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  مقدمه -1

ـ      ندي است كه افزون بر ارائة آگاهي      تاريخ بيهقي گنجينة ارزشم    -يهاي مفيدي دربارة تاريخ غزنويان، تجّل

ـنجم هجـري اسـت             اي كم گاه نمونه  انـداز توصـيفهاي بيهقـي از    چـشم . نظير از نثـر فارسـي در قـرن پ
هنـر   -يته حقيقـت نمـاي   و الب-ت، ظرافت و گيرايي  در عين دّق،ها و فضاهاتص، موقعيرويدادها، اشخا

  .او را در قالب بياني شاعرانه و مخيل به نمايش گذاشته است
ـتاني تـاريخ بيهقـي اشـاره كـرده          قان زيادي به جنبه   محّق  از جملـه زنـده يـاد دكتـر     ؛انـد هـاي داس

ـين حقيقـت      -وي تاريخ مفصل خـود را       «: نوشته است غالمحسين يوسفي به درستي در اين باره          در ع
طوري كـه وقتـي كـسي    به . چسب نگاشته است  به صورت رماني گيرا و دل-پژوهي و نمايش حقايق     

گذراند و ميل ندارد تـا آن را بـه پايـان    خواند مثل آن است كه داستاني را از نظر ميهر قسمت آن را مي 
توصيف بيهقي از اشـخاص و ذكـر سرگذشـت آنهـا در           ). 207: 2536يوسفي،(».نرسانده، از دست بنهد   

 ١هاي تاريخي بيهقي در بسياري موارد به سـمت نـوعي روايـت   گزارش. خورد به چشم مي اسر اثرش سر
ـتان و روايـت تـاريخي             ،بارهـا «اي كه در اين اثر      به گونه . رودداستاني پيش مي    آشـكارا و آگاهانـه، داس

 يكي از رموز تأثيرگـذاري و مانـدگاري يادگـار           ،شايد همين امر  ). 628: 1380احمدي،(» انددرهم تنيده ،
بـه عّلـت چربيـدن      « رخدادهاي تاريخي است،     ي اگرچه موضوع چنين آثار    ،به بياني ديگر  . بيهقي است 

  ).93: 1376ميرصادقي،(» زنند نه تاريخه مي، پهلو به قصقانة آنها بر واقعيت تاريخيجنبة خالّ
پرداختـه اسـت؛ از ايـن رو نثـر او نثـري             هـا   ات صـحنه  ي از پيش انديشيده به جزئي     بيهقي با بينش  

نثر بيهقـي را نثـري سـينمايي        «،  »گشتن او به گرد زوايا وخبايا     «كند و آن    ك و تصويري جلوه مي    پرتحرّ
ــاال بــرده اســت   ــا ايــن ســطح ب ).  161: 1383حــسيني،(» كــرده و قــدرت منظــره پــردازي را در آن ت

خواسـته  عراي بهـار، نويـسنده مـي      الـّش به تعبير ملـك    در اثر بيهقي همان چيزي است كه         تصويرپردازي
اي بيارايـد كـه خواننـده را    سازي و بياني شعرگونه، رويدادها را به گونه   است با توصيف، تعريف، منظره    

  ).69 / 2: 1370بهار،( هر رخداد را نشان دهد ي اجزايدر برابر آن قرار دهد و تمام

                                                           
1- Narration 
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ـ  )1( كم نيـست،   ،هاي تراژيك يا قطعات پركنش، تصويري و نمايشي        بيهقي سرگذشت  در تاريخ  ا  ام
 كـه امـروز در دسـت         آن بخـشي   -آموز تـاريخ بيهقـي      ترين روايت غمگنانه و عبرت    گمان برجسته بي

كـه از   » پـرآبِ چـشم    «يي درخشان و داستان   اقطعه. است» كردن امير حسنكِ وزير   ذكر بردار  «-ماست  
. دهـد يتي بيهقـي را نـشان مـي       وني، هنر نويـسندگي، رواداري، آزادگـي و اعتـدال شخـص           وجوه گوناگ 

 اما بـه سـاير   ؛اندش از تاريخ بيهقي تأكيد كردههاي بالغي اين بخ بسياري از پژوهشگران معاصر بر جنبه     
رام و  در اين بررسي، نويسندگان تنها از منظـر د        . تر توجه شده است    وجوه داستان و غناي بصري آن كم      

هاي نمايشي آن در يك اقتبـاس       اند و به بازنمايي جنبه    اي به داستان حسنك نگريسته    همچون نمايشنامه 

  )2(.اند پرداخته1ادبي

  زمينه پيش-2

رونـد؛ سلـسله وقـايعي كـه بـه          ساز ماجرا به شمار مي     هستند كه زمينه   يزمينه، روايتها يا رخدادهاي   پيش
در واقـع، ايـن   . تر از وقايع جاري نيـست    ها در طرح و توطئة درام كم       آن شوند و نقش  گذشته مربوط مي  

تهـا و ويژگيهـاي عوامـل    توان برخي از موقعي كه از راه آنها مي مندرخدادها عامل مهمي براي پيشبرد درا     
 اسـت كـه رفتـار اكنـون اشـخاص           ٢با مرور اين روايتها و بازگـشت بـه گذشـته          . داستان را بازگو كرد   

  .ودشرمزگشايي مي
در داستان حسنك، روايتهاي مهمي وجود دارد كه طرح و توطئة ماجراي بـر دار كـردن حـسنك،              

 بـه ترتيـب     ،سـاز  زمينـه  يبرخـي از ايـن روايتهـا      . گيردبيش از هر چيزي مايه و پاية خود را از آنها مي           
ت در پي مي   اهمـ   «نخست، راه گردانيدن حسنك به عنوان       . آيدي د غزنـوي از    دربـار محمـو   » اجاميـر الح

 و رفتن به مصر و خلعت ستاندن از خليفة فـاطمي اسـت              -ان  اسي پايتخت سياسي و معنوي عب     -بغداد  
  .رودكه دشمن شمارة يك دربار عباسي به شمار مي

كه برابر توصيف بونصر مشكان و توضـيح مـاجرا بـه اميـر مـسعود، گنـاهي                  در اين روايت، با آن    
دن موضوع و ضرورت راه گردانيدن از بغداد و پـذيرش           نيپس از ش  ي پادشاه    حّت ،متوجه حسنك نيست  

                                                           
 1- Literary Adaption    

2-  Flashback 
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پـس از   «: گويـد ، مي آلود محمود در باب خليفة بغداد      و آگاهي از خطاب سرزنش     خلعت خليفة فاطمي  
راه باديـه آمـدي، در خـون آن همـه خلـق      ] بـه [حسنك در اين باب چـه گنـاه بـوده اسـت كـه اگـر                 

شـود كـه در رونـد درام،        سـاز تهمـت و گنـاهي مـي        حال زمينه ا در هر    ام ؛)227: 2536بيهقي،(»شدي؟
تـرين دليـل گرفتـاري    گونه است كه اين رخـداد، اگـر مهـم         اين. شودترين جرم حسنك شمرده مي     مهم

نباشد، بهترين بهانه براي از بين بردن اوست و وي را مـثالً بـه فرمـان خليفـة                   » پسريان«حسنك در بند    
  .كشندبغداد و به سزاي آن بردار مي

شود، رنجيدن مـسعود از حـسنك در زمـان    در متن وقايع به آن اشاره ميروايت ديگري كه    
 كه در آخرين روزها كامالً از وليعهد خـود     -محمود  حسنك بنا به فرمان سلطان    . وزارت اوست 

حـسنك  » تهور و تعدي«آنچه بيهقي . دهد محمد را بر مسعود ترجيح مي      -گردان شده بود    روي
هـاي   ها و دليريياخته، گويا به گستاخكند كه در تاريخ خود به ذكر آن پرد    ند و تصريح مي   خوامي

  ).466: 1381اميدساالر، (اي چون امير مسعود در پيوند است  وزارت با شاهزادهةاو نيز در دور
گونه كه پيداست، بخشي از اين تندرويها متوجه امير مسعود بوده و باعث رنجش خاطر             آن
را بگـوي كـه مـن    اميرت «: حسنك روزي در اوج قدرت به عبدوس گفته بود . ده است او گردي 

كنم، اگر وقتي تخت ملك به تـو رسـد، حـسنك را بـر دار           آنچه كنم به فرمان خداوند خود مي      
جسارت او در ترجيح فرزند كوچك بر وليعهدِ خلـع شـده از             ). 223: 2536بيهقي،  (» .بايد كرد 

تـر  لي او، زمينة بدبيني و كينة مسعود و اطرافيان را در آينده آمـاده             قدرت و اظهارنظرهاي احتما   
  .كرد

اي كوتاه  روايت پيشيني ديگر كه راوي آن عبدوس كارگزار ويژة امير مسعود است، صحنه            
. رود و گويا از جانب دربانـان تحقيـر شـده بـود    است كه بوسهل زوزني به در خانة حسنك مي 

شـود و بـه     گردد تا نطفة كينة عميقي در بوسهل بـسته          باعث مي اهميت  اين برخورد به ظاهركم   
  .هايي دراماتيك ببخشدهاي بعدي جنبهكشمكش
 ـ  اي از درباريـان  گشايي عدهجويي و عقدهبينيم مجموعة اين فعل و انفعاالت و فرصت   مي

شخــص بـازي محـوري را بـراي      ١ نيـروي الزم و انگيـزة  ـ  در كار باشد » بازجستي«آن كه بي

                                                           
1- Motivation  
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توانـد بـا بررسـي زنـدگي و         كننـده مـي   با وجـود ايـن، اقتبـاس      . آوردپيشبــرد وقايع فراهم مي   
ل مظلمه را براي اميرمسعود بر عهـده  در اين ماجرا نقش دالّ«ت مسعود و نيز بوسهل كه       شخصي
  .هاي داستان عينيت ببخشدها و پيچيدگي، به انگيزه)81: 1374همايـون كاتوزيـان، (» داشت

   اصلي١يم اشخاص و تعيين شخصيتهاي تقس-3

ـيش از بيـست       احتـساب بـا   . سيم نقـش آنـان بپـردازيم      بايد به تعيين بازيگران و تق     نخست مي   راوي، ب
ـه بـه          . كنـد آفريني مي لشكر در اين داستان نقش    ت و تعدادي سياهي   شخصيايـن اشـخاص بـدون توج

زير، اميـر مـسعود، خواجـه احمدحـسن،         بوسهل زوزني، حسنك و   : ها عبارتند از  ترتيب ورود به صحنه   
بونصر مشكان، سلطان محمود، علي رايض، بوسهل حمدوي، ابوالقاسم كثير، والـي حـرس، ابوالحـسن           

  .ددار، مادرِ حسنك، عبدوس، دو پيك و جالّحربلي، دانشمند نبيه، نصرخلف، ميكائيل، احمد جامه
حـضوري  ،   اول در سراسـر قـصه      بـه عنـوان نقـش     از ميان اين شخصيتها، امير مسعود و حسنك         

تعدادي ماننـد بوسـهل،     .  حاصل رويارويي اين دو تن است      ،مند و پويا دارند و وجوه درماتيك اثر       كنش
دار  ماننـد ميكائيـل و احمـد جامـه        زاحمد حسن و بونصر مشكان نقشهاي درجه دو و برخي ني           خواجه

 لـشكر بـراي نقـشهاي فرعـي يـا آرايـش       بعضي نيز به عنوان سياهي   . نقشهاي درجه سه بر عهده دارند     
  .ها حضور دارندصحنه

اگرچه سرگذشت غمگنانه و شخصيت استوار حسنك باعث گرديده كه خواننده عمومـاً او را بـه                 
ـ   »  نقش -شخص«ترين  عنوان محوري  ه تلقّي كند، اما در خـوانش حاضـر، اميـر مـسعود نقـش      اين قص

» نمـايش «ايـن   » قهرمـان «ا  ي ٢»شخص بازي محوري  «ن او را    توابه عبارتي مي  . محوري را بر عهده دارد    
كند، روند عـادي زنـدگي را بـه        محيط را آشفته مي    «كسي است كه    » بازي محوري شخص  «ناميد؛ زيرا   

بدون او همه چيـز در جـاي خـود    . آوردزند و كشمكش را به وجود ميريزد، بحران را دامن مي   هم مي 
ـيش از ايـن                بر   ).56: 1366ي،مّك(» قرار دارد  اين اساس، از ميان كساني كه با حسنك دشمني دارند، يا پ

تـرين فـردي كـه خواسـت و ارادة او        اند، برجـسته  اي از او به دل گرفته     به داليل سياسي يا عقيدتي كينه     

                                                           
1- Character 
2- Protagonist   
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دهـد، كـسي نيـست       ادامه مـي   – قتل حسنك    – را تا سرحد امكان      ١زند و كشمكش  تعادل را برهم مي   
  . جز امير مسعود

شـخص بـازي    « او را    ،تـوان از ديـدگاه سـاخت درام       مي. در برابر مسعود، حسنك وزير قرار دارد      
.  عليـه اوسـت    ، محـوري   بـازي  چينيهاي شخص ناميد؛ كسي كه همة دسيسه    » د قهرمان ّض«ا  ي 2»مخالف

بنـا  . است او به نحو چشمگيري از ساير اشخاص قصه متمـايز باشـد             اي از شرايط باعث شده    مجموعه
نيرويي كه همچون سدي محكم در مقابل اعمال و خواست شـخص بـازي محـوري قـد             « عريف،  به ت 

 كوشـشهاي شـخص بـازي محـوري بـراي درهـم             ،هكچنان  آن. برافراشته، شخص بازي مخالف است    
ك شـخص بـازي     شـرايطي كـه او بـه وجـود آورده، محـرّ            ،   …گيـرد شكستن پايداري او صورت مي    

مـاجرا يعنـي   » محوريـت «نك آن نيرويي است كه مـورد هجـوم   پس، حس ). 58: همان (»محوري است 
رساند وسرانجام  بـه مـرگ       تالشها و پيگيريهاي مسعود، بحران را به نقطة اوج مي         . گيردمسعود قرار مي  

  . انجامدحسنك مي
سـهل، خواجـه    ها ازجملـه بو   يتاز شخـص  گونه كه ياد شد، افزون بر اشخاص اصلي، تعدادي          همان

هـا  هرچند اين اشخاص در بـسياري از صـحنه  . هاي درجة دو بر عهده دارند  نقش ،صراحمد حسن و بون   
هـا هنگـامي   وجود آن«ا بايد دانست كه نند، امك ايفا ميي نقش،حضور دارند و در مسير پيشرفت رويدادها     

كند كه در ارتبـاط بـا اشـخاص بـازي اصـلي قـرار            شود و براي نمايش ضرورت پيدا مي      محسوس مي 
يعني در واقع نوعي كاتاليزور بـراي انجـام يـافتن فعـل و انفعـاالت اشـخاص بـازي اصـلي                     . گيرند مي

  ).70: همان(» نمايشنامه هستند
ـتة مخالفـان    هـا و توطئـه  تري دارد و بـا وسوسـه    از ميان اينان، بوسهل نقش پررنگ      هـايش سردس

» . را بـر دار بايـد كـرد   دميـد كـه ناچـار حـسنك    بلخ در امير مي به «بود كه  او  . آيدحسنك به شمار مي   
ـ          با وجود آن  ). 224: 2536بيهقي،  ( ل را در ايـن داسـتان نـدارد، امـنش كه او نقش درجـه او منـدي و  ا ك
ميتـي بـسيار برخـوردار     وي اعمال كرد، از اه رفتاري كه بوسهل قبل از ماجراي بر دار كردن او در حقّ           «

                                                           
1- Conflict 
2- Antagonist    
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ت حـسنك از هـيچ كوشـشي فروگـذارنكرد؛     او در خوارداشـ ). 82: 1374همايون كاتوزيـان،    (» . است
  .هاي آن، حسنك را به كام خود فرو بردچنان كه شعلهوقفه در تنور كشمكش دميد؛ آن بي

جايي اشخاص محوري و مخالف در روند درام        اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه جابه          نكته
محوري است؛ زيرا اوسـت كـه نظـم     شخص ،براي مثال در اين داستان، حسنك نخست   . پذير است امكان

ـين     بارة امير مسعود و هم   ي در ر و تعد  زند و با تهو   موجود را به هم مي     چنين نرفتن بـه بغـداد، كـشمكش ب
 د، خشم پسريان را برمي     . آورداسي و غزنوي را پديد مي     دربار عباحتياط، انگيزد و بيبا هواداري از امير محم

  .شودس در ادامة داستان به شخص مخالف تبديل ميسپ. راندسخناني تند بر زبان مي

   ترسيم سيماي اشخاص در داستان حسنك-4

پرداخت هنري اشخاص موجب پذيرش آنان نزد مخاطـب         . بنياد هر اثر نمايشي، اشخاص بازي هستند      
 در و برقراري ارتباط پويا با او و ترسيم نادرست آنها، به هدر رفتن نيروي القايي اثـر و عـدم توفيـق آن                    

به عبارت ديگـر موفقيـت يـك درام بـه توانـايي نويـسنده در توصـيف و            . انجامدتعامل با تماشاگر مي   
     ـيم البّتـه مـي      .  دارد ترسيم سيماي آدمهاي اثرش بستگي تام بايـست از طريـق گفتـار و اعمـال          اين ترس

فـي  بـراي معرّ  در يـك اثـر دراماتيـك،        «اشخاص بازي صورت گيرد، نه تنها از راه روايت راوي، زيـرا             
آورنـد، يعنـي داسـتاني      مـوقعيتي فـراهم مـي     ] بلكـه [ پردازنـد،  به توصيف احوال او نمي     ،شخص بازي 

سازند تا شخص بازي به اقتضاي خلق و خوي خود، در چهارچوب آن داستان با اعمالي كـه انجـام                    مي
  ).28: 1366ي،مّك(»كندرفي دهد، خود را معمي

ـ زر(سازد اعمال آدمي شخصيت او را مي،يبنا به تعريف ارسطو، در تراژد     -121: 1357ن كـوب، ي
ـتان، بـا           خـوي به عبارت ديگر شخصِ بازي به اقتضاي خلـق و         ). 125  خـويش در چـارچوب آن داس

تـوانيم بـه درون     با رفتار و گفتار آدمهـا مـي       . دهددهد، خود را به تماشاگر نشان مي      اعمالي كه انجام مي   
يابي به مباني انديـشه، آرزوهـا،   پيچيدگيهاي شخصيتي و رواني افراد و دست      آنها نفوذ كنيم و با واكاوي       

     ترسيم سيمــاي اشـخاص بـازي       . ات ذهني خود را گسترش بدهيم     آمال، دردها و شاديهاي آنان، تجربي
ـيدن، حركـات، عـادت ويـژه،             ة  از راه توصيف سيماي ظاهري، رفتار، نحو       حرف زدن، طرز لبـاس پوش

  . آيد به دست مي،ة داوري كردن دربارة ديگراناعتبار و آبرو و نحو
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تريــن  كه قلم پرشور و توانمند و نگاه نافذ بيهقـي، راوي دقيـق  در تراژدي حسنك وزير، افزون بر آن  
ه اسـت، هنر توصيف و تصوي      جزئي  مانند تصاوير ورود حـسنك بـه     -هايي  رپردازي او در بخش   ـات صحـن

هـا، طـرز    نحـوة داوري آن   وگوها، اعمال آدمها،    رسد؛ تنوع گفت  ي به اوج خود م    -و صحنة اعدام    » محضر«
ـيماي اشـخاص بـر    لباس پوشيدن، نحوة حرف زدن و زمينه      هايي از اين دست، نقشي اساسي در ترسيم س

ـيم يـا بـه      عهده دارند، به نحوي كه در بازآفريني نمايشي اين اثر، حّت  ي اگر توضيحات بيهقـي را حـذف كن
ـنش، پايگـاه                 ز مي  برسانيم، با  حداقلّ توان به كمك ديالوگ و رفتار بازيگران داستان حـسنك، از روحيـه، م

  .ها برداشتي نمايشي كردمهاي آد اجتماعي، خلق و خو و ساير ويژگي–سياسي 
كردن حـسنك،   رگران رويداد بر دا   درونيات كنش براي گذر از پوستة ظاهري آدمها و شناور شدن در           

زند، يا  آرام دارد و كوتاه و گزيده حرف مي1آهنگي مسعود كه معموالً ضربدقّت در نحوة حرف زدن امير   
 حسنك، بسترهاي مناسبي براي درك و تحليل شخصيت آنهـا     ةنحوة حرف زدن بوسهل و داوري او دربار       

ه سـكوت  توان در نحوة لباس پوشيدن، گفتاري تند و حماسي و البّت سيماي حسنك را مي   . دروبه شمار مي  
  .اش ترسيم شده يافتار و رفتار جسورانهدمعني

هاي تصويري آن از منظر توصيف به قـدري         توان گفت كه قابليتهاي نمايشي داستان و غناي جنبه        مي
در واقع  . شودرو نمي چنداني براي درك مسير وقايع ماجرا روبه      ) غير هنري (كافي است كه مخاطب با ابهام     

خلـق و خـوي خـود را بـه     ، ...  داوري و ةبا گفتار و رفتار و نحو  هر كدام از اشخاص اين واقعه به نحوي         
  .استبيننده  به درون آدمها مهي - هاي نفوذ خواننده بستر،اند و از جهات گوناگونينمايش گذاشته

  2وگوگفت -5

 در درام، ايجاد ارتباط منطقي ميان اجزاي داستان، تبيـين ويژگـي  » وگوگفت«ازجمله كاربردهاي عنصر 

منش گويندگان، بازنمايي انديشه و منزلت فكري اشخاص، روابط آدمها، تـصويرسازي و فـضاسازي              و  
  ).108-105: 1366، يمّك (گرددريزي و به مخاطب منتقل ميداستان است كه در قالب مكالمه طرح

                                                           
                                                    1- Rhythm    

2- Dialogue  
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گيـرد و  قـرار مـي  » محـور روايـت « داسـتانهاي    ةداستان حسنك با توجه به نوع طرح آن، در دسـت          
وان نثر جاندار و تصويرپرداز بيهقي و خالقيت او را براي گزارشي هنرمندانـه ناديـده گرفـت، امـا                    تنمي

بـه عبـارتي حـضور راوي در    . بار اصلي روايت را اشخاص رخداد بر عهـده دارنـد نـه شـخص راوي               
د، كننـ هاي مختلف خلق مي   ليت اثر محسوس است، اما جزئيات ماجرا را اشخاص و بازيگران صحنه           ّك

ـتان را بـه    برند، تعليق، كـشش و هيجـان را دامـن مـي           حوادث را به پيش مي      1» اوجةنقطـ «زننـد و داس
  .رسانندمي

ـيه نمـي      بيهقي به عنوان راوي تنها رويدادهاي نمايشي را شرح مي          پـردازد و صـرفاً     دهد و به حاش
تـرين   راوي آغاز و با كـم      با نقل قول  ) پرده(به نوعي، هر بخش     . دهدسلسة رخدادها را به هم پيوند مي      

ـيش        » اشخاص بازي «شود كه   فاصله سعي مي   ه را تـداوم    روي قـص   وارد صحنه شوند و با گفتـارخود، پ
ـ    گوني گفت گونه. ببخشند اي را از تـازه  2»عمـل «ت در پيونـد دراماتيـك آنهـا، هـر لحظـه           وگوها و دّق

 بـه ترتيبـي كـه خـواهيم     -نك وزير بنابراين، ساختار تراژدي حس   . گذارداشخاص داستان به نمايش مي    
  .شود، نه بر چارچوب نقل قولهاي راويوگوهاي آنها بنا مي برپاية گفت-ديد 

 كينه و دشمني بوسهل نسبت به حسنك و آزردگـي اميـر       ،گيردگوهايي كه در مي   و از خالل گفت  
ـ                 ق خواجـه احمـد     مسعود از او، توجه سلطان محمود به حسنك و رابطة تنگاتنگ آن دو، احـساس تعّل
بل تـشخيص   قا... حسن به سرنوشت وي، احساس ناخوشايند درباريان نسبت به كينه جويي بوسهل و              

جـا كـه     تا آن  ،اندوگوها كامالً نمايشي نقل شده     قابل توجه اين است كه گفت      ةنكت. و تصور خواهد بود   
وجـود نـدارد و در بيـشتر     برندگي داستان كمـك نكنـد در روايـت          اي كه به پيش   توان گفت مكالمه  مي

اگرچه گفتار يكي دو شخصيت قدري طـوالني بـه          . ها بجا و هنري است    موارد، ايجاز و پختگي مكالمه    
هاي نگاه دوربـين چـشم      ات و تنوع زاويه   اطناب بالغي بيهقي و ترسيم سينمايي جزئي       «رسد، با   نظر مي 

. آينـد اختار داستان، چندان بـه چـشم نمـي        و تنيدن آنها در س    ) 214: 1383حسيني،(»قاين نويسندة خالّ  
كه در به تصوير كشيدن و بازسازي رويدادهاي پيشين به ذهن مخاطـب يـاري               وگوها افزون بر آن   گفت

  .كند  نيز آماده مي رارساند، با فضاسازيهاي دقيق، زمينة واكاوي وقايع بعديمي

                                                           
1- Climax    

                                                                                                                                      2- Action 
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ن اشـخاص مختلـف در       كامـل بـي    يوگـو بيش از چهل و پنج گفت     » كردن حسنك ذكر بردار «در  
وگـو در فرآينـد     برندة عنصر گفـت   گيرد كه دقّت در آنها، بيانگر قابليتهاي نمايشي قصه و نقش پيش           مي

جـويي، تظـاهر    گري، كينـه  ديالوگهاي بوسهل، بيشتر نشان دهندة حيله     . به سرانجام رسانيدن وقايع است    
حالي كه مكالمـات خواجـه احمدحـسن    در . رحمي اوستدلي و بيبه هواداري از امير مسعود و سنگ      

  .دوستانه و در مورد بوسهل بسيار تند و سرزنش آميزندجويانه و انساندر خصوص حسنك مصلحت
تر موارد كوتاه، آمرانه و در چند مورد هم مبهم و خـالي از هرگونـه                 گفتارهاي امير مسعود در بيش    

 خاص آنچـه  «،  )خطـاب بـه بوسـهل     (» . يـشيم تا دريـن معنـي بيند      «هايي مانند   وگوگفت. ي است حس
. داراي ابهـام و تعليقنـد  ) خطـاب بـه بونـصر    (»بدانستم«،  )خطاب به خواجه   (».واجب باشد فرموده آيد   

 از سويي شخـصي پايـدار و    ،شمار خود هاي كم يا قهرمان در ديالوگ   » شخص مخالف «حسنك به عنوان    
رويهاي گذشته پـشيمان و نـسبت    از زياده- تا حدودي -اعتنا به سرنوشت، و از سويي ديگر      معتقد و بي  

جا براي رعايت اختصار به عنوان نمونه تنهـا بـه           در اين . شودبه عاقبت زن و فرزند نگران نشان داده مي        
  : پردازيميم» محضر«وگوهاي داستان در صحنة بخشي از گفت

 احتـرام او از جـا         به  -خيز شده است   جز بوسهل كه نيم    –شود، حاضران   حسنك به مجلس آورده مي    [
  :]خيزندبرمي

  !»در همه كارها ناتمامي «]:خطاب به بوسهل [خواجه
  ؟»گذاردباشد و روزگار چگونه مييخواجه چون م«]: خطاب به حسنك[خواجه 
  ».جاي شكر است«: حسنك

ـ    دل شكسته نبايد داشت كه چنين حالها مردان را پيش آيد، فرمان           «: خواجه هـر چـه خداونـد      ه  برداري بايد نمود ب
  ». فرمايد، كه تا جان در تن است، اميد صدهزار راحت است و فرج

ـ    -خداوند را كِرا كند كه با چنين سگ قرمطي     «: بوسهل ـين  -فرمـان اميرالمـومنين  ه  كه بـر دار خواهنـد كـرد ب  چن
  »گفتن؟

.  جهانيـان داننـد  ،سگ ندانم كه بوده است، خاندانِ من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت    «: حسنك
ـيده اسـت، كـس بـاز       . جهان خوردم و كارها راندم و عاقبتِ كارِ آدمي مرگ است    اگر امـروز اجـل رس

ايـن خواجـه كـه مـرا ايـن          . م ا تر از حسينِ علـي نـي        كه بزرگ  ،نتواند داشت كه بردار كشند يا جز دار       
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ثِ قرمطي بـه ازيـن بايـد، كـه او را          اما حدي . گويد، مرا شعر گفته است و بر درِ سرايِ من ايستاده است            مي
  ».بازداشتند بدين تهمت نه مرا، و اين معروف است، من چنين چيزها ندانم

ايـم،  ايم هيچ حرمت نيست؟ ما كـاري را گـرد شـده      اين مجلسِ سلطان را كه اينجا نشسته      «]: داردبانگ برمي [خواجه  
  ».شماست، هرچه خواهي بكنچون ازين فارغ شويم، اين مرد پنج و شش ماه است تا در دست 

  ).231 :2536بيهقي، (» !باز بايد گشت«]: خطاب به حسنك[ مأموران
گـوني، ايجـاز و     دهد بيهقي تا چه مايه گونه     ها و مراجعه به اصل روايت، نشان مي       ت در اين نمونه   دّق

- شكلآهنگ تند وقايع و به يك سخن،  فضاسازي و ضرب  . استوگو رعايت كرده  ساختمندي را در گفت   

  .كندتر مي اثر را نمايشي،وگوهاري ساختار تراژدي در خالل همين گفتيگ

   بحران -6

هايي اسـت   ويژه دارد و شامل سلسله كنـش    ي عاملي است كه در تحليل ساختار هر نمايش جايگاه         1بحران
و ...بـرد  اال ميدهد و با ايجاد درگيري عاطفي، ميزان هيجان تماشاگر را ب      ت مي نامه شد به وقايع نمايش  «كه  

اين ) 191: 1366،يمّك(»پايه و اساس آن بر دگرگوني و تغيير وضع از حالي به حالي ديگر نهاده شده است                
در واقـع، در مـسير پيـشرفت اسـت كـه احـساسات              .  استوار با تعليق دارد    يعنصر در هر نمايشنامه پيوند    

هرچه اين احساس و    . شودتان منجر مي  هاي عاطفي او با قهرمان داس     مخاطب تحريك شده و به ايجاد گره      
ـيش از       تقويت گردد و هيجان تماشاگر باال رود، پيوند و دل          2افكنيگره بستگي او بـا سرنوشـت قهرمـان، ب

-تر مي افزون ،اقات بعدي درام  اش براي پيگيري اتّف   گيري عاطفي عالقه  ركند و در اين د    پيش خودنمايي مي  

  .شودهاي داستان در بخش بعد مرور ميان با عنصر تعليق، بحرانعنصر بحربا توجه به آميختگي . شود

ق -7   3تعلـي

رود و در سـاختمان دراماتيـك هـر اثـر           برندة هر درام به شمار مـي      تعليق از عناصر اصلي و اركان پيش      
ـتن نتيجـ    « يعني ،تعليق در يك نمايشنامه. دارد» بحران«ي اساسي با انمايشي، رابطه   ةپا در هـوا نگـه داش

                                                           
1- Suspense                                   
2- Crisis                                
3- Complication 
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تعليـق در فرآينـد      ).58: همـان (»  شديداً مشتاق سر درآوردن از آن اسـت        ،مري كه تماشاگر و مخاطب    ا
 و موجب دلهره، پريشاني و دلواپسي مخاطـب نـسبت بـه سرنوشـت                گيرد بحرانهاي نمايش شكل مي   

بدون ايجاد تعليق و ابهام در رونـد اتّفاقـات نمـايش، سلـسلة اعمـال اشـخاص                  . گرددقهرمان درام مي  
كند كه براي پيگيـري و اسـتمرار درام و ايجـاد درگيـري     ازي، در مسيري راكد و بدون تحرّك سير مي       ب

  . جذّابيت و پويايي الزم را ندارد،عاطفي مخاطب با سرنوشت قهرمان

پردازيم كـه وجـوهي از بحـران    حال به بررسي و نشان دادن بخشهايي از داستان حسنك وزير مي 
در سفـــر مـسعــود از هـــرات    : انـد دهيدارند و به گيرايي و پويايي اثر انجامو تعليق را در درون خود     

چـاكران  از  -به بلخ، حسنك نيز در بند و زنجير و با تحمل توهين و آزار بسيار از طرف علـي رايـض                     
هاي بوسهل براي متقاعد كردن پادشاه جهت كـشتن         جا، وسوسه در آن . شود به بلخ آورده مي     -بوسهل  
وگوهاي بـين پادشـاه و بوسـهل بـا           گفت. شود جنبة عملي به خود گرفته، كشمكش آغاز مي        حسنك،

 اين گفتار كوتاه در آغاز داسـتان كـه          ».تا درين معنـي بينديشم    «: پذيرداين ديالوگ امير مسعود پايان مي     
دن شود مخاطب بـا فكـر كـر       از يك بحران پديد آمده و نقطة شروع بحرانهاي بعدي است، موجب مي            

كند، سرنوشت قهرمـان اثـر را در    و پرس و جويي كه او آغاز مي»انديشيدن امير مسعود   «آمدهاي  به پي 
به عبـارت ديگـر نطفـة       . را در درون خود احساس كند     » بيم و اميد   «اي از ابهام ببيند و از همين جا         هاله

  . گردديت مي و در فرآيند داستان تقو گيرد از همين تصوير شكل مي،تعليق
  بـه خواجـه احمـد     -  كارگزار ويژه و مورد اعتمـادش         -در ادامه، امير مسعود به وسيلة عبدوس        

زمينه، نظر او را دربارة سرنوشت حسنك جويـا         ادآوري چند روايت پيش   يدهد و ضمن    حسن پيغام مي  
خواجه كه زندگي خودش با فراز و نشيبهاي سختي همراه بوده اسـت و اكنـون پـس از يـك                     . شودمي

دوره اقامت در زندان، رهايي را تجربه كرده است و عزّت گذشته را بازيافتـه، محترمانـه از اظهـار نظـر                      
خواهـد  پس از رفت و برگشت پيامها به دربار، خواجه از عبدوس مي           . زنددربارة كشتن حسنك تن مي    

ي توّلـد   را بر آن دار كـه خـون حـسنك ريختـه نيايـد كـه زشـت نـام                   ]مسعود[تا بتواني خداوند   «كه  
  ).227: 2536بيهقي، (».گردد

ـين                           اين مكالمه با توجه به جايگاه خواجـه بـه عنـوان وزيـر و عبـدوس كـه كـارگزار ويـژه و ام
 - و با بوسهل زوزني نيز بسيار بد بوده اسـت          -رود و رابطة تنگاتنگي با او دارد،        اميرمسعود به شمار مي   
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 عبدوس بـراي منـصرف كـردن پادشـاه از قتـل             آورد كه شايد تالش   اين حس را در مخاطب پديد مي      
احساسي كه او را در پيگيري مـاجرا ترغيـب و درك سرنوشـت قهرمـان را در                  . حسنك به نتيجه برسد   

  .داردتعليق نگه مي
وگـو بـا بونـصر    وجوي امير مسعود اسـت كـه در گفـت   آميز، سير پرس هاي تعليق از ديگر صحنه  
وگوهـاي ايـن دو كـه اتّفاقـاً        ل و منـصفانة بونـصر و گفـت        توضيحات مفـص  . كندمشكان ادامه پيدا مي   

ـيش         طوالني زمينـه و سرنوشـت سـاز نيـز همـراه           ترين ديالوگهاي داستان هستند، با مرور يك روايت پ
  .دهداين صحنه نيز از حس تعليق سرشار است و بيم و اميد را در ذهن مخاطب گسترش مي. است

وقتـي   - و ذكر داليل راه گرداندن حسنك از بغـداد    - رگفتار امير مسعود پس از توضيحات بونص      
 راه باديـه آمـدي در خـون آن    ]بـه [پس از حسنك درين باب چه گناه بوده است كه اگر «: گويدكه مي 

در ايـن بخـش از داسـتان، افـزون بـر       . آميز است گفتاري سراسر تعليق   ).182: همان(»؟يهمه خلق شد  
كنـد كـه    شود، مخاطب احساس مـي    هي از ادامة ماجرا بيشتر مي     كه كشش و عالقة خواننده براي آگا      آن

لـيكن ايـن    . سير پيشرفت وقايع سرانجام رهايي حـسنك را از چنگـال مـرگ در پـي خواهـد داشـت                   
تري در داسـتان، نگرانـي و دلهـره دوبـاره بـر فـضا       تازه» بحران«پايد و با آغاز    ديري نمي  ،احساس اميد 

  .شودفرما ميحكم
شـود، ديالوگهـاي    ه منظور خريد و فروش اموال و امالك حسنك ترتيب داده مي           در مجلسي كه ب   

 حسنك با خواجـه     يوگو گفت -چنان كه ياد شد    - ازجمله. گيردجذّاب و گيرايي ميان حاضران درمي     
آميـز  دارد؛ فـضاي تعليـق  حسن در آغاز و پايان اين صحنه، تماشاگر را در ترديد و دودلي نگه مي احمدِ

ـنيدن گفتـار       . شودزند و از تار و پود ماجرا بيم و اميد احساس مي            دامن مي  داستان را  مخاطب پس از ش
تـري نـسبت بـه      بـستگي افـزون   شـرمانة بوسـهل، دل    پرشور و حماسي حسنك در واكنش به رفتار بي        

در اين صحنه، از سويي پس از تقاضـاي حـسنك از            . كندقهرمان داستان در وجود خويش احساس مي      
هـايي از داسـتان تنيـده       ي مراقبت از فرزندان و بازماندگانش، بيم و نگراني  در اليـه            خواجه برا 

شود و از سوي ديگر با گفتار خواجه احمد حسن و با توجه بـه جايگـاه بلنـد او در دربـار،                مي
  .ماندچنان زنده مياميد به رهايي قهرمان درام هم
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جا كه بحرانهـا    است؛ آن كردنِ حسنك   رِ بردار ز اين داستان، بخشي از تصوي     آميآخرين صحنة تعليق  

 در اين صحنة تراژيك كه شـرح جزئيـات صـحنة اعـدام     )3(.شوند تبديل مي 1»فاجعه«در ادامة خود به     
ـ                آواز «برنـد و     دار مـي   ةاست و سرشار از تصاويري دردناك و نمايشي است، حسنك را به سـوي چوب

هـر كـس گفتنـد شـرم نداريـد مـرد را كـه               . ن نينديشيد  دم نزد و از ايشا     ]حسنك[! دادند او را كه بدو    
ـ  ه   بدار بريد؟ و خواست كه شوري بزرگ ب        ]به دو [بكشيد  مي ه تاختنـد و  پاي شود، سواران سـوي عام

جـايي كـه    . دهـد ترين تعليق در همين بخش از داستان رخ مي        نمايشي). 234: همان(»آن شور بنشاندند  
 و مخاطـب بـه چـشم خـود، حـضور ملمـوس او را درك                 فاجعه در يك قدمي قهرمان ايستاده اسـت       

  .كندمي
كنـد كـه   اكنون سلسلة بحرانها و تعليقها به نقطة اوج خود نزديك شده است و مخاطب آرزو مـي              

ـ  ن،تـر   كه احتماالً بيش-آشوب و همهمة جمعيت تماشاگر     .  باعـث رهـايي حـسنك شـود    -شابوريانندي
تازنـد و درصـدد خـاموش كـردن شـورش          آنهـا مـي   سـواران بـه سـوي       . آيدت به جنبش درمي   جمعي
  .ماندآميز ميشود و در انتظار نتيجة اين برخورد تعليقدلواپسي و نگراني مخاطب تشديد مي. آيندبرمي

ـ      جويي بيننده از كينه   -احساس تنفّر خواننده     ادان صـحنة اعـدام     هاي بوسهل، رفتار غيرانـساني جّل
كند، همچنين با رجـوع بـه   ستان نسبت به او و سرنوشتش پيدا مي   اي كه در فرآيند دا    با حسنك و عالقه   

 شـود اميدوار مي » رود، اما باالي دار نه    گناه پاي دار مي   سر بي «المثل  حافظة فرهنگي خود و مرور ضرب     
دان دربـار مـسعود     اين شور و هيجان عمومي به رهـايي حـسنك و فـرار از دسـت دژخيمـان و جـالّ                    

اي كـه زاييـدة     فاجعه. دهدرخ مي » فاجعه« البتّه، چندان ديرپا نيست و سرانجام        بيم و اميدي كه   . بينجامد
  .نشيند بحرانهاي داستان است و به عنوان نقطة اوج در اين اثر دراماتيك بر فراز آن ميكنش و واكنش

   تدوين موازي-8

جوع به ذهنيـت تـاريخي      اي است كه بيهقي با ر     توان به آن اشاره كرد، شيوه     اي كه در اين مجال مي     نكته
ـيش مـي            رفتـار هنرمندانـة او در ايـن قـصه و     . گيـرد خود براي تأثيرگذاري بيشتر داستان حـسنك در پ

 را در سـينما     »تـدوين مـوازي   «شيوة مدرن   » كردن حسنك ذكر بردار «استاني سوزناك در امتداد     روايت د 

                                                           
1- Catastrophe 
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روايـت در امتـداد هـم، كـه يـا           خـرده اي كه در آن كارگردان با چينش دو يا چنـد            شيوه. آوردبه ياد مي  
گيرنـد، بـه     مفهـومي قـرار مـي       يا با هم در تضاد     ،قرابتهاي ظاهري و هماهنگي محتوايي و معنايي دارند       

سازي يـك كـنش يـا انديـشه، جلـوة بـارزتري             تر يك مفهوم ويژه و برجسته     تأثيرگذاري و درك آسان   
يري و مهارت در روايـت سـينمايي عبـارات          شايد اغراق نباشد اگر بر اساس اين درك تصو        . بخشدمي

بيهقي قهرمان بالمنازع مختصرنويسي سينمايي است كه قرنها پيش از ديكنز و گريفيـث بـر                «گفته شود   
فنون پيشبرد موازي حوادث و مونتاژ عبارات دست يافته و با چربدستي تمـام آن را در تـاريخ مانـدگار                   

  . )157: 1383حسيني،(» خود به ثبت رسانده است
روايت كه با داستان رابطـة متنـي دارنـد، آگاهانـه از ايـن شـيوه       بيهقي، افزون بر نقل چندين خرده     

براي بيان مظلوميت حسنك و تأكيد بر جنبة انديشگي و محتوايي كشمكشهايي كه بـه اعـدام حـسنك                   
 عـاطفي   كـه بـه نحـوي     » قصة عبداهللا زبيـر   «بر دار شدن حسنك وزير با       . جويدشود، سود مي  منجر مي 
يابد و در واقع، به محتواي متعـالي قـصه در پـس ايـن حادثـه      گونه مياي شهادتشود، جنبه ميروايت  

برنـد و بـا هوشـمندي و پـيش و پـس كـردن        سينماگران درست همين فنّ را به كار مي       . دهدشكل مي 
بـراي معنـاآفريني    شي دارند، از اين مفهوم بديهي و مـسلّم در بيـان سـينمايي               يتصاويري كه مفاهيم نما   

 –كنـد كـه     اي را روايت مي   بيهقي نيز آگاهانه در كنار داستان حسنك قصه       ). 105: همان(گيرند  بهره مي 
او روايـت عبـداهللا زبيـر را    .  داراي ساختاري تقريباً همسان  با آن است–هاي عقيدتي دست كم از جنبه  

. گـذارد هاي دو قصه را به خواننـده وامـي        كند و چينش صحنه   براي تدوين در امتداد داستان انتخاب مي      
بيننده است كه بايد با توجه به ساختمان دو روايت تراژيك، مناظر هـر كـدام را در طـول                  -اين خواننده 

ـ       يكديگر قرار داده و در مورد حقانيت حـسنك، فـضاي خفقـان             يان و  آميـز و ايـدئولوژيك دوران عباس
  .سالطين غزنوي نظر نهايي را بيان كند

بـن  فزون بر مشابهت كامل گفتار حسنك و مادر عبداهللا در اشاره و استناد بـه سرنوشـت حـسين                  ا
 احوال و گفتار مـادر حـسنك      ةكند، مقايس يت مي ، وجه ديگري كه ساختار مشابه دو اثر را تقو         )ع(علي  

ـتواري ايـشان بـر عقيـده و             دقّت در صالبت ستايش   . و مادرعبداهللا است    عمـل   آميز اين شـيرزنان و اس
فرزندان، افزون بر تأثيرگذاري عميق ماجراها بـر خواننـده، عناصـر كارسـازي هـستند كـه در سـاختار                     

ـ           . اند رفته راي هنرمندانه به كا   موازي هر دو روايت به شيوه      داهللا در با ايـن تفـاوت كـه حـضور مـادر عب
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دار شـدن فرزنـدان،     ثّرتر است، امـا شـاعرانگي گفتـار هـر دو زن پـس از بـر                ؤابتداي واقعه پررنگ و م    
  .آينداين دو رخداد به شمار مي يترين اجزاشنيدني و به يادماندني

آميـز  مادر حسنك، پس از به دار آويخته شدن فرزند، در اوج داستان، با زباني حماسـي و مفـاخره                
ن  اين جهان بدو داد و پادشـاهي چـو  ،كه پادشاهي چون محمود! بزرگا مردا كه اين پسرم بود     «: گويدمي

زره بــر وي «مــادر عبــداهللا زبيــر نيــز كــه بامــداد كــارزار  ).236: 2536بيهقــي، (».  آن جهــان،مــسعود
و پسر را بر اسـتواري در عقيـده و ايـستادگي در نبـرد     ) 238: همان (»دوختكرد و بلغگاه مي   ميراست

تن اش، وقتي بـه حيلـة حجـاج و بـراي درهـم شكـس            تشجيع كرده بود، پس از كشته شدن جگرگوشه       
گـاه  «: گويـد دهند، با بياني شاعرانه و حماسي مي      مقاومتش از برابر جسد بر دار شدة فرزند عبورش مي         

  ).241: همان(»!امد كه اين سوار را از اين اسب فرود آورند؟يآن ن

  گيري نتيجه-9

و »  قهرمــانضـد «و » قهرمـان «اشـخاص  .  و اثرگـذار دارد يداسـتان حـسنك وزيـر سـاختاري نمايــش    
هـاي  زمينـه پـيش . اي تبيين گرديده اسـت ات آنها به ويژه با اعمال و گفتارشان به نحو برجسته    خصوصي

شود كه نيروي القايي الزم را بـراي كـشش قـصه و شـناخت               الي داستان روايت مي   روايي مناسبي البه  
هـاي  توصيف و ترسيم سيماي بازيگران اين گـزارش تـاريخي، كـه مرز     . دهدروابط آدمها به داستان مي    
وگوها و رفتـار    پرداز بيهقي با داستان آميخته و درهم تنيده شده، از خالل گفت           آن بارها از راه ذهن قصه     

 نمايـشي اسـت و در        و دارنهـاي داسـتان، جـا     سـاختار ديالوگ  . عريف و توجيه اسـت     قابل ت  ،اشخاص
.  وجـه بـارزي دارد     ،ت قصه افكني و تعليق سراسري در كلي     گره. تناسب با شخصيت گويندگان آنهاست    

روايتها و پيوستگي آنها در روند به سرانجام رسيدن قصه، كشش و گيرايـي عميقـي بـراي درگيـر                   خرده
هـاي  تظراف. انـد تا و راكد نجات بخشيده   كردن حس عاطفي مخاطب دارند و داستان را از دام روايتي ايس           

ه با آميختگي وقـايع اساسـي داسـتان بـا     متني اين قصه، همراروايي و نوشتاري بيهقي و ظرفيتهاي درون  
مفاهيم سياسي، اجتماعي و عقيدتي، متن را از يك گـزارش خـشك تـاريخي بـه رويـدادي دراماتيـك             

انگيزي بـر سـاير     ت نمايشي آن به نحو شگفت      غناي تصويري و قابلي    باعث شده كه  تبديل كرده است و   
 .اية اقتباس ادبي در سينما و تئاتر قرارگيردتواند دستممتني كه از هر جهت مي. افكندها سايه جنبه
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دهـد و خـود را از       ها و فعل و انفعاالتي است كه بر اثر بروز بحران در دل يك پاره رويـداد، روي مـي                   كشمكش
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