای تندی میوزیری از روی غرور با شاهزاده طرح بر دار کردن حسنک:-

بیااره را  ای وزیررسد و با ترتیب دادن بهانهاما از بخت بد او شاهزاده به قدرت می

 کشد.می

برادر پادشاهی با دیدن غالم پادشاه در هوس او  طرح فرو گرفتن امیر یوسف:-

کند افتد و بعد از تصاحب او هر امکاناتی که مورد نیاز غالم است برایش فراهم میمی

های خصوصی او در پشت سر کند و با ذکر حرفاما غالم به اربابش خیانت می

های دستگیری و مرگش را شاه به قدرت رسیده است، زمینه شاهزاده که پس از مرگ

 کند.فراهم می
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 های تئاتر دراماتیک )ارسطویی( در تاریخ بیهقیجلوه

هنرِ بازنمایی از یک واقعه توسط بازیگران در صحنه و در برابر تماشاگران درام نام 

رفته  ایش به کار(. واژة تئاتر نیز در معانی مکانِ نمایش و نم19: 6197دارد )کادن، 

پیش از میالد  925به یونانیان باستان یعنی حدود سال در جهان غرب مبادی تئاتر  است.

ارسطو با بررسی و  ،. در حدود یک قرن بعد(86: 6192هولتن، رسد )مسی  می

های درام را به شکلی های آتنی، ویژگیاستخراج نقاط مشترک ساختاری نمایشنامه

عنوان هنری برخوردار از نباید از یاد برد که ارسطو به نمایش بهجامع شرح داد. البته 

گفتار شاعرانه نظر داشته است و پیش از آنکه مراد او توضی  نمایش باشد تشری  شعر 

های روایی و نمایشی تقسیم کرد که اولی شامل و انواع آن است. او شعر را به گونه

(. در گام بعد به 622: 6196سا، شد )شمیحماسه و دومی شامل تراژدی و کمدی می

های حماسه، تراژدی و کمدی پرداخت؛ که از این میان بعد از او برشماردن ویژگی

های هنر نمایش مورد عنوان سنجههای برشمارده از تراژدی )بیشتر از کمدی( بهنشانه

های تئاتر ارسطویی، در جستاری در صفحات پیش رو با ذکر مؤلفه تدقیق قرار گرفت.

 پردازیم.ها در سه داستان )نمایش( تراژیک تاریخ بیهقی میتطبیقی به بررسی این مؤلفه

 تراژدی -1

 تراژدی ارسطویی -

است از کار و کرداری شگرف تراژدی تقلید »گوید: ارسطو در تعریف تراژدی می

آن  ها آراسته ووسیلة کالمی به انواع زینتای معین، بهدارای درازی و اندازه و تمام،

وسیلة کردار ها نیز هر یک بر حسب اختالف اجزاء مختلف و این تقلید بهزینت

و شفقت و هراس  ،واسطة نقل و روایت انجام پذیردگردد، نه اینکه بهاشخاص تمام می

)زرین کوب،  «را بر انگیزد تا سبب تزکیة نفس انسان از این عواطف و انفعا ت گردد

6168 :686.) 
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صد داریم ابتدا به بررسی ماهیت تراژدی و سپس به بررسی ساختار از آنجایی که ق 

انگیزی و انیِ تعریف ارسطو را در باب شفقتآن بپردازیم، در این بخش قسمت پای

های بعد ساختار آن را واکاوی دهیم و در بخشتزکیة تراژدی مورد بررسی قرار می

 کنیم.می

نِ تراژدی نتیجة نقطة ضعف ارسطو در فن شعر تأکید دارد که سقوط قهرما 

: 6199لیچ،انجامد ))هَمَرتیه( و یا خطایی در داوری است که به فاجعه و مصیبت می

ویژه برای قهرمانان اصلی نمایش، شرط وقوع تراژدی است. هر چند خطا به» (.15-16

با (. 71: 6196)فناییان، «ضد قهرمان گناهکار است اما قهرمان هم مصون از خطا نیست

حال همواره حس شفقت نسبت به قربانیان تراژدی در ما وجود دارد، زیرا قهرمان نه  این

: 6162افتد )سید حسینی، بر اثر یک جنایت، بلکه در نتیجة یک اشتباه به تیره روزی می

اما دیدن عقوبت  شود.گناهی که کرده است مجازات می( و در نتیجه بیش از 662

گوید تجربة ارسطو می» ؟نوان بینندگان نمایش داردعها چه تأثیری بر ما بهشخصیت

است که به  ]=کاتارسیس[عاطفی ما هنگام تماشای یک تراژدی نوعی روان پا یی

(. در 16: 6196)مگی، « سازی از طریق شفقت و هراس استتعریف او تزکیه یا پاک

فجیعی واقع انسان بعد از دیدن نمایش تراژیک از اینکه خود دچار چنان سرنوشت 

شمیسا، کند )گ فقط یک نمایش خیالی بوده است احساس سبکی میو مرنشده است 

ناخواه باشخصیت نمایش و ای که خواهواسطة این همانیز دیگر سو بهو ا( 629: 6196

 بیند.جهان او برقرار کرده است خود را در هراس ابتال به عقوبت او می

اژدی آن را شامل دو گونة بسیط )ساده( هایش از تربندیارسطو در یکی از تقسیم 

داند. منظور او از طرح ساده طرحی است که دارای بازشناخت )تعرف( و و مرکب می

در نتیجه بازگشت )تحول( نباشد و تنها با نمایش رنج یا ترحم پیوند داشته باشد 

 مسئلة مرگ برای» از منظری دیگر معتقد است کلیفورد لیچ، (699: 6119)شهریاری، 
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ها یعنی چه شخصیت(؛ 655: 6199)لیچ، «العاده خواهد بودهمة ما یک بازشناخت فوق

های ظاهری )مانند دیدن بازوبند سهراب توسط رستم( به درک امری از طریق نشانه

نائل آمده و دچار تحول گردند و چه این فرایند در نمایش صورت نپذیرد، شناخت و 

ها حول ناشی از این شناخت در تمام تراژدیتر مانند مرگ و تدرکِ موضوعی عظیم

 وجود دارد.

 تراژدی در تاریخ بیهقی -

اند اما های ادبیات کالسیک فارسی هر چند اساساً برای اجرا نوشته نشدهتراژدی 

(. یکی از آثار برخوردار 621: 6196قابلیت این را دارند تا بر صحنه اجرا شوند )شمیسا، 

تر طور که پیشهمان(. 65: 6196جو یی، اریخ بیهقی است )ت ،از این قابلیتِ نمایشی

ترین وقایع تاریخ بیهقی پس از رسیدن مسعود به قدرت و در اشاره کردیم دراماتیک

ها ماهیت گیرد. اکثر این نمایشهای او از مخالفان صورت میحین انتقام گیری

تاریخ بیهقی مورد مداقّه در ذیل برخی از مضامین تراژدی ارسطویی در  تراژیکی دارند.

 قرار گرفته است.

 پیش آگاهی -الف

عنوان ما در تراژدی همواره از نوعی پیش آگاهی برخورداریم. در قالبی کلی به 

عنوان بینندگان تر بهساکنان این جهانِ گذران از واقعة مرگ آگاهیم و در نگاهی جزئی

خواهد داشت. این پیش آگاهی دانیم که پایان کار فرجامی غمبار نمایش تراژیک می

ی از مختصات یک»گردد زیرا نویس مؤکّد میواسطة ارجاعات پیشینی نمایشنامهبه

(. 696: 6196)شمیسا، « بینی استحتوای آن بر پیشگویی و پیشتراژدی مانند حماسه ا

خبر باشد بلکه تاریخ نگاری است بیهقی گزارشگر زندة وقایع نیست که از نتیجة امر بی

با این حال او از سویی با گزارش توصیفی واقعه آن  .از وقایع روی داده آگاه است که

دهد و از دیگر سو با ارجاعات را به شکلی زنده پیش روی خوانندگان قرار می



 8231 پاییز، 18، شمارة 32سال  ؛پژوهی ادبیمتن  881

 

ای که در آغاز نمایش به فرجام غمبار آن دارد عالوه بر ایجاد تعلیق بیشتر تیزهوشانه

 سازد.وایت خود را مؤکّد میبرای خوانندگان، ماهیت تراژیک ر

 کند:گونه توصیف میبیهقی ابتدای بازداشت علی قریب را این

علی چون به دهلیز نشست هر کسی را که رسید او را چنان خدمت کردند که »

ها به حشمت این مرد آگنده بود و وی هر کسی را ها و چشمپادشاهان را کنند که دل

ه هیچ روزگار من او را با خندة فرا  ندیدم الّا همه زد و بکرد و زهر خنده میلطف می

داند که چه که گفتی که میتبسم که صعب مردی بود؛ و سخت فرو شده بود چنان

 (.18: 6191 )بیهقی،« خواهد بود

ای که قبل از شرح داستان بر دار کردن حسنک، بیهقی در ضمِن اشاره داستانِدر  

های زمینهکند )در خصوص پیشگذشتة او میدستگیری و اعدام حسنک، به خطاهای 

حسنک »بیان جملة  ( و همانین با6196منتهی به قتل حسنک رک. گلی زاده و یاری )

-، ما را از سرنوشت او آگاه می(881: 6191بیهقی، ) «عاقبت تهوّر و تعدّی خود کشید

گرفتن این  و فرو»شود: سازد. نمایش فرو گرفتن امیر یوسف نیز با این جمله آغاز می

در نقِل پیشینی، خود بیهقی باز هم به پایان کار او اشاره (. 188: همان) «امیر به بلق بود

همانین اگر نگاه ما معطوف به  (.189: همان) «یوسف از گاه به چاه افتاد»کند: می

 های توصیفی )نمایشی( باشد امیر یوسف پیش از فرجامِ کار این حال را دارد:لحظه

نکرد دست به چیزی -کردممن از دیوان خود نگاه می -آوردند و بنهادندها خوان»

و در خود فرو شده بود و سخت از حد گذشته که شمّتی یافته بود از مکروهی که پیش 

 (.189: همان)« آمد

 همرتیه -ب

های یونانی هوبریس به معنی غرور ترین انواع نقطة ضعف در تراژدییکی از رایج» 

شود قهرمان ضی بودن و اعتماد به نفسِ بیش از حد که باعث میاست. از خود را
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تراژدی به نداها و اخطارها و عالیم درونی و قلبی و آسمانی توجه نکند و از قوانین 

(. این انحراف و خطا در نمایش 621-629: 6196شمیسا، « )اخالقی منحرف شود

-کدام بیهای بیهقی هیچدیهای گرفتار آمده در تراژیونانی همرتیه نام دارد. شخصیت

در  حسن بلخاریشان دارد. دکتر ها ریشه در خطاهای گذشتهگناه نیستند و عقوبت آن

با برابر نهادن خطاهای حسنک وزیر با  ،تاریخ بیهقی گفتارِ بیست و چهارمین درس

: 6168بلخاری، داند )همرتیة )=خطا، ضعف( ِ قهرمان تراژدی، این دو را شبیه به هم می

شود تا بیشتر از گردد. غرور او باعث میهوبریس علی قریب منجر به همرتیه او می(. 66

بقیة درباریان در بر تخت نشاندن امیر محمد بکوشد. او بعد از شکست امیر محمد، در 

 کند:گونه اعتراف مینزد بونصر این

محمد مرا دارد. به آوردن مرا سخت بزرگ خطا بیفتاد و امروز بدانستم و سود نمی 

 (.96: 6191بیهقی، تر از مادر بودم )کار بود...دایة مهربانچه

رغم آنکه خطای دیگر او آن است که با نزدیک شدن امیر مسعود به غزنین علی 

-کند و او را از تخت به زیر میخود امیر محمد را بر تخت نشانده بود، به او خیانت می

ای که در گونهاسته از غرور اوست، بهکشد. خطای حسنک نیز مانند علی قریب برخ

 افتد:ای مانند مسعود در میزمان حیات محمود با شاهزاده

فرمان خداوند خود حسنک عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آناه کنم به»

 (.881: همان)« کنم. اگر وقتی تخت ملک به تو رسد، حسنک را بر دار باید کردمی

مردی »ر مذکور انسان مغروری نیست و به قول بیهقی امیر یوسف بر خالف دو نف 

داری او از امیر جانب(. 188: همان) «بود سخت بی غائله و دم هیچ فساد و فتنه نگرفتی

محمد هم با توجه به اینکه محمد داماد اوست و از طرفی این امر عمل به وصیت 

هنگام مستی بر علیه  آید. غُر و لندهای او دربرادرش محمود است خطایی به شمار نمی

ها را همرتیة توان آندهد اما نمیمسعود هر چند بهانة کافی را برای دربند کردن او می
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شود و از این روی پس شخصیت به شمار آورد. ذهن هوشمند بیهقی متوجه این امر می

از بیان در بند شدن و مرگ او که به واسطة خیانت غالمش طغرل صورت گرفته است، 

و ( 186: همانپردازد )رابطة گذشتة امیر یوسف با طغرل و نظربازی امیر با او میبه شرح 

 دهد.بدین گونه گناه نظربازی امیر یوسف را در برابر عقوبت او قرار می

 ناعادالنه بودن مجازات -ج

ها نیست، در ها در تراژدی به سنگینی مجازات آنگونه که خطای شخصیتهمان 

تاریخ بیهقی نیز عدم توازن و ناعاد نه بودن مجازات به چشم  های مشروح درتراژدی

خورد. دلسوزی و تکریم بیهقی نسبت به قربانیان نشان دهندة همین امر است. چرا می

ماند. او دانست دلیلی برای دلسوزی باقی نمیها را مستحق آن مجازات میکه اگر آن

 گوید:در پایانِ بازداشت علی قریب می

که فرو گرفتند، ظاهر آن است که به روزگار فرو گرفتند چون بو مسلم و  و علی را 

و اگر گویند که در دل چیز دیگری داشت، خدای عزّ و جَلَّ تواند  ... دیگران را،

دانست ضمیر بندگان را، مرا با آن کاری نیست ... و روزگار او بدین سبب به پایان 

 .(19: همانخواست آمد، با قضا چون برآمدی )

بر دار کردن حسنک بیهقی با شرح احوال و گفتار مادر حسنک  داستانِدر پایان  

 کند و این گونه ناعاد نه بودن قتل او را ضمن مرثیهگویی همراه با او مرثیه خوانی می

 «دار بر شدن منکر بود هگر قرمطی و جهود و گر کافر بود/ از تخت ب»کند: بیان می

فرو گرفتن امیر یوسف هم بیهقی با ذکر این نکته که امیر  در نمایشِ(. 811: همان)

های گفته (،181: همان) «گفتتر میژکید و سخنان فرا بیشتر در شراب می»یوسف 

انگارد و با کافر نعمت خواندن طغرل بابت خصمانة او بر علیه مسعود را کم اهمیت می

 داند.میواقع امیر را مستحق مجازات نخیانت به امیر یوسف، به
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 تعرّف و کاتارسیس -د

. این واژه از کلمة یونانی ای یونانی به معنای تطهیر و تزکیه استکاتارسیس کلمه 

(. کاتارسیس )روان 11: 6199کاتارین به معنی پاک کردن مشتق شده است )برونیوس، 

های پا یی( نتیجة عملِی دو تجربه و تَعرُّف )بازشناخت( در نمایش است: تعرّفِ شخصیت

ها با زندگی نمایش نسبت به واقعیت و تعرّف تماشاگران نسبت به ارتباط زندگیِ شخصیت

 ها.آن

ها در پایان در دو نمایش بازداشت علی قریب و فرو گرفتن امیر یوسف شخصیت

آیند که در اولی فریب بودن سخنان مسعود و کار به بازشناخت )تعرّف( واقعه نایل می

غالم امیر -علی قریب برای عدم مجازات و در دومی خیانت طغرل اطمینان خاطر او به

به او است. در نمایِش بر دار کردن حسنک بر خالف دو نمایش قبلی، از پیش  -یوسف

همه چیز مشخص است. در نتیجه دو نمایش اول مطابق تعریف ارسطو مرکب و نمایش 

ها تعرّف ند تمام تراژدیها مانحسنک بسیط است. هر چند در پایانِ هر سة این نمایش

 ناشی از این شناخت وجود دارد. نسبت به مرگ و تحولِ
های بیهقی حس شفقت در درون ما بر های اصلیِ تراژدیبا مرگِ شخصیت 

-های دنیا با تجربة غمتا مانند تماشاگرانِ تمام تراژدی شودمیشود و باعث انگیخته می

ایم، پس از نمایش، شته شده از سر گذراندههای دربند و کانگیزی که همراه باشخصیت

تر از پیش هایی مهذّباحساس کنیم که از بار گناهان ما کاسته شده است و انسان

 هستیم.

 پایان تراژدی -و

 نه همةو -ها هایش از این نسخه که اکثر تراژدیبیهقی در پایانِ برخی از تراژدی 

: 6196براکت، برند )رج از صحنه میهای شدید را به خاصحنة مرگ و درگیری -هاآن

 کند:تبعیت می(، 11
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 پایان بازداشت علی قریب: 

سی غالم اندر آمدند و او را بگرفتند و قبا و کاله و موزه از وی جدا کردند، »

ای بردند که در پهلوی آن چنانکه از آنِ برادرش )علی تکین( کرده بودند و در خانه

شت برداشتند که با بند گران بودند و کان آخر العهد صفه بود. فراشان ایشان را به پ

 (.11: 6119) بیهقی،  «بهما

 پایان فرو گرفتن امیر یوسف: 

گاوند بردندش و پس از آن ندیدمش؛ بر استر نشست و سوی قلعت س]امیر یوسف[ 

سید که وی بقلعت سگاوند گذشته شد و سال دیگر...که از بلخ بازگشتیم، از راه نامه ر

 (.186 :همان)

 پایان بر دار کردن حسنک:

طور که در تعریف ذکر شد در بعضی مواقع مرگ قهرمان تراژدی در البته همان 

دهد که اعدام حسنک وزیر از این دست است. با این حال بیهقی با ذکر انظار روی می

که کس ندانست که به دستور فرو گرفتند و دفن کردند، چنان»این امر که حسنک را 

 بخشد.به او ارزشی فراخاکی می، (811: همان) «جاست و تن کجاستسرش ک

در تاریخ ما »اندازد که می نکتههای تاریخ بیهقی ما را به یاد این مرور تراژدی 

نوعی تراژدی معمو ً زندگی رجال بزرگ و کارآمد مثاًل وزیران  یق و باکفایت به

 (.691: 6196)شمیسا، « است
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 یشیهای نماوحدت -2

 های نمایشی در نمایش ارسطوییوحدت -

اصل به اجرا در آوردن یا به نمایش گذاردن حوادث در بُعد واحدی از مکان و 

. محدودیت (86: 6192هولتن، زمان در صحنة تئاتر در طول تاریخ ثابت مانده است )

ی های روایی آن است. همانین تحدید مکانی و زماندیداری تئاتر متأثر از محدودیت

تئاتر ارتباط مستقیمی با جهان ماهوی تراژدی دارد. محدودیت صحنة نمایش نمودی از 

داستان تراژدی »عالوه ها در دست آن است. بهاحاطة تقدیر محتوم و اسارت شخصیت

گرایانه قابل قبول باشد و یکی از عالئم باید چنان پرداخته شود که از نگاه زمینی و واقع

(. 19: 6196)فنائیان،  «گرایی، مشخص بودن زمان و مکان استعهای بارز واقو نشانه

حد کافی در این مورد آن اندازه »گوید: مندی نمایش تراژیک میارسطو در باب زمان

از مدت است که در طی آن یک سلسله از حوادث که بر حسب احتمال یا ضرورت در 

وت به سعادت و یا از سعادت دنبالة یکدیگر ممکن است بیایند قهرمان داستان را از شقا

-او همانین در باب کردار )مضمون( می (.681: 6168)زرین کوب،  «به شقاوت بکشاند

کردار  زم است کرداری واحد و تمام باشد و ترتیب اجزاءِ آن نیز طوری باشد »گوید: 

جا کنند و یا حذف نمایند ترتیب کل به هم که اگر یک جزء از اجزاء آن را جابه

)شمیسا، « البته خود ارسطو از وحدت مکان سخن نگفته است»(. 687)همان:  «بخورد

یکی از شارحان ارسطو در زمان رنسانس ایتالیا این »(. با این حال 627: 6196

ارسطو را بسط داد و اصل مشهور سه وحدت )وحدت زمان، وحدت مکان  ]های[گفته

قواعد ارسطویی نمایش نامیده تدریج ها بهو وحدت آکسیون( را به وجود آورد. این

 (.16: 6196)مگی، « اندشدند و اثر عظیمی در این رشته داشته
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 های نمایشی در تاریخ بیهقیوحدت -

های شبه نمایشی های نمایشی بودن تاریخ بیهقی نزدیک شدن قسمتیکی از نشانه

ه زبانی این وقایع ب های پیشینانة ارسطویی است. قسمتگهای سهآن به مرز وحدت

گردد، اما با راویانه )مانند روایت راوی در پیش درامد تئاتر( توسط بیهقی نقل می

کند و به ذکر جزئیاِت ند مینزدیک شدن به زمان حادثه، او حرکت قلمش را کُ 

های تاریخ پردازد. از این روی زیباترین قسمتها میها و رفتار و گفتار شخصیتصحنه

افتند. اند که در یک روز و در یک مکان خاص اتفاق میکبیهقی شرح وقایعی تراژی

کشاند و در حصر تاز حماسی زمان به زیر میها را از فراز تکگویی تقدیر شخصیت

مندی و نزدیکی ای واحد و عواقب آن، مکانافکند. تمرکز بر حادثهنمایش عقوبت می

واسطة آن احساس ننده بهگردد که خواای توصیفی میبه زمان عینی منجر به خلق نگره

اند و انگار مشغول دیدن روی او ایستادهها جان گرفته و روبهکند داستان و شخصیتمی

 یک نمایش است تا خواندن یک داستان صرف.

 های نمایشی در بازداشت علی قریبوحدت -الف

 بعد از پیش درامد نقا نة (19-97: 6191بیهقی، بازداشت علی قریب ) داستانِدر  

بیهقی از نحوة به تخت نشاندن و سرنگونی امیر محمد توسط علی قریب و آمدن او به 

کا  مسعود، تقریباً با یک صحنة اصلی )کا  مسعود( و زمان کامالً واقعیِ پیش روی 

خواهی یک انسان حادثه مواجهیم و مضمون داستان نیز مجازات ناعاد نة تهّور و زیاده

 است.

 ر بر دار کردن حسنکهای نمایشی دوحدت -ب

واسطة نقل بیهقی از نیز ما به (811-886: همانبر دار شدن حسنک ) داستانِدر 

د یل دشمنی بوسهل زوزنی و امیر مسعود با حسنک تا زمان دستگیری او و حاضر 
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شویم. این مجلس از لحاظ گفتگوها و شدنش در مجلس واگذاری اموالش آگاه می

اهمیت است؛ با این حال اوج هنر بیهقی در صحنة بر دار پردازی نمایشی حائز شخصیت

توان آن را تک پردة نمایش دانست و یا از گردد که میکردن حسنک متجلی می

منظری دیگر دو بخش مجلس واگذاری اموال و بر دار شدن حسنک را دو پردة نمایش 

ان واقعة اصلی روییم و زمهایی حداقلی و محدود روبهدانست. در هر صورت ما با مکان

گونه که پیداست مجازات ناعاد نة نیز به یک روز محدود شده است. مضمون نیز همان

 خطای غرور یک وزیر پیشین است.

 های نمایشی در فروگرفتن امیر یوسفوحدت -ج

قبلی، در ابتدا  هایداستانمانند ( 116-188: همانفرو گرفتن امیر یوسف ) داستانِدر 

تة امیر یوسف در همراهی امیرمحمد برای بر تخت نشستن و خیانت مؤلف به روایت گذش

پردازد و سپس به شکلی نمایشی غالمش طغرل به او در خبررسانی اخبارش به مسعود می

اش را در بازة زمانی یک نیمروز در آمدن امیر یوسف به سمت سپاه مسعود و دستگیری

توان مضمون را مجازات ناعاد نة کشد. در این نمایش میلشکرگاه مسعود به تصویر می

 تغافل ناشی از شاد خواری و نظربازی دوران گذشتة امیر یوسف دانست.

ند، مکان را تنگ، ایم که حادثه زمان را کُ شده همه ما در رویارویی با حوادث متوجه 

ی سه سازد. از بررستر از وقایع جانبی قبل و بعد میاهمیت و رویداد را برجسته جزئیات را با

ای تصویری متوجة ویژگی تحدیدی حادثه شویم که بیهقی با نگرهنمایش فوق متوجه می

 های نمایشی نزدیک شده است.بوده است و از این روی به مرز وحدت
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 ایساختار سه پرده -3

 ای در نمایش ارسطوییساختار سه پرده-

که طرح و پیرنگ های آتنی این قاعده را مطرح کرد ارسطو با بررسی نمایش» 

(. در پردة اول که 16: 6196)مگی، « داستان باید آغاز، میان و پایان داشته باشد

گیرد تا بعداً به گسترش شوند، اطالعات در اختیار قرار میها معرفی میشخصیت

یابد و سرانجام در پردة سوم داستان کمک کند. در پردة دوم داستان گسترش می

زمان با این سه هم(. 686 ، الف:6196 رضوانیان و پورشبانان،) رسدداستان به نتیجه می

-6از:  عبارت استکه  شودمیطرح بخش سه مرحله از فرایند درام ارسطویی م

های آغازیِن در بخش(. 78: 6196 علیزاده و دلیر،راه حل )-1بحران -8پیایدگی 

یم. در شویدگی در داستان میکم متوجه بروز یک مشکل و پیانمایش ما کم

رسد و در پایان با نائل آمدن به راه ای بحرانی میپیایدگی به نقطه ،های میانیقسمت

 یابیم.حل به آرامش مجدد دست می

 ای در تاریخ بیهقیساختار سه پرده -

گیری تا که شرح زندگی مسعود غزنوی از قدرت-توان کلّیت تاریخ بیهقیمی

ای نمایش به تصویر کشید )رک. رضوانیان هرا در قالب ساختار سه پرد -مرگ او است

الف(، اما تدقیق در نحوة توصیف وقایع تراژیک تاریخ بیهقی  6196و پورشبانان، 

ای نمایش ارسطویی است. ها با خط سیر سه پردهنمایانگر تشابه ساختاری فراوان آن

شکل ها با مسعود های تراژیک که حول رابطة گذشتة شخصیتوقایع پیشینیِ نمایش

 شوند.اختصار توسط بیهقی روایت میاند مانند مدخل تراژدی بهگرفته

ها های نمایشی تاریخ بیهقی معطوف به اواخر وقایع تراژیک هستند که در آنتوصیف 

توان وقایع پایانی شود. در نتیجه میرسد و یا به بند کشیده مییا شخصیت اصلی به قتل می
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حساب آورد. از منظری و وقایع پیشینی را نقل راوی بهرا در یک پرده به نمایش کشید 

های بیهقی شد. بدین گونه که بعد از نقل نوعی پردة میانی برای نمایشتوان قائل بهدیگر می

راوی که پیش پرده و معادل پردة اول است، گفتگوهای منتج به حادثة نهایی را پردة میانی 

زند اما حدودی وحدت زمانی و مکانی را پس می نمایش به شمار آوریم. هر چند این امر تا

کند. گفتگوهای تر میای درام نزدیکهای بیهقی را به ساختار سه پردهدر عو  روایت

شدت نمایشی هستند و ها مانند بر دار شدن حسنک وزیر بهپیشاپایانی در بعضی داستان

کنند. ای زبانی منتقل میه مرحلهاول ب عالوه بر افزایش تعلیق، ستیز را از مرحلة ذهنِی پردة

انجامد و همانین زبانی و گفتگو محوری به تقویت بُعد نمایشی داستان می این ستیزِ 

 سازد.ها را بر ما آشکار میها و افکار مزوّرانه یا خیرخواهانة آندرونیّات شخصیت

و در یک های تئاتری در یک روز های بیهقی که مطابق وحدتدر پردة پایانیِ نمایش 

 ،یابد. پردة پایانیافتد ستیز از مرحلة زبانی به مرحلة عملی انتقال میمکان خاص اتفاق می

ب پردة عقوبت است. عقوبتی که ممکن است بعضی مواقع مانند داستان بازداشت علی قری

های بیااره ر  بگشاید و یا مانند داستان بر دار شدن حسنک اره بر روی شخصیتیکببه

 نمایش جزئیات صورت پذیرد. واسطةبه

ای های مورد بررسی این پژوهش در قالب سه پردهدر این قسمت به بازبینی تراژدی

بندی بیشتر از آنکه توصیف بیهقی از وقایع مذکور را در پردازیم. این تقسیمنمایش می

 های روایتای نمایش به شمار آورد، معطوف به ظرفیتتطابق کامل با ساختار سه پرده

 ای است.های سه پردهبیهقی برای تبدیل به نمایش

 ای در بازداشت علی قریبساختار سه پرده -الف

 :پردۀ اول

در هر سه تراژدی مورد بررسی در این پژوهش وقایع پیشینی به صورتی راویانه و 

بیهقی، بازداشت علی قریب و برادرش منگیتراک ) داستانِاند. در اختصار بیان شدهبه
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(، بیهقی در ادامة شرح کارهای علی قریب در خصوص دربند کردن امیر 97-19: 6191

های محمد و آمدن او به همراه لشکر تحت امرش به سمت سپاه مسعود، به ذکر صحبت

پردازد که در آن علی قریب به اشتباهِ عملکرد خود در بر علی قریب با بونصر مشکان می

در این پیش درامد گره اصلی )احتمال کشته شدن کند. تخت نشاندن امیر محمد اعتراف می

گردد. شخصیت مرکزین )علی قریب(، شخصیت مخالف )مسعود(، علی قریب( طرح می

های منفی )درباریان حاسد و طماع شخصیت خیرخواه و مثبت )بونصر مشکان( و شخصیت

ن و شوند و اوضاع آن روز جامعه در منقادِ قدرت بودچون بوسهل زوزنی( معرفی می

هایی شود. تعلیق نمایش با صحبتتعجیل مزوّرانه برای چسباندن خود به آن نشان داده می

دهد و در آن یقیِن علی قریب در مورد کشته شدنش را که علی با بونصر مشکان انجام می

اختیار او قبل از مالقات با مسعود که های بلند و بییابد و با خندهکند افزایش میبیان می

 شود.اش از حادثة پیش روی است باز هم بیشتر میفتة بیهقی نشانة آگاهیطبق گ

 پردۀ دوم:

پردة میانی نمایش بازداشت علی قریب که قسمت اصلی نمایش در این داستان است در 

ستیز در این قسمت بیشتر مخفی  ،واسطة بیان مزوّرانة مسعودگیرد. بهکا  مسعود شکل می

جویانة خوارزمشاه تعلیق های مصلحتری مخالفان و صحبتواسطة تکریم ظاهاست و به

رود و گیرد، ولی هنگامی که خوارزمشاه از مجلس بیرون میجنبة مثبت به خود می

شود. با این شود تعلیق منفی بیشتر میدرخواست علی برای ترک مجلس توسط شاه رد می

در حد با یی است و حال بر خالف نمایش حسنک که بحران و تعلیق در آن از ابتدا 

ای کنترل پذیرد در این نمایش تعلیق و بحران تا اندازهتعرّف و تحوّل خاصی صورت نمی

 گردد.شود و به پردة آخر منتقل میمی
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 پردۀ سوم:

به  آید ولی در حیاط کا میاز کا  بیرون  -منگیتراک-در پردة آخر برادر علی قریب

های انجام شده شود که تمام صحبتتازه متوجه می شود وناگاه توسط فّراشان دستگیر می

واسطة این هجوم، تعلیق و اند. بهنقشه بوده و برادرش را هم لحظاتی قبل دستگیر کرده

نشیند. دستگیری منگیتراک و برادرش منتج به رسد و فرو میباره به اوج می، یکبحران

هر چند که برای  گردد،می ه برخورد مزوّرانة مسعودها نسبت ببازشناخت )تعرّف( آن

تر از آخر این نمایش کوتاه قهرمانانِ تراژدی تعرّف دیگر نجات بخش نخواهد بود. پردة

پردة میانی آن است اما در نمایش بر دار شدن حسنک پردة آخر نیز از لحاظ زمانی 

این  ای برایگسترش یافته است. البته تقسیم بندی مشروح تنها تقسیم بندی ممکن سه پرده

های دوم در تاریخ توان مطابق الگوی گفتگو محوری پردهنمایش نیست. برای مثال می

بیهقی، پردة میانی را شامل گفتگوی بونصر و علی قریب دانست و وقایع کا  مسعود از 

دهند آغاز آن تا در بند شدن دو برادر را که در یک محدودة زمانی و در یک مکان ر  می

ش در آورد. البته در نسخة مشروح در این قسمت نیز گفتگو محوری در یک پرده به نمای

 پردة میانی رعایت شده است.

 ای در بر دار کردن حسنکساختار سه پرده -ب

 پردۀ اول:

های مسعود با عبدوس در در نمایشِ بر دار کردن حسنکِ وزیر، بیهقی صحبت

یفة بغداد و شایعة قرمطی اش به خلاحترامیاحترامی قبلی حسنک به او، بیخصوص بی

کند. همانین با توصیف شخصیت بوسهل زوزنی و نقش او در شدنش را روایت می

دهد ماجرای حسنک، نحوة انتقال حسنک توسط نوکر بوسهل به بلخ را شرح می

رسد ی توصیفی جلسة دیوان و دار زدن حسنک میها( تا اینکه به صحنه811-886: همان)

مدخل این نمایش ما عالوه بر آشنایی باشخصیت مرکزین  (. در812-889: همان)
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)حسنک(، شخصیت مخالف )مسعود(، شخصیت منفی )بوسهل( و شخصیت مثبت )خواجه 

گیری آن و شرایط های شکلاحمد( با گره درام )احتمال بر دار شدن حسنک(، زمینه

 شویم.اجتماعی حول این ماجرا آشنا می

 پردۀ دوم:

روییم. البته ستیز از همان مِ حسنک با ستیز و تعلیق ناشی از آن روبهدر پردة میانِی درا

ابتدای روایت نقلی )برخورد مغرورانة حسنک با مسعود در زمان حیات محمود( شروع شده 

و تعلیق اصلی نیز با سرنگونی محمد و به قدرت رسیدن مسعود آغاز شده است. با این حال 

یابد. اول ستیز نابرابر مسعود با وزیر از آن افزایش میدر قسمت میانی ستیز و تعلیق ناشی 

کند تا تمام اموالش را قبل از اعدام در جلسة دیوان به خلیفه ببخشد دربند که او را وادار می

رسد. تعلیق نیز که در و دوم ستیز لفظی بوسهل با حسنک که در جلسة مذکور به اوج می

شده در باب اعدام شدن یا نشدن حسنک بیشتر های رد و بدل واسطة صحبتقسمت نقلی به

شده بود با واگذاری اموال او به شاه، گریستن او در صحنة واگذاری و بیان این امر از دهان 

. در این پرده از شودمیخواجه احمد که شاید هنوز امیدی وجود داشته باشد بیشتر از قبل 

و ژکیدن زیر لب تا توهین به حسنک  طریق نمایش رفتار خبیثانة بوسهل از نیم خیز برخاستن

. همانین گفتگوهای تقابلی بین او و حسنک شویممیمتوجه شخصیت غیرانسانی او 

 شکست منطقی و اخالقی بوسهل است. دهندة نشانخوبی به

 پردۀ سوم:

 در پردة پایانی بر دار شدن حسنک با اوج هنرنمایی یک نویسنده در خلق نمایشیِ 

قدر از لحاظ وجوه نمایشی زیبا تصویر شده است که هر این پرده آنروییم. روایت روبه

محققی که به تاریخ بیهقی پرداخته ناگزیر از آن نیز سخن گفته است. در این صحنه آخرین 

بازد. هر چند ستیز واقعی پایان یافته است و برندة مغرور به بهانة شکار به امیدها نیز رنگ می
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واسطة جزء نگاری دقیق بیهقی از صحنة اعدام، تعلیق تا به بیرون از شهر رفته است اما

هاست که ای از توصیفها شامل مجموعهگیرد. این جزء نگاریآخرین لحظه اوج می

ها ب( توصیف عناصر و اشیاءج( توصیف اند از الف( توصیف حرکتاختصار عبارتبه

.( و( تقابل شقاوت و ای از اصوات )گریه، صدای قرآن و..ها د( توصیف مجموعهآدم

 (.98: 6199، یاریگلی زاده و شرارت افراد حاضر در صحنه )

 ای در فرو گرفتن امیر یوسفساختار سه پرده -ج

 پردۀ اول:

ای نقلی اطالعاتی از او به فرو گرفتن امیر یوسف نیز بیهقی در ابتدا به شیوه داستانِدر 

اش در زمان حکومت ه بودن و شاد خواریاند از بی غائلدهد که عبارتخواننده ارائه می

برادرش محمود، مُردن دختر بزرگ او در روز عقد با محمد و در پی آن دادن دختر 

کوچک که نشان کردة مسعود بود به محمد، حمایت او از محمد بعد از بر تخت نشستن و 

ف، ئن امیر یوسهایش به دستور مسعود )توسط غالم خازیر نظر گرفتن احوال و صحبت

مسعود و شخصیت  شخصیت مرکزین امیر یوسف، شخصیتِ مقابل طغرل(. در این نقل،

واسطة آگاهی ما از خبرهایی که طغرل از شوند. بهمعرفی می-غالم امیر یوسف-منفی طغرل

انگیز نمایش هستیم که با نمایش نور افکار و احوال اربابش به مسعود رسانده متوجه پایان غم

شود. با دسِت تاریک بیابان به شکلی براعت استهالل گونه نشان داده می مشعلِ امیر در دور

قرار گرفتن او در دهان دیو تاریکی، از همان فاصلة دوری که ایستاده است تعلیق نمایش 

 "بدبخت کجا داری میای. فرار کن"گوییم: شود و در دل میبیشتر می

 پردۀ دوم:

های نورانی او و همراهش سف با مشاهدة مشعلپردة میانی نمایش در فرو گرفتن امیر یو

گردد. غلبة تاریکی گستردة در اعماق تاریک بیابان توسط مسعود و سپاهیانش آغاز می
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های امیر یوسف نمایانگر فرجامی اهریمنی است که در انتظار شب بر نور ناچیز مشعل

ا به واسطة نگاه توان حضور دوردست او راوست. با توجه به محدودیت اجرای تئاتری می

واسطة حرکت دو لشکریان مسعود به خارج از صحنة نمایش نشان داد. این تعلیقِ آغازین به

های نور متعلق به تازند و تأیید این امر که مشعلسوی او میسواری که برای خبر آوری به

و کند شود. مسعود به شکلی مزوّرانه از عمویش استقبال میامیر یوسف است، بیشتر می

کند و در نزدیک صب  مسافتی را در حالت سواره و به همراه لشکر با او طی طریق می

گیرد. پردة میانی با برآمدن روز پایان می ای برایش برپا دارند. صحنةدهد تا خیمهدستور می

دوم هم هر چند دربردارندة گفتگوهای مسعود و عمویش امیر یوسف است اما راوی چیزی 

 کند.نمی از گفتگوها ذکر

 پردۀ سوم:

روز برآمده است و روشنایی آن نقاب از روی راز امیر یوسف که  ،در پردة پایانی

انداز یک راوی حاضر بیان چشم کشد. بیهقی باگویی در تاریکی شب پنهان شده بود بر می

خورد و چهرة ناراحتی دارد تعلیق نمایشی را دید امیر یوسف چیزی نمیدر ماجرا که می

زای امیر یوسف  دهد. جالب آنکه راوی در این پرده چیزی از گفتگوهای تعلیقیش میافزا

شنود و فقط ما وقتی که ای که چند بار بین او و مسعود در رفت و آمد است نمیباواسطه

شویم. نویسنده در اینجا گشاید متوجه فرجام او میخیزد و کاله و کمر میامیر یوسف بر می

کالم ست! و علی رغم خواندن یک واقعة تاریخی، گویا ما با یک نمایشِ بیتنها نشان داده ا

 روییم.روبه
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 های تئاتر روایی )برشتی( در تاریخ بیهقیجلوه

 گذاری در تئاتر برشتی )روایی(فاصله-

روایت یا با  بودمفهوم فاصله اولین بار در آرای افالطون مطرح شد. او معتقد 

شاگرد او  .(26: 6199د یا از طریق تقلید و یا هر دو )لوته، شوگویی بیان میداستان

برتولت (. 615-686: 6197ارسطو حماسه را روایی و تراژدی را نمایشی نامید )برشت، 
نویس آلمانی که تئاتر دراماتیک )ارسطویی( را دارای کارکردی نمایشنامه برشت

قضاوت و عقالنیت مخاطب  دانست و در پی تئاتری بود که قدرتتوهمی و اغواگر می

-بندی ارسطو و بازخوانی داستان(، با رجوع به تقسیم827 :6192، هولتنرا سلب نکند )

های شرقی نوعی تئاتر مبتنی بر روایت پدید آورد که به تئاتر روایی یا برشتی معروف 

ش بین جهان نمای ،واسطة ابزارهای مختلفکوشید بهغایت خود میشد. او در راه نیل به

گذاری یا تماشاگران فاصله اندازد، از این رو این شیوة عمل او به فاصله با جهان واقعیِ

 سازی معروف شد.بیگانه

بایست بیشتر از است. تئاتر روایی میگری روایتیکی از ابزارهای او در این امر  

 . در واقع راوی در(619 :6196، )جو یی طریق روایت اجرا شود تا از طریق نمایش

بیند یک تئاتر است گیرد تا بگوید که آناه میاین تئاتر بین نمایش و تماشاچی قرار می

غیر از راوی  برشتبایست راجع به آن قضاوت کند نه اینکه با آن همنوایی کند. که می

یاری، انداخت )واسطة ابزارهایی مانند موسیقی و رقص نیز در سیر نمایش فاصله میبه

اً برای آن که تماشاچی در پیچ و خم داستان فرو نرود و از تعقل (. حتی گاه6195:16

عالوه گاهی اوقات (. به16 کرد )همان:باز نماند در اولِ نمایش، داستان را تعریف می

شود و او وارد صحنه می راویِ ،مانند نمایشنامة دایرة گای قفقازی در آخر نمایش

 (.829 :6192 ،لتنخواند )هومخاطب را به اخالق و خرد فرا می

 



 8231 پاییز، 18، شمارة 32سال  ؛پژوهی ادبیمتن  831

 

 گذاری در تاریخ بیهقیفاصله -

مثابه نمایشی پیشاروی رغم آنکه بیهقی با وصف جزئیات بصری تاریخ را بهعلی 

دهد اما غنای نمایشی تاریخ او همواره به یک اندازه نیست. چشمان خوانندگان قرار می

های تاریخ ام قسمتگردد، زیرا تمبخشی از این امر به ماهیت روایت تاریخی باز می

جذابیت دراماتیک یکسانی ندارند. با این حال در تاریخ بیهقی غیر از موارد غیر 

های دراماتیک هستند نیز با یک هایی که برخوردار از جذابیتنمایشی، در قسمت

رو نیستیم، زیرا حضور راوی کم و بیش در نمایش دراماتیک )ارسطویی( صرف روبه

فاصلة  ،شود. بیهقی با قرار گرفتن مابین مخاطبان و نمایشده میها دیتمام این نمایش

مهار تاریخ را  کند و به این شیوههایش با جهان واقعی را حفظ میمابین جهان نمایش

گذاری که در شاهنامة فردوسی و آثار غنایِی دارد. این فاصلهدر دستان خود نگه می

شود مانند تئاتر برشتی برخاسته از ز دیده میهای نظامی( نینمایشی پارسی )مانند منظومه

خردگرایی مؤلفان است. با این حال لزوماً این امر مانند تئاتر برشتی در راستای کاستن 

تهییج نمایشی و احساسات مخاطب نیست بلکه وابسته به ساختار و سنت ادب شرقی 

-که ارائة اندیشهاصو ً هدف از قصه یا حکایت در شرق بیان قصه نیست بل»است، زیرا 

که نویسنده خود را موظف به بیان ( 859: 6196)شمیسا، « ای عرفانی یا اخالقی است

کند با حضور خود در نمایش آن را به سمت نتیجة داند. در نتیجه تالش میآن می

اخالقی و خردی مورد نظر سوق دهد. بیهقی مانند بسیاری از نویسندگان و شعرای هم 

ظاهری  ای نیز تقدیرگراست )=المقدّر کائن( و یا از تقدیرگراییِزهدوران خود تا اندا

برد. برای توجیه سکوت ناگزیر در برابر اعمال نادرست و غیراخالقی پادشاهان بهره می

توان در همین راستا ارزیابی کرد. او به واسطة های او را نیز میگذاریبرخی از فاصله

ناجوانمردانة پادشاه مانند کشتن درباریان طرفدار ها از تلخی اعمال گذاریاین فاصله

زند. کاهد و روی دادن این وقایع را به تقدیر و نامرادی روزگار پیوند میامیرمحمد می
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واسطة حضور راویانة مؤلف در آغاز و پایان گذاری نمایشی در تاریخ بیهقی بهفاصله

هایی زده ی هر یک مثالهای تمثیلی صورت گرفته است که برانمایش و ذکر داستان

 شود.می

 گذاری در آغاز نمایشفاصله -الف

ها حد کند. این روایتبیهقی وصف تمام وقایع نمایشی خود را با روایت آغاز می

ها را دروازة توان آنهای نمایشِی آن است و میهای نقلی تاریخ و بخشفاصل بخش

شود. برشتی فرجام کار نمایانده می ها مطابق نسخةها نامید. در این روایتورود نمایش

وقایع تأکیدی بر این نکته است که این وقایع  های نقا نه در آغازِهمین طور این روایت

بودنشان باید  افزاغمرغم اند، بنابراین علیاند و خوب و بد تمام شدهمربوط به گذشته

 حساب آوریم:ها را بخشی از تاریخ گذشته بهآن

 در آغاز بازداشت علی قریبطریق روایت  گذاری ازفاصله

چون در راندن تاریخ بدان جای رسیدم که این دو سوار، خیلتاش و اعرابی »

های حاجب بزرگ، علی قریب...)بیهقی وقایع بعدی تا بتگیناباد رسیدند با جواب نامه

 کند(؛ و خبر رسید حاجبآمدن علی قریب به نزد مسعود را به شکل نقا نه روایت می

که و سخت فرو شده بود چنان بزرگ علی باسفزار رسید با پیل و خزانه و لشکر هند...

های رود و پرده)و سرانجام راوی به کنار می داند که چه خواهد بودگفتی که می

رود(: روز شد و سلطان بار داد...علی و اعیان واسطة توصیف جزئیات با  مینمایش به

 (.11-91: 6191بیهقی، ) «رفتند...و سلطان بر تخت بود و... از این در سرای این باغ در

 گذاری از طریق روایت در آغاز بر دار کردن حسنکفاصله

فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حالِ بر دار کردن این مرد و پس به شرح قصه »

هایی که شد...)شرحی از خلقیات بوسهل زوزنی و نحوة آوردن حسنک به بلخ و بحث
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گردد تا به مجلس نمایشی دیوان گیرد توسط راوی ذکر میاعدام او شکل می بر سر

 رسد و پس از آن اوج لحظات نمایشی در صحنة بردار شدن حسنک شکلمی

پای دار آوردند...و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد گیرد(: حسنک را بهمی

 (.811-886: همان) «خواندند...خوانان قرآن میاند و قرآنآمده

 گذاری از طریق روایت در آغاز فرو گرفتن امیر یوسففاصله

ناچار و فرو گرفتن این امیر به بلق بود و این حدیث را قصه و تفصیلی است که به»

بباید نبشت. امیر یوسف مردی بود سخت بی عائله و دم هیچ فساد نگرفتی...)شرحی از 

رسد به شب نمایش ماجرا(: و...تا میگذشتة امیر یوسف و عروسی دخترش با محمد 

 «ها افروخته...از شب برداشته بود و در عماری ماده پیل بود و مشعل امیر پاسی مانده

 (.187-188: همان)

 فاصله گذاری در پایان نمایش -ب

گذارد، بلکه مانند های تراژیک خود ما را با واقعه تنها نمیبیهقی در پایان نمایش

آید و نتیجة اخالقی خود را از ة گای قفقازی به روی صحنه میراویِ نمایشِ دایر

اندازد و گیری بین ما و پایان دردناک نمایش فاصله میکند. این نتیجهنمایش اعالم می

 گرداند.ما را با چشمی خِرد بین به زندگی باز می

 گذاری در پایان بازداشت علی قریبفاصله

ه به پایان آمد و احمق کسی باشد که دل این است حال علی و روزگار و قومش ک

در این گیتی غدّار فریفتگار بندد و نعمت و جاه و و یت او را به هیچ چیز شمرد و 

 (.17-11: همان) خردمندان بدو فریفته نشوند...
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 گذاری در پایان بر دار کردن حسنکفاصله

ای نشابوریان این است حسنک و روزگارش؛ و گفتارش ...این بود که گفتی مرا دع

بسازد و نساخت؛ و اگر زمین و آب مسلمانان بغصب بستد نه زمین ماند و نه آب...و 

-هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند...و این افسانه

 (.812: همان) ای است با بسیار عبرت...

 های فرعیواسطۀ نقل داستانگذاری بهفاصله -ج

های فرعی در نمایش ایرانی نه تنها زاید نیستند، بلکه گاهی علت و داستان حوادث»

گویی کهن و معنای اصلی واقعه در آن نهفته است. این ساختار متأثر از شیوة داستان

های تمثیلی که بیان داستان (. با626-625: 6196)جو یی،  «ایرانی یعنی نقالی است

عنوان قاعدة هستی ادراک ارند ما تراژدی را بههای محوری دشباهت تامی با تراژدی

کنیم و در نتیجه با دانستن این امر که تراژدِی مشاهده شده توسط ما نه اولین آن می

طور آن را در آییم و همینتر کنار میبوده و نه آخرین آن خواهد بود با آن راحت

 نشینیم.اش به قضاوت میاسلوب تکرار شونده

 اسطۀ داستان فرعی در بر دار کردن حسنکوگذاری بهفاصله

پردازد و از زبیر میابنسرایی مادر حسنک به داستان عبداهللبیهقی بعد از ذکر مرثیه

 کند.این رهگذر صبر مادر حسنک را با مادر او مقایسه می

مادر حسنک...گفت: بزرگا مردا که این پسرم بود! که پادشاهی چون محمود این 

پادشاهی چون مسعود آن جهان...و بوده است در جهان مانند این که جهان بدو داد و 

 (.811: 6191)بیهقی،  چون عبداهلل زبیر...به خالفت نشست...

 

 



 8231 پاییز، 18، شمارة 32سال  ؛پژوهی ادبیمتن  821

 

 واسطۀ داستان فرعی در فروگرفتن امیر یوسفگذاری بهفاصله

رو نیستیم اما ای مانند آن روبهنمایش امیر یوسف با داستان تمثیلی هر چند در پایانِ

عو  مور  با ذکر داستان غالم او طغرل و نقش نظربازی امیر یوسف با او در دچار  در

سازد. رو میهای تمثیلی روبهما را با همان قاعدة اخالقی داستان ،شدنش به نگونساری

 روییم:در واقع در اینجا هم ما با نوعی روایت داستان در داستان روبه

غرل را گفت شاد باش ای کافر نعمت از وش گرفت و بگریست ...و طپسر را در آغ

سال دیگر...که از بلخ بازگشتیم، از راه بهر این ترا پروردم ...تا بر من چنین ساختی ...و 

یی است کوتاه گونه، نامه رسید که وی )امیر یوسف( بقلعت دروته گذشته شد...و قصه

-189: همانوم )حدیث این طغرل، اما نادر است، ناچار بگویم و به سر تاریخ باز ش

186.) 

 گیرینتیجه

اند. های تئاتری و سینما هر دو در صد سال اخیر از غرب به ایران وارد شدهنمایشنامه

تئاتر در آغاز ورود به کشورمان در عهد مشروطه نمایشی با اسامی غربی و مناسبات پسا 

ملی برای درام عنوان محشد. سینما نیز در ایران بیشتر از آنکه بهرنسانسی دانسته می

عنوان ابزاری بصری در مقابل ارسطویی و بازتاب ادبیات پارسی مدّ نظر قرار گیرد به

گریزی که شاید ریشه در سالیان گویی ادبیات کالسیک تلقی شد. این داستانداستان

گویی ایرانی داشته باشد یکی از د یلی است که باعث شده است متمادی سنت داستان

ی بین تئاتر و سینما با ادبیات کالسیک پارسی برقرار نشود. این در تا ارتباط محکم

-اند که به نمایشنامهیکهای دراماتحالی است که متونِ نظم و نثر پارسی مملو از روایت

 زنند.پهلو می و سینماییتئاتری های زیبای نامهها و فیلم
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های ی از لحاظ ظرفیتترین آثار منثور پارستوان یکی از برجستهتاریخ بیهقی را می

واسطة های تراژیک و پر تعلیق این اثر که بهسینمایی و تئاتری دانست. ساختار داستان

ها و طراحی روشمند وقایع شکل توصیف جزئیات، نگاه انسانی مور  به شخصیت

توان در جستاری گرفته است تا اندازة زیادی مطابق نسخة ارسطویی درام است و می

آگاهی، همرتیه، تعرف و مانند مضامین تراژدی ارسطویی )پیشتطبیقی مواردی 

ها و ناعاد نه بودن مجازات( و الگوی ساختاری کاتارسیس، پایان تراژیک داستان

های نمایشی( را ای و وحدتنمایش ارسطویی )خط سیر دراماتیک و ساختار سه پرده

واسطة حضور ر این اثر بهها پی گرفت. البته غیر از نمایش ارسطوییِ وقایع، ددر آن

بین مخاطبان با  های دراماتیک، نوعی فاصلهراوی و ترکیبِ نقل تاریخی با نمایش

گذاری راوی ها )مانند فاصلهگذاریجهان غمبار تراژدی ایجاد شده است؛ این فاصله

رغم های فرعی(، علیگذاری از طریق ذکر داستاندر آغاز و پایان داستان و فاصله

-هایی شکلی با فاصلهگذاری تئاتر برشتی، شباهتهای ماهوی با فاصلهفاوتبعضی ت

تاریخ بیهقی یک داستان خامِ صرف برای اقتباس تئاتری  گذاری رواییِ برشت دارد.

نیست، بلکه هرگاه کارگردانی برای اقتباس به سراغ آن بیاید آن را اثری خواهد یافت 

های از راه یک کارگردان را در طرح جلوه های داستانی، نیمیکه فراتر از جذابیت

 بصری و روایی نمایش طی کرده است.

 منابع

(. 6166) .حسین اسکندری و جهان دوست سبزعلیپور اصغر زاده، محمد،

 .69-19. صص 88 ش. ادب پژوهي «.تصویرسازی سینمایی در تاریخ بیهقی»

 چ ور.وشنگ آزادی. ترجمة ه6. ج تاریخ تئاتر جهان(. 6196) .براکت، اسکار. گ

 . تهران: مروارید.9
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ترجمة فریدون ناظری. تهران:  زندگي تئاتری من.(. 6197) .برشت، برتولت

 انتشارات جاویدان.

. 26و  25 ش .صحنه .. ترجمة مهدی نصیری«کاتارسیس»(. 6199) .برونیوس، تدی

 .16-11صص 

دربارة تاریخ  بیست و چهارمین مجموعة درس گفتارهایی» (.6168) .بلخاری، حسن
 .66-61(. صص 665)پیاپی  71 ش. کتاب ماه ادبیات .«بیهقی

. تصحی  علی اکبر تاریخ بیهقي (.6191) .بیهقی، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین

 فردوسی.مشهد: دانشگاه  .8فیا . چ 

تهران: . های دراماتیک ادبیات کهن فارسيقابلیت(. 6196) .جو یی، احمد

 انتشارات افراز.

مقایسة شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از »(. 6165) .سام پور، سعیدح

 6 . ش9 س .پژوهشنامة زبان و ادب فارسي )گوهر گویا(«. ماجرای افشین و بودلف

 .22-67(. صص 67پیاپی )

مشت در نمای درشت )معاني و بیان در ادبیات و (. 6199) .حسینی، سیدحسن

 شارات سروش.. تهران: انت1 چ .سینما(

سینما  .«مضامین تصویری و نمایشی در تاریخ بیهقی»(. 6179) .محمدی، حسنخان

 .11-12. صص 69. ش1 س. تئاتر

 . تهران: نشر مرکز.1 چ هاجر.ترجمة فیروز م .درام(. 6191) .. وسداوسن، 

 «.وجوه نمایشی تاریخ بیهقی»الف(.  6196) .رضوانیان، قدسیه و علیرضا پورشبانان
 .619-685صص  .19. ش 1 س. یخ ادبیاتتار
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ها و نمایش شخصیت»ب(.  6196). ______________________
. 8 ش. های زبان و ادبیات تطبیقيپژوهش«. های نمایشی در تاریخ بیهقیشخصیت

 .19-98صص 

 .1. ش1 س. نامة فرهنگستان «.وارگی تاریخ بیهقیداستان»(. 6191) .رضی، احمد

 .66-1صص 

. تهران: موسسه انتشارات امیر 7 چ .ارسطو و فن شعر (.6168) .، عبدالحسینزرین کوب

 کبیر.

 . تهران: نگاه.66 چ. های ادبيمکتب(. 6162) .سید حسینی، رضا

 .جلوۀ دراماتیک قران کریم )با تکیه بر احسن القصص((. 6192) .شاپور، سعید

 تهران: نشر سوره مهر.

 . تهران: نشر میترا.2 و .2 چ. انواع ادبي(. 6196) .شمیسا، سیروس

 .. تهران: انتشارات امیرکبیر6. ج کتاب نمایش(. 6119) .شهریاری، خسرو

نامه  «.سی قابلیت نمایشی افشین و بودلفبرر»(. 6196) .علیزاده، ناصر و منصور دلیر

 .96-19. صص 92 ش. پارسي

تشارات دانشگاه تهران: ان .تراژدی و تعزیه )مقایسه((. 6196) .فنائیان، تاجبخش

 تهران.

احمر )نقل از همایون میر ترجمة .«درام، تراژدی و ملودرام»(. 6197) .کادن، جی ای

 .21-19. صص 99، 97، 91 ش .صحنه فاطمه ضرب استجابی(.

استان حسنک های نمایشی دبررسی قابلیت»(. 6199) .گلی زاده، پروین و علی یاری

. صص 611ش، )ادبیات و علو م انساني سابق( جستارهای ادبي «.وزیر در تاریخ بیهقی

75-91. 
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