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 فصلية، هباجملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآدا
ش/ . هـ 1401صيف، 63الـالعدد ، حمكمة ةيعلم

 127-158صص؛ م 2022

 ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریه فریتاگ

 )مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی(
 نوع مقاله: پژوهشی

*1صفورا فصیح رامندی  4، علیرضا نظری3، علیرضا شیخی2، نرگس انصاری
دبیات و علوم دانشکده ا ،امام خمینی )ره(بین المللی . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه 1

 ، قزوینانسانی

ادبیات و علوم  دانشکده، امام خمینی )ره(بین المللی . دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه 2

 انسانی، قزوین

ادبیات و علوم  دانشکده ،امام خمینی )ره(بین المللی  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه دانشیار. 3

 انسانی، قزوین

ادبیات و علوم  دانشکده ،امام خمینی )ره(بین المللی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه  دانشیار. 4

 انسانی، قزوین

 07/09/1400: پذیرشتاریخ  12/10/1399 :دریافتتاریخ 

 چکیده

گردد؛ تفاوت ای است که ساختار آن در چارچوب ویژه نمایشنامه ارائه میاسالمی، نمایشنامهنمایشنامه 

 آن است. نمایشنامه الحر الریاحی اثر عبدالرزاق عبدالواحد، ها، در دیدگاه اسالمیآن با دیگر نمایشنامه

–گیرد که با محوریت حوادث کربالء با تمرکز بر شخصیت حر ریاحی نوشته اسالمی قرار می نمایشنامهذیل 

است. عبدالرزاق، از رهگذر شخصیت حر و با بازخوانی واقعه کربالء، آن را به اوضاع زمانه عراق  هشد

زند. بررسی ساختار نمایشنامه و میزان انطباق آن با واقعیت عاشورا در ترسیم سیر حوادث واقعه پیوند می

ای و برمبنای ساختار شد تا این اثر با روش تحلیلی توصیفی و کتابخانهکشف سبک نویسنده موجب  و

گانه فریتاگ برآمده از نظریات ارسطو بوده و شامل  مقدمه، عمل گردد؛ اصول پنج گوستاو فریتاگ تحلیل

نویسنده از اصول متعارف دهد می فزاینده، اوج، عمل فروکاهنده و نتیجه است. واکاوی نمایشنامه نشان

شکن برتولت برشت روی آورده نویسی خارج شده و به تئاتر پسامدرن و سنتو کالسیک نمایشنامه

داند که بتوان با روایتی کالسیک است؛ زیرا عبدالرزاق عبدالواحد، ابعاد حادثه کربالء را فراتر از این می

                                                                                                                                        
                                                         نویسنده مسئول *

safoura.fasih91@gmail.com                                                              
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نویسی نبوده و با ایبند به اصول متعارف نمایشنامهو متعارف بیانش کرد. بنابراین در نمایشنامه خود، پ

 است. نویسی عاشورایی ارائه داده اثرش، پیشنهادی در حوزۀ نمایشنامه

 

  فریتاگ، عبدالرزاق عبدالواحد ، الحر الریاحی، کربالء. نمایشنامه،: هاکلیدواژه

 .مقدمه 1

گردد؛ بدین میهنری در همان چارچوب ویژه نمایشنامه  ارائه  اسالمی از نظر شکلساختار نمایشنامه 

شود. اما اسالمی نیز باید رعایت نمایشی در نمایشنامه ساختار  دهندهمفهوم که عناصر هنری تشکیل 

)زودرنج، بینی اسالمی است ها، در نوع نگرش و دیدگاه برخاسته از جهان با دیگر نمایشنامهتفاوت آن 

1387 :11) . 

 عبدالرزاق عبدالواحد نویس شهیر عراقیچنانکه از نمایشنامه الحر الریاحی، اثر شاعر و نمایشنامه 

کوفه است که به دستور یزید ریاحی، از سران قبائل بن  عاشورایی، حرآید. قهرمان این نمایشنامه بر می

روحی، به سپاه امام پیوست و به عنوان  ابن زیاد، راه  امام را برای ورود به کربال بست اما پس از انقالبی

رسید. عبدالرزاق حادثه کربال زیاد به شهادت  شهید کربال در روز عاشورا پس از مبارزه  با  سپاه اولین

 را از زاویه دید حر روایت کرده است. 

گفتگوی حر و  اول این نمایشنامه تصویرگر رخدادهای روز عاشورا از جمله صحنهپرده 

های دوم، شخصیت یزید و نمایانگر تردید و حاالت حر در این روز است. . در پرده سپاه سران

شوند. در این امام حسین )ع(، وارد صحنه نمایش میالجوشن؛ قاتل ذی دیگری چون شمر بن 

شوند؛ می خورد و عناصری سوررئالیستی وارد نمایشنامهمیهم  حوادث بهگرایانه پرده، روند واقع

نمایشنامه، کامال سوم پرده  آمیزند. اما فضایمیهای واقعی با رؤیاپردازی درهم معنا که صحنهبدین 

 شویم.میآمیختگی گذشته و حال روبرو  زمان و درهمریختگی سوررئالیستی شده و با بهم 
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ادث و فراز و سیر حوفریتاگ در بررسی دارد تا با استفاده از الگوی حاضر تالش پژوهش 

نمایشنامه  پردهمنظور، سه  کند. بدیننمایشنامه الحر الریاحی را تحلیل فرود آن در اثر، ساختار 

انطباق ساختار انطباق و یا عدم خورد و براساس با پنج عنصر اصلی نظریه فریتاگ محک می

کردن میزان و چگونگی فریتاگ که از اهداف اولیه پژوهش، روشن پیشنهادینمایشنامه با ساختار 

 آن است.

 .سؤال تحقیق1-1

 فریتاگ در نمایشنامة الحر الریاحی چیست؟ کارگیری ساختارهای به علت یا علت -

چه ساختاری جایگزین ساختار نسبتًا کالسیک فریتاگ یعنی هرم فریتاگ در این نمایشنامه  -

 است؟ شده

 نه تحقیق.پیشی2

های گوناگون ادبی حضوری چشمگیر دارند اما حادثه کربالء اسالمی در قالبعلیرغم اینکه مضامین 

توان دارد میاست. از اندک آثاری که در این زمینه وجود  رفتهشعر بکار  به شکلی محدود در قالب

(، رساله 1389« )الشرقاوی الرحمن حسین شهیداً عبدالهای الحسین ثائراً و عناصر نمایشنامه حلیلت»به 

 هپایداری در نمایشنام هایجلوه»، مقاله سوزنیرازی نوشته جمیل  ارشد، در دانشگاهکارشناسی 

اهلل فسنقری و بهروز سالمی ( نوشته حجت 1397« )الشرقاویشهیدًا اثر عبدالرحمنالحسین ثائراً 

(، نوشته زکی نبیل، 1969« )احلسنی ملحمة الشرقاوی و الرمحان عبد»، مقاله «عربیادب »مغانلو، مجله 

( 1397) «منظوم الحر الریاحیهنری در نمایشنامه شناسی خالقیت زیبایی»و مقاله مجله الکاتب 

اشاره کرد. عالوه بر این موارد انسیه خزعلی « نقد ادب معاصر عربی»نرگس انصاری، مجله 

گذرای این نمایشنامه  ، بخشی را به بررسی«معاصر عربی امام حسین )ع( در شعر»در رساله 

در مقاله  السلطاين حسنی محيد غازي مجالاست. در خارج از کشور نیز داده  اختصاص
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های عراقی نمایشنامه  ،«العراقي احلسينية يف النص املسرحي الرتبوية للمأساةو  الفكرية املضامنی»

رده که ک م( بررسی2010-م1930زمانی) در محدودهکربالء را شده در باب موضوع نوشته 

فکری و نظر مسائل و مضامین از نقطه « الحر الریاحی»بخشی از این پژوهش، به نمایشنامه 

 دارد. تربیتی اختصاص 

اند اما در این جستار، های پیشین از نقطه نظر محتوایی به این نمایشنامه پرداختهعمده پژوهش

 گیرد. محور، مبنای بحث و بررسی قرار میرویکرد ساختار 

کیفی سطح باال در این نمایشنامه، این اثر چنانکه  باالی هنری و پرداخت کیفیت با عنایت به

. این جستار، کوششی در این زمینه استنگرفته بررسی و پژوهش قرار  شایسته بوده، مورد

 است. 

 بحث و بررسی. 3

 اساس هرم فریتاگ. ساختار نمایشنامه بر 3-1

. است« علت و معلولی»ارسطو و مبتنی بر ساختار « الشعرفن »فریتاگ بر گرفته از های هرم بن مایه

( 1863نمایش )آلمانی قرن نوزدهم، در کتاب خود با عنوان فن گوستاو فریتاگ، اندیشمند »

خش اصلی یعنی عمل کند که از سه بمیای را هرمی فرض پرده های پنجساختار نمایشنامه

شده که هر یک از این سه بخش نیز به نوبه فرودین، تشکیلاوج و عمل گیرنده، نقطه اوج 

 توان بهتر توضیحدر اینجا می. (537: 1385)داد، « اندهای کوچکتری تشکیل شدهخود از بخش

بود نمایشنامه است؛ زیرا ارسطو معتقد نمایش  ارسطو در بابداد که چرا هرم فریتاگ، برآمده از نظریه 

وقفه وار و بیپیرنگ یعنی وقایع داستان زنجیرهوحدت »باشد. زمان، مکان و پیرنگ داشته باید وحدت 

ای که ابتدا، میانه و پایانی دهند، یعنی حادثهمیواحد را تشکیل  که مجموعهطوری در جریانند، به

 . (25: 1982)ارسطو، « حادثه دیگر استی نتیجه احادثه عبارتی هردارد و به 
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د آلمانی منتق»گوید: درباره هرم فریتاگ می« فرهنگ ادبیات و نقد»جی. ای. کادن در کتاب 

ان نمونه ای را به عنو( ساختار یک نمایشنامه پنج پرده1862گوستاو فریتاگ در فن نمایش )

 inciting، ب( لحظه برانگیزنده introductionچنین تحلیل کرد: الف( مقدمه 

moment ج( کنش صعودی ،rising action  د( اوج ،climax ه( کنش نزولی ،faling 

action و( فرجام ،catastrogh رد. گونه قرار دا)فاجعه(. اوج در رأس این ساختار هرم

 (.169 :1386)کادن، « ها به کار بستتوان در مورد بسیاری از نمایشنامهاین الگو را می

ا بتواند بر خواننده باشد ت حاکم واری بر نمایشنامهبه شکل اندامفریتاگ باید گانه هرم  اصول پنج 

 و بیننده نمایش تاثیری عمیق داشته باشد.  

فراز و فرود  نهاده و نحوه پیرنگ بناگفت که فریتاگ، اساس الگوی خود را بر عنصر توانمی

  است:  دهد. این پنج ضلع در شکل زیر قابل مشاهدهمیتحلیل قرار  حوادث را مورد

 

 هرم فریتاگ

کشیدن صرف یک تصویر  وظیفه هنر نمایش به»کند: میفریتاگ وظیفه هنر نمایش را چنین بیان 

حالت عاطفی و احساسی نیست. بلکه احساسی است که به عمل بینجامد. فقط ترسیم یک رویداد 
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گفت که این پنج  توان. لذا می(22: 2003)فریتاگ،  «تأثیر آن بر روح انسان استبیرونی نیست بلکه ترسیم 

بگذارند که به نمایش را به  اند تا در وهله اول احساسیشده ضلع ساختار فریتاگ برای این طراحی

 بگذارد. نمایش انسان به  بعدی، تاثیر یک رویداد را بر روح عمل بینجامد و در وهله

مل ع افکنی( وفزاینده )گرهفریتاگ، ساختار درونی را شامل دو بخش عمده عمل »

ا روشن رها افکنیشود که گره، در این نقطه، رویدادی واقع می«اوج»داند. کاهنده می

کنش ن که سبب پایا« تحلیل و نتیجه»شود. می سازد. جواب قضیه در این قسمت دادهمی

  (.31: 1376)قادری،  «کندمیها را روشن عاقبتاعمال است و و نتیجه 

ای از داستان لهافکنی، مرحگره»گشایی است. افکنی، اوج و گرهاز جمله اجزای مهم هرم فریتاگ، گره

صلی اشده و خط  حوادث، وضعیت و موقعیت دشواری ظاهرخوردن  گرههم است که در آن با به 

نگ نیز دگرگونی پیر (.295: 1386)میرصادقی،  «شودمیدگرگون  پیرنگ )روابط علی و معلولی حوادث(

فکنی را گاهی اگره »دهد. می ها را تغییرخوردن تعادل درام شده و مسیر داستان و شخصیت باعث برهم

گیرنده، یکی از نقاط عطف  اوج. این واقعه (330: 1387)ایبرمز و هرفم، « نامندنیز می« گیرنده اوج واقعه»

 ترین آن باشد. نمایشنامه و شاید مهم

افکنی برای شود، واژه گرهخوردن حوادث آغاز می هم گره از آنجا که ابتدای داستان با به»

. (32: 1394،  مکاریک)« کنندمی بندی نیز استفادهای از واژه گرهآغاز داستان مناسب است اما عده

خوردگی حوادث مناسب گره  له این نیست که کدام واژه برای بیان درهمبه هر ترتیب، مسأ

است، بلکه مهم این است که وظیفه ناقد ادبی، درک و دریافت این نقاط عطف موسوم به 

منظوم که در آن  کوتاه، رمان و نمایشنامهای است در داستان لحظه»افکنی است. اوج نیز گره

 (.295: 1386)میرصادقی،« گشایی داستان بینجامدبحران به نهایت رویارویی و تعارض برسد و به گره

نقطه اوج اصلی داستان زمانی »باشد، تواند داشته از آنجا که هر داستان و نمایشنامه چند اوج می

کند. چنانچه در گیری کرده سپس تصمیماست که شخصیت اصلی داستان راه خود را انتخاب 

تواند پیش از چند اوج دیگر باشد، نقطه اوج اصلی داستان میداستان، چند بحران وجود داشته 
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کردن اینکه کدام بحران هر چند مشخص  (.53: 1382)رضایی، « که شدت کمتری دارند قرار بگیرد

تلف که سالیق است از نظر خوانندگان مخاز شدت بیشتر یا کمتری برخوردار است ممکن 

 مختلف دارند، متفاوت باشد. 

ه پایان بها برطرف شده، انتظارها گشایی نیز رازها کشف، معماها حل و سوء تفاهمدر گره

تواند شکست یا ناکامی گردد. سرنوشتی که میرسیده و سرنوشت شخصیت اصلی مشخص می

ایشنامه نوشته . بنابراین نم(162: 1389)گنجی و دیگران، « و یا موفقیت، کامیابی و پیروزی قطعی باشد

ن سرنوشت شود اما مهم نیست که ای شده بر اساس اصول فریتاگ، باید حتمًا به سرنوشتی ختم

 با شکست همراه است یا موفقیت. 

 

 . تحلیل ساختار نمایشنامه الحر الریاحی3-2

اننده نشان یک خوانش کلی از نمایشنامه الحر الریاحی، ساختار خاص و منحصر به فرد آن را به خو

ساند. برای رمیدهد و همین ویژگی نمایشنامه، ضرورت بررسی ساختار نمایشنامه را به اثبات می

و ت نشان دادن مشخصات ساختاری آن باید از الگوی واحدی استفاده کرد و بر اساس اشتراکا

لگوی فریتاگ تمایزات ساختاری اثر با آن دست به تحلیل زد. در ادامه عناصر نمایشنامه بر اساس ا

 شود.بررسی می

 

 نمایشنامه . مقدمه3-2-1
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برانگیزنده یا همان ای که بستری برای ایجاد عمل شود. مقدمهضلع اول هرم فریتاگ با مقدمه آغاز می

افکنی است. مقدمه نمایشنامه الحر الریاحی با صدای الهاجس یا همان خیال او به صورت نجوای گره

 شنود: اش نشسته میشود که حر، آن را وقتی که تنها در خیمهمیدرونی آغاز 

 أنفسها كاهلاجس:  إهنا حلظة الصمت، فلتختصر کلمات

 أوضح؟ كيقيطر  ی  ترتاجع؟ أن تقتل اآلن؟ أ

 الشمس تنهض والناس تنهض و الکلمات القليلة تنهض ياحلر: ها ه

عبدالرزاق، وضحححححح؟ الطريقنی أ يأ كتنهض أحرفها کالعماليق عمياء جمنونة تتخبط بنی حناای 

2000 :21 – 22.)  

ی در گردد. میرصادقمقدمه نمایشنامه الحر الریاحی، با عنصر داستانی کشمکش آغاز می

ها و نیروها با یکدیگر، کشمکش شخصیت در ادبیات، به مقابله»گوید: کشمکش میتعریف 

از عنصر  گشایی در نمایشنامه،. عبدالرزاق، جهت تدارک دیدن گره(246: 1388)میرصادقی، « گویند

 کند. است تا به تدریج زمینه را برای ورود به گره نمایش فراهم کشمکش بهره برده

 

 افکنی. گره2 – 3-2

هایی در هیا گر نویس پس از طرح مقدمه، گرهشود که نمایشنامه نمایشنامه وقتی خواندنی می

ازد به خواندن نمایشنامه ایجاد کرده تا بتواند خواننده را در دام خود اسیر نماید و متقاعدش س

 گیرد: افکنی بدین طریق صورت میادامه دهد. در این نمایشنامه، طرح گره

با تردید حر ریاحی روبرو بودیم. اما هنوز تردید حر باعث نشده که او تصمیمش در ابتدا ما 

 را در مورد مواجهه با کاروان امام حسین )ع( تغییر دهد:
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 احلر: أين هم اآلن؟

 الطريق للکوفة.  الربيئة: مسار فرسخنی يف

: قل للرجال يسرجوا خيوهلم.   احلر 

 (. 24: 2000)عبدالرزاق،  أيها األمری كألربيئة: أمر 

)ع( را  دهد افرادش اسبها را زین کنند تا جلوی کاروان امام حسینهمین که حر دستور می

 شود: کوفه سد کنند، باز تردیدهای حر شروع می در نزدیکی

 ای حر كاهلاجس: ويل

 أتمر أن َتسرَج اخليُل. 

 ؟ كصافيَت نفس

 غرُی اهلواجس كنال سرج فوق حصا

 كغمد سيف ال نصل يف

 . (25 – 24: پیشین) غری اهلواجس

جا گذارد و در ایننویسنده، تردیدهای شخصیت را پی در پی و بدون مکث به نمایش می

دهد. البته در این موقعیت حر اصرار دارد که به آشکارتر و هویداتر از همیشه خود را نشان می

ا امام حسین بعهدش با یزید برای مقابله خیال یا در واقع وجدان بیدارش اعالم کند که هنوز به 

به دروغ  )ع( پایبند است. این بخش نوعی خود فریبی است که حر در برابر وجدانش اصرار دارد

 اعالم کند:



 1401 صيف ،63 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

 136 

: أعلم أن  لسيف»  جواابً إذا ُسِئل اآلن  ياحلر 

 يعرُف کلَّ مهم ته.  أعلم أن  حصاين

 وأان.. 

.  كاهلاجس: أنت ختدع نفس  ای حر 

 السيَف.  كمتتل

  (.25: پیشین) «يٍد لسَت صاحَبها! لکن  مقبضه يف

رونی مقدمه نمایشنامه با بیان تردید حر ریاحی آغاز شد. تردیدی که بر اساس کشمکش د

حر شود. یافکنی منجر محر قابل تفسیر است. این کشمکش، سرانجام به عمل برانگیزنده یا گره

 اعالم آشکارا مخالفت خود را با کشتن امام حسین )ع( که پیش از این در تردید بود اینک

 گذرد: در گفتگوی حر با أبوحفص چنین می .کندمی

 لقتل احلسنی أن أقود رجايل احلر: تريدونين

 يقتلوه يلک

 تطأ اخليل جبهته يفالبد أن يؤمنوا أن  هذا الذ 

 الذين جیرأون عليه 

 فتنشب فيه األسنة

 (.  39 – 38: پیشین) ليس احلسنی 
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تواند خود ر، نمیحتواند مانع از ورود امام )ع( به کوفه شود. در نتیجه این تردیدها، حر دیگر نمی

نوه پیامبر اکرم  داند اوکند زیرا می را به مبارزه و احیانًا به شهادت رساندن امام حسین )ع( راضی

مخالفت  کشاند.آنها را به سقوط بکند نه اینکه )ص( است و امامت او اسالم و مسلمانان را احیا می

گره  وآور بیش نیست، شدت اختالف ها دروغی شرمحفص با حر و بیان اینکه این حرف ابو

 گذارد. را به نمایش می

افکنی چینی و گرهبطور کلی در نمایشنامه الحر الریاحی، فقط دو ضلع هرم یعنی مقدمه 

ت. لذا گیری نیسگشایی و نتیجه خبری از سه ضلع دیگر هرم؛ یعنی اوج، گره شود ودیده می

 شود. در ادامه، به خروج عبدالرزاق از اصول هرم فریتاگ پرداخته می

 

 . خروج عبدالرزاق از چارچوب هرم فریتاگ در پرده اول نمایشنامه3-3

صول ه شده در چارچوب اگفته شد که هرم فریتاگ، پنج ضلع مشخص دارد که نمایشنامه نوشت

 ناپذیری تمام این اضالع پنج گانه را مراعات کند.  آن باید به شکل خدشه

افکنی مثال آوردیم، اینک باید به بررسی بر مبنای آنچه از متن نمایشنامه در مورد مقدمه و گره

لع را مراعات شد اما نویسنده این نمایشنامه فقط دو ضگیری پرداخته میگشایی و نتیجه اوج، گره

کرده است و در ادامه مسیر نمایشنامه، نه از چارچوب هرم فریتاگ بلکه از مراعات هر نوع 

ترین دلیل این ساختارگریزی کند. شاید بتوان اصلیساختار متعارف روایی دیگری خودداری می

م فریتاگ را گرایش نویسنده به فراواقعیت دانست. در ادامه، شیوه خروج نویسنده از چارچوب هر

ها پیش رخ هر چند واقعه کربال، قرنمستند به خود نمایشنامه الحر الریاحی بیان خواهد شد. 

نشیند. داده با این حال عبدالرزاق، این واقعه تاریخی را در فضایی فرا واقعی به روایت می

شود. این شکل روایت، موجب شده تا نمایشنامه از چارچوب کالسیک و متعارف خارج 

گرفت، اوج نمایشنامه طبیعتاً توبه حر ریاحی گرایانه را در پیش مینویسنده، روندی واقع اگر
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ای های حر ریاحی، نقطهبا سپاه یزید بود. رشادت و پیوستن او به سپاه امام یا مبارزه حر

روشن در تاریخ عاشوراست، اما عبدالرزاق، نمایشنامه نویس حماسی نیست که تمرکزش را 

تواند هایی هست که میهای عاشورا کند. در شخصیت حر، ویژگیماسهمعطوف به ح

ها بپردازد. برای مثال، طبری درباره رشادت حر نویس را ترغیب کند به آن جنبهنمایشنامه 

ق( یکی از شهدای بزرگ عاشورای حسینی است که از ه  61حر بن یزید ریاحی )»گوید: می

رت سید الشهدا ملحق شد. روز عاشوراء حر همراه زهیر لشکر عمر بن سعد جدا و  به سپاه حض

شتافت تا اش میشد، دیگری به یاریابن قین جنگی سخت کرد. هر گاه عرصه بر یکی تنگ می

از معرکه نجاتش دهد. مدتی اینگونه مبارزه کردند تا اینکه پیش از ظهر، گروه پیاده نظام، حر را 

 (.  336: 4م، ج 1998ی، )طبر« محاصره کرده و به شهادت رساندند

توانست اوجی های حماسی شخصیت حر بود، میاگر عبدالرزاق، در پی بیان جنبه

ا نظریه بمنطبق  رقم بزند، اما نویسنده این اوج« الحر الریاحی»نمایشی برای نمایشنامه 

ارسطو  های کالسیک و برآمده از سنت نمایشیفریتاگ را کنار گذاشته و به جای ساخت اوج

ق پس از است. عبدالرزاهای دیگری برای نمایشنامه تدارک دیده و پیرو او، فریتاگ، اوج

ادث افکنی نمایشنامه، به جای ساخت اوجی متناسب با سیر علت و معلولی حوروایت گره

نی و رخ هایی ساخته و پرداخته است که اصالً با واقعیت عیواقعی برای نمایشنامه، صحنه

را واقعی به هایی سوررئالیستی و فروز عاشورا انطباق ندارند؛ بلکه سویهداده در کربال در 

د. ورود توانند یک اوج دراماتیک از نوع متعارف و کالسیک بسازنگیرند، لذا نمیخود می

 د:  انهای رؤیاگون نمایشنامهگیری جنبهحارث فرزند حر به صحنه نمایش، سرآغاز شکل

 ای بنی ؟ الساعة كاحلر: حارث؟ ما أتی ب

 . يامرأة زارنی طيفها أمِس يبک يأيها األمری. أشفق عل حارث: رؤای أفزعتين

 أفق املسرح، حتی يظهر جليا( يلوح وجه األم تدرجیيا يف ك خالل ذل 
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سأکون أثکل الثواکل  ين. أعلم أنكولن أری أاب كبعد هذا الليل لن أرا ، أعلم أنينيولد ياألم: أ
 (. 47 – 46: 2000)عبدالرزاق،  أفجع النساء يتما و

 ایندهشود و خبر از آیخیال همسر حر به صورتی کامال ملموس در برابر پسرش ظاهر می

یزید بن  دهد که در آن امام حسین )ع( و یارانش مورد ظلم ابن زیاد حاکم کوفه و اربابشمی

حسین )ع(  که بر امام گیرند. سایه خیال همسر حر، در واقع اشاره به آبی استمعاویه قرار می

 شود. بندند و خونی که از امام حسین )ع( و دیگر یاران کربالء بر زمین ریخته میمی

گلیسی نویس شهیر انورود عناصر خیالی به عرصه نمایش، میراث ویلیام شکسپیر، نمایشنامه

ه امری است. در آثار شکسیپر، رفت و آمد عناصر خیالی مثل روح و زنان جادوگر در نمایشنام

حقیقت ه و ، روح پدر هملت است که  بر او ظاهر گشت«هملت»عادی است. برای مثال در نمایشنامه 

مکبث  بر سردار ، زنان جادوگر«مکبث»سازد. یا در نمایشنامه قتل خودش را بر هملت روشن می

برآمده ه عنصر ک دهند. عبدالرزاق در اینجا از جنبه غیبگویی زنانشوند و از آینده خبر میظاهر می

باستان  هایآلمانی» گوید:فریزر میبرد. نویسی شکسپیر است بهره میاز سنّت نمایشنامه

جوع ر آنان رو، به عنوان غیبگو به نمعتقد بودند که چیزی مقدس در زنان هست و از ای

پسرش  وشود؛ یعنی هم شوهر گوید محقّق میآنچه همسر حر می (.137: 1388)فریزر، « کردندمی

 رود. ها بر امام حسین )ع( و یارانش میرسند و هم اینکه آن ظلمبه شهادت می

ی تاریخ در ادامه نمایش نیز شاهد ظهور روح یا خیال چندین انسان بزرگ و مشهور در پهنا

 شود؛نمایشنامه هستیم. در ابتدا مسیح )ع( ظاهر میدر 

 «أفق املسرح املسيح يظهر مصلواب يف»

 يفر قت فی الناس حلم صوت املسيح: ألين  

 محلت عذاابهتم ألين   
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 (. 50 -49: 2000)عبدالرزاق،  «يتسم يت ابمس ألين   

سین حکه امام  شاید بتوان گفت که ظهور مسیح در نمایشنامه برای  بیان این مفهوم است

د مسیح )ع( )ع( نیز جان خود را فدا کرد تا گناه مسلمانان در طول تاریخ بخشوده شود. در مور

تماالً ارجاع نویسنده شده که او برای این خود را فدا کرد تا تقاص گناه انسانها را بپردازد. اح گفته

و تناسبی  خصی نویسنده استناظر بر مفهوم پرداخت تقاص دیگران باشد. این تفکر اما دیدگاه ش

رستاخیز و ج، با تفکّر اسالمی ندارد. عالوه بر این، شاید ظهور مسیح در نمایشنامه، بیانگر رن

گوارا ظاهر هچ رود و خیالتواند باشد. در ادامه خیال مسیح )ع( کنار میحیات دوباره نیز می

 شود:می

 صوت جيفارا: ألن املسافة بنی الرصاصة والقلب ضي قة

 (.50: پیشین) يقطع الدرب بنی القتيل وقاتله/ شاهد وقتيل يألن الذ 

های شخصیتو یکی از  آرژانتین هزاد مارکسیست انقالبی جنگی و پرداز نظریه گواراچه

 طور فراگیر به عنوان یکی از نمادهای انقالبی بشر بود. چهره و ظاهر او به  انقالب کوبا اصلی

-. او نماد انقالبیبدل گشت فرهنگ عامه شناخته شده در دوستانه و به عنوان یک نشان جهانی

حسین )ع(  گوارا، امامگری است و استفاده عبدالرزاق، از این نماد گویی به آن معناست که چه

ترین حسین )ع( نیز ایشان را در کسوت انقالبیاست؛ زیرا کنش امام را الگوی خویش قرار داده 

گوارا مسیر انقالبی خود را با الگوگیری شخصیت تاریخ نشانده و نظر نویسنده این است که چه

 از امام حسین)ع( آغاز کرد. 

 گوید:میگوارا، یحیی )ع( در صحنه حضور یافته و پس از کنار رفتن چه

 للقاتل جذع املقتول كيوحنا: ملعون من میس

 ملعون من خیدع إنساان عن عينيه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
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 أو عن کفيه 

 مرعی  ملعون من أیمن ذئبا يف

  يای أوالد األفع

 (. 50: پیشین) بنی األکتاف؟ يألف عام أحبث عن رأس 

یهودی با ه به دلیل مخالفت با ازدواج هرودت، پادشاه ک -رزند حضرت زکریاف -یحیای نبی

حسین )ع( از  اریخی با شخصیت امامت -دخترش سر بریده شد. عبدالرزاق  بین این شخصیت دینی

به  و به همین جهت این نظر مشابهت دیده که هر دو در برابر ظلم حاکم وقت ساکت ننشستند

ست مأموران حسین )ع( نیز به دشهادت رسیدند. نویسنده به این جنبه نیز توجه داشته که امام 

آید و از ی یحیی به سخن میمعاویه سر بریده شد. در روز عاشورا نیز، سر بریدهیزید بن 

 خواهد بگوید تاریخ، صد بار بدتر و شدیدترگوید. گویی میظلمی که بر او رفته سخن می

 تر، این بار در حق فرزند آخرین پیامبر تکرار شد.   و ظالمانه

فاهیم مهای شاعران و نویسندگان برای القای های تاریخی یکی از تکنیکانی شخصیتفراخو

تمدیدگی ساست. عبدالرزاق نیز ضمن داشتن باور مذهبی، این بار به جای بیان ستمدیدگی خود، 

 کند. ملت را در عهد حاکمان ظالم با ستمدیدگی یاران کربال مقایسه می

تعارف زمانی و مکانی، از امکانات مکتب سوررئالیسم نویسنده، برای به هم ریختن نظم م

آیند در گوارا، در روز عاشورا به فغان میبهره برده است. مسیح )ع( و یحیای تعمید دهنده و چه

حالی که هر یک متعلق به زمانی و مکانی مجزا هستند که با حضور یکجای خود، مرزهای 

سابقه فریاد بزنند. اض خود را بدین ظلم بیشکنند تا اعترتاریخی و سرزمینی را در هم می

ای تاریخی را در فضایی سوررئالیستی روایت کرده، به این دلیل که ابعاد واقعه نویسنده واقعه

داند که بتوان در فضایی واقعی، محدود و ملموس بیانش کرد. از نظر عاشورا را باالتر از آن می
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کرد. شاید بتوان اندکی از ابعاد این واقعه را روایت شکست تا او، باید تاریخ و مکان را در هم 

 گیرد. بنابراین، نویسنده از سوررئالیسم کامالً هدفمندانه و هوشمندانه بهره می

 

 ختار ضد ارسطویی نمایشنامه. سا3-4

یتاگ را اگر عبدالرزاق قصد پیروی از ساختار کالسیک و ارسطویی و نیز منطبق با ساختار فر

نمایش  ماند؛ زیرا طبق نظر ارسطو،تردید قصه در محدوده زمانی عاشورا متوقف میداشت بی

در محدوده  صرفاً « الحر الریاحی» نمایشنامهباید دارای وحدت زمان، مکان و موضوع باشد. اگر 

ایان پرده پشد قطعاً دارای عنصر وحدت زمان بود اما عبدالرزاق، پس از روز عاشورا روایت می

مرکز بر شمر حسین )ع( و با ت دهای پس از عاشورا را با پیگیری وضعیت قاتالن اماماول، رویدا

م هترتیب وحدت زمانی کالسیک ارسطویی را  در دهد و بدین الجوشن ادامه میذی بن 

 شکند. می

 یابد:در صحنه اول پرده دوم، گفتگوی بین قاتالن امام حسین )ع( چنین جریان می

 اهصوت امرأة: واحسين

 تندب؟  الشمر: من اليت

 الريح ال هتدأ  يسهيل: أسبوع وهذ

   (.57 -56: 2000)عبدالرزاق،  يالشمر: کلکم صم  إذن/ أرسلوا رجال يتحر  

ریختگی شمر در روزهای پس از ارتکاب جنایت در حق امام این صحنه آشفتگی و در هم 

خدمتی به گذارد. شمر در روز عاشورا، سرمست از خوش حسین )ع( و یارانش را به نمایش می

کرد، اما پس پیامبر اسالم و امام مسلمانان را درک نمی معاویه، معنای قتل نوهاربابش، یزید بن 
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حسین )ع( مویه  شنود که بر شهادت اماماز گذشت روزها، طبق این نمایشنامه، صداهایی را می

اوست. به همین دلیل، عزاداری و ناله و زاری سر دادن را ممنوع  ها مایه عذابکنند. این مویهمی

 کند. اعالم می

 کند. رسیم میتی نمایشنامه، با بازگشت به گذشته، صدای شمر را در جریان حادثه کربال در ادامه

را واقعیتش کند شجاعت دارد؛ زیگوید: وانمود میدر این پرده از نمایش، شمر با زبان خود می

 ست که پشتش به سی هزار سپاه یزید گرم بوده:  این ا

 الشمر: أان أيضا أخذت هبذا التوهم

 ثالثون ألفا يکان ورائ  

 .(69)پیشین  کنت أقوی من اجليش أمجعه؟  أحتسبين 

 

 های درونی شخصیت شمر . کاوش جنبه3-5

دهد و نویسنده در شخصیت پردازی شمر بن ذی الجوشن کوشیده به درونیات او توجه نشان 

این قضیه باعث شده است که رویکرد او اگر نگوییم تحت تاثیر رئالیسم روان شناختی است،  

به معنی وفاداری به  روانشناختی، رئالیسم»باشد. شناختی میمشابه یا قابل انطباق با رئالیسم روان

حقیقت با تشریح کارکرد درونی ذهن، تحلیل اندیشه و احساس، نمایش سرشت و شخصیت و 

گیرد نمایش ( رویکردی که عبدالرزاق در این راستا در پیش می366: 1386)کادن، « منش است.

 ریشه عوامل و کاودمی را فرد درونی و ذهنی باورهای »سرشت و منش شخصیتی شمر است. 

کارگیری به ادبیات، در رئالیسم این غایی مرحله .جویدمی شخصیت وجودی عمق در را عینی

اند، داده نشان توجه رئالیسم حوزه در روانشناسی به که نویسندگانی. است ذهن سیال جریان شیوه
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ها ها پرداخته، ادراک و احساسات آن نسبت به محیط و دیگر شخصیتبه مکاشفه درون شخصیت

 تناقضات شالوده به رفته، فراتر رویدادها عادی جریان سطح از اغلب اند. اینانآشکار ساختهرا 

عبدالرزاق نیز به کاوش در  (.107: 1385)خاتمی و تقوی، « اندپرداخته هاروحی شخصیت و روانی

کند و مورد واکاوی درون شخصیت شمر پرداخته و تناقضات درون و برون او را جستجو می

اند اما عبدالرزاق کوشیده به جهت ای از شمر ارائه دادهبسیاری از آثار، تصویری کلیشهدهد. یقرار م

و حاالت روانی  تر به شمر بپردازد و ترس و وحشتپردازی، عمیقمراعات اصول هنری شخصیت

رویکردی شاید بتوان گفت که عبدالرزاق، در این نمایشنامه او را در روز کربال به نمایش بگذارد. 

الجوشن و پرداختن ذی شدن به عمق شخصیت شمر بن سابقه در پیش گرفته است یعنی نزدیک بی

های او از ارتکاب جنایت کربالء. او از ترس و وحشت شمر در روز عاشورا به انگیزه یا انگیزه

 مرتکب قتل اماممعاویه به جنگ آمد تا گوید و اینکه او به پشتوانه لشکر سی هزار نفره یزید بن می

حسین )ع( شود. بنابراین نویسنده، انگیزه شمر را )به زبان خود شمر( از ارتکاب آن جنایت، صرفا 

حر ریاحی با اصول  که کاوش در عمق شخصیت توان گفتابراز شجاعت اعالم کرده است. می

درونی در شخصیت  این  کاوش .(79: 2000)رک: عبدالرزاق، شناختی قابل انطباق است رئالیسم روان

 کاوانهلزوماً به معنای نظر داشتن عبدالرزاق به رئالیسم روانشناختی نیست بلکه بیانگر دیدگاه روان

نویسنده است؛ فارغ از اینکه او در این رویکرد، تحت تاثیر رئالیسم روانشناختی بوده باشد یا 

دهد: مانی؟ و حر پاسخ میگوید که پشیخیر. یکی از زیردستان لشکر تحت امر شمر به حر می

هنگام سرنوشت همه ترین خلق خدا بودم و آب دیدم اما ننوشیدم و صبح بله. صبح واقعه تشنه

تان بکشم اما اینک به جای توانستم تسمه از گردهشدم، میشما در دستم بود و اگر خشمگین می

 خشم، تسلیم غم شدم و .. 

ست که در شناختی اهایی از نوعی رئالیسم روانرگههمه این حاالت روحی و روانی حر، بیانگر 

 رسد. پرده دوم نمایشنامه، به اوج می
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 . ورود پرده سوم نمایشنامه به ساحت برشتی6 -3

نویس امهرویکرد برشتی نویسنده در این نمایشنامه، قابل مشاهده است. برتولت برشت، نمایشن

ر تئاتر میت تماشاگر در تئاتر شد. تماشاگبرشت نخستین کسی بود که متوجه اه»آلمانی است. 

ریق آن، طآمد و از او بر خالف تماشاگر سنتی تئاتر باید به جای قلب، با مغزش به تئاتر می

هایی ت نمایش( متوجه کردن بیننده در آثار او به سم283: 1387)خلج، « کرد.هیجان را تجربه می

ک تماشاگر داد بیننده را از یخطاب قرار میشکن که در آن هنرپیشه به راحتی بیننده را عرف

انتقادی  ای فعال و کنشکر بدل کرد و طرح مضامین خاص برشت نیز به دیدگاهمنفعل به بیننده

 اهد بود.توان نمودهایی از این سبک را شکرد. در نمایشنامه عبدالرزاق مینویسنده کمک می

 پس از هزارسال فصل این ثازحواد بخشی است. گرفتهشکل پرده چند در سوم فصل»

 دامها و آینده گذشته میان سیالی جریان در است. رخدادها جریان در حاضر زمان در و عاشورا

 و هآمد به شمار نویسینمایشنامه جدید هایتکنیک از حوادث، روند از شیوه یابد. اینمی

روند  نظر زمانی از . بنابراین این نمایشنامه از(65: 1397)انصاری، « است حاضر اثر خصوصیت

 کند. خطی پیروی نمی

 های بزرگ تاریخی و مذهبی است. درخوانی شخصیتشروع پرده سوم نمایشنامه با تک

 کند:خوانی میابتدا  گروه کر تک

 خیتلف املاء گروه کر: 

 ختتلف األوجه واألمساء  

 لکن مثل دالء الناعور  

  (.97 پیشین:) تتشابه وهي تدور 
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 کند. های پیشین را تکرار میهایش در پردهمسیح )ع( گفتهپس از او 

 کند:خوانی میپس از او بار دیگر  گروه کر چنین تک

 کل زمان حیمل قتاله 

 کل مکان يدفن قتاله   

 والناعور يدور  

  (.98)پیشین:  . . لکن اخلوف يلد الطوفان 

 آید:میسخن پس از کنار رفتن  گروه کر ، عمار به 

 هل الکوفةای أ 

 ألف عام تعض ون فوق أصابعکم ندما 

 ألف عام وعطشانکم يرفع الکأس  

 من الدم فی املاء  يبصر خيطاً  

 . (100 – 99)پیشین:  وتقولون ای ليتنا

کند که ع( میحسین ) ای به سفیر امامدر ادامه عمار، که صحابی پیامبر اسالم بوده است، اشاره

 شود: سبب اجتماع مردم کوفه می

 عمار: قد أاتکم رسول احلسنی 

 .  (100)پیشین:  فهل من يبايعه؟ 
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ع( آمده آیا حسین )گوید که سفیر امامدهد و میدر اینجا عمّار مردم کوفه را خطاب قرار می

دانست. به  کسی هست که با او بیعت کند؟ شاید بتوان این استفهام را به نوعی استفهام انکاری

عدشان متذکر حسین )ع( را به فرزندان هزار سال برسد عمار، عهد شکنی کوفیان با امام نظر می

رار شود، شود. گویی نویسنده قصد دارد بگوید تاریخ چندان تفاوتی نکرده و اگر تاریخ تکمی

 کنند.  کسانی هستند که مانند گذشتگان خود عهد شکنی 

 گوید:و شخصی به نام حارث از اهل کوفه می

 واآلن سنعلنها 

 وأان أول من يفعل ای عمار 

 أول من يفعل 

 عمار:  مع نفسه( أول من يفعل 

 (. 103: پیشین) وستسلمه قبل صياح الديك

قرار داده است.  )ع( حسین یهودا، یکی از حواریون خائن به امامعبدالرزاق، حارث را معادل 

ی طال به مأموران ازای یک کیسه سکهیهودا کسی بود که به مسیح )ع( خیانت کرد و او را در 

دیالوگ عمار با خودش، ارجاعی است به همین خیانت یهودا گونه اهالی رومی تحویل داد. 

کنند اما با افشا کوفه، که ابتدا به امام حسین )ع( نامه نوشتند که به کوفه بیاید تا با وی بیعت 

های یزید در حق نویسندگان نامه، آنها نوشتن نامه را انکار کرده و امام شدن قضیه و سختگیری

حسین )ع( را تنها گذاشتند. بخشی قابل توجه از پرده سوم نمایشنامه، اختصاص دارد به کسانی 

کنند اما در نهایت حسین )ع( اعالم می که به صورت فردی یا جمعی خود را بیعت کننده با امام

کنند. پس از روایت این بخش، عبدالرزاق به روایت شخصیتی به نام یاسر به او خیانت می

حسین )ع( در خانه او هستند و سپاه یزید از صاحب خانه؛ یاسر تقاضا  پردازد؛ یاران اماممی
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کند که جان فرزندشان را در خطر قرار کنند که آنها را تحویلشان دهد. همسر یاسر، بیتابی میمی

 گوید:  خطاب به همسرش عائشه می ندهد اما یاسر در

 ایسر:   إنه ولدي أان أيضا 

 إن يکن عمره رهَن أن تفتح هذا الباب 

 أن  يف فتحها   يفلتعلم 

 فتح ابب له يف جهنم  

  (.24: 2000)عبدالرزاق،  سوف يعلننا کل حلظة

ر کند تا بهایی را وارد نمایشنامه میمقدمه شخصیتترتیب، عبدالرزاق، بیبدین 

های کارگیری این شخصیت الرزاق، در بهعبدهایی گمنام در تاریخ پرتو بیفکند. شخصیت

، رویکردی کنندتاریخی مذهبی که از زمانها و مکانهای مختلف در این نمایشنامه حضور پیدا می

 منطقی سوررئالیست کارش را  بیشتر به طور غیر»سوررئال )فرا واقعی( در پیش گرفته است. 

، )کادن« دهددهد و از این رو حاصل کارش نقش ناخودآگاه را نشان میگسترش و رشد می

1386 :437 .) 

گوارا، حضرت یحیی )ع(، مسیح )ع( و عمار، که در هایی تاریخی، همچون چهشخصیت

یابند و پس از بیان حضور میاند همگی در این نمایشنامه، به تناوب هایی دور از هم زیستهزمان

شوند. روند و در صورت لزوم باز بر صحنه نمایش حاضر میهایشان از صحنه نمایش کنار میفحر

شکند، مصداق همین استفاده از ها که مرزهای وجودی را در هم میاین رفت و آمدهای شخصیت

هایی تاریخی مذهبی پردازی سوررئالیستی است. بدین ترتیب، عبدالرزاق، شخصیتشیوه شخصیت

های همه شخصیتکند. هایی سوررئال میشخصیت گیری از شگردهای ادبی مدرن، بدل بههرا با بهر

کاران زمانه خود شوریدند و حضورشان در این نمایشنامه، مذهبی نامبرده، بر ضد ستم تاریخی



 *صفورا فصیح رامندی  ساختار شناسی منايشنامه عاشورايی بر مبنای نظريه فريتاگ ... 

 149 

های گرفتند. بخشحسین )ع( بودند پشت سر ایشان قرار میبیانگر این است که اگر در زمان امام 

 نمایشنامه در پرده سوم نیز به شیوه نمایش در نمایش نوشته شده است: پایانی

 « ةيدخل إلی املسرح مبالمبس معاصرة، ويوجه کالمه إلی مجهور القاع»الشمر: 

 ای أهل هذا العصر، أيکم احلسنی؟

 شاب من الغابة: من أنت أيها الغريب؟

 الشمر: من أان؟؟

  (.135 – 234: 2000)عبدالرزاق،  هال  دنوت أيها السائل؟

بان تئاتر شود، با مخاطهای امروزی، بر صحنه تئاتر ظاهر میپس از اینکه شمر، با لباس

اید او گوید نزدیک بیایند شپرسند و شمر میشود. حاضران، از هویتش میوارد گفتگو می

که  شناسد. تا جاییشود شمر را نمیرا به جا بیاورند. اما وقتی یکی از حاضران نزدیک می

مر خود ش حسین )ع( است. وقتیکند و بگوید قاتل امامشود خود را معرفی شمر، مجبور می

سی چون گوید که ککند حاضران را ترسانده اما جوان مخاطب او میکند گمان میرا معرفی می

ین است که در ترساند. این بخش شدیداً سویه انتقادی دارد زیرا بیانگر اشمر دیگر آنها را نمی

 کنند که شمر در برابرشان ترسناک نیست. این عصر کسانی زندگی می

نمایشنامه  هایجمله تکنیک از مخاطب، با ارتباط و متن چارچوب از شخصیت خروج»

 تماشاگران ها،شخصیت گرفتن دیگر نادیده با و خطابی سبکی با که است برشت چون نویسانی

با این خطاب شخصیت به سوی تماشاچی،  (.659: 1973)غنیمی هالل، « دهدمی قرار خطاب طرف را

تواند در فرایند تألیف مشارکت دیگر بین نمایش و واقعیت مرزی وجود ندارد و بیننده نیز می

شوند تا های دیگری میدار نقشها در دل نمایشنامه، خود عهدهشخصیت»کند. در این شیوه 

)موسی، « ت و به مضمون و هدف عمق بخشدی اصلی نمایشنامه را تقویبدین وسیله، اندیشه
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های برشتی، در آغاز و پایان بعضی از نمایش»گذاری نامید. این شیوه را برشت، فاصله(. 72:  1997

پردازد این ورود در ارتباط مخاطبان نمایش با ای میراوی وارد صحنه شده و به بیان مسأله

  (.185: 1388)دامود، « بردیای نمایش را از بین میداستان فاصله ایجاد کرده و توهم واقعی بودن دن

 کنندهنمایش را از یک عضو مصرف  هدف برشت از آفرینش این شگرد این است که بیننده

 سازی قوه مند و فعّال بدل کند و این کار را با فعالای کنشکنندهکنش به تولید محض و بی

اش انتقادی خواننده تبعیت از برشت قصد دارد قوه دهد. عبدالرزاق نیز بهارزیابی او صورت می

خواهد بگوید که کار شمرها در این دنیا تمام نشده است و هر روز در حال را فعّال کند. او می

 حسین )ع( نیز بیش از پیش در حال تکثیر باشند. تکثیر شدن هستند. بنابراین باید پیروان امام 

ر برای نمایش است که برآمده از سنت داستان د نمایش در نمایش، شکل روایی متناسب

اتر، نمایش در باشد؛ یعنی معادل داستان در داستان در نمایشنامه و تئداستانِ هزار و یک شب می

زمینه را  نویسی شرقی دارد. شیوه نمایش در نمایش، ایننمایش است. این فرم ریشه در داستان

آنکه ربط آشکاری های زیادی وارد اثرش کند بیتانککند که بتواند داسبرای نویسنده فراهم می

 با داستان اصلی داشته باشند. 

ار نمایش های فرعی بسیاری وجود دارد و این ساختدر این نمایشنامه، اپیزودها و داستانک

نیده، انسجام های در هم تبرد تا بتواند به داستاندر نمایش، شگردی است که نویسنده به کار می

 ببخشد. 

  

 نتیجه 
و انطباق ساختار پیرنگ آن با هرم فریتاگ حاکی از آن است « الحر الریاحی»بررسی نمایشنامه 

توان اصول نویسی همخوانی ندارد و نمیکه این اثر با اصول کالسیک و متعارف نمایشنامه

افکنی موجود گرهگانه آن تطبیق داد. این نمایشنامه فقط مقدمه و های سهگانه فریتاگ را با پردهپنج

گره  گشایشدر نظریه فریتاگ را داراست اما پس از طرح گره در نمایش، هیچ تالشی برای 
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کند و به عبارتی، از ساختار مبتنی بر کند و نمایشنامه مسیری دیگر طی میدراماتیک نمی

شود. در حالی که ماجرای حر ریاحی و عاشورا سرشار از حوادث هرم فریتاگ خارج می

شان کرد و بر پرده تئاتر به حماسی روایتبا لحن  توانماتیک و نمایشی است که میدرا

عبارتی از پرداخت دراماتیک و و به  نمایش گذاشت، اما نویسنده وارد این حیطه نشده

های خیالی و سوررئالیسم یا فرا حماسی پرهیز کرده و در عوض، نمایشنامه را سرشار از مایه

نویسی و های غربی نمایشنامهر این رویکرد، عبدالرزاق، متأثر از مایهواقعی ساخته است. د

های شکسپیر است. او آگاهانه یا ناخودآگاه کوشیده خأل بار دراماتیک نمایشنامه را با مایه

های ها و مکانمذهبی از زمانهای تاریخی جهت است که شخصیتهمین سوررئالیسم پر کند. به 

یابند و پس از بیان درد خود از حادثه کربالء، از صحنه مایشنامه حضور میمختلف به تناوب در ن

شده  پردازی پسامدرن نهادینه، در شخصیتکارگیری شخصیتروند. این شیوه به نمایش کنار می

ای مرزهای وجودی و زمانی و مکانی را ها بدون هیچ نظم و قاعدهاست که در آن شخصیت

عبدالرزاق، این رویکردهای ورای رئالیسم را در پیش گرفته است؛ زیرا صرف شکنند. می درهم

همین داند. به انگیز واقعه کربالء نمیرئالیسم را گویا و منعکس کننده ابعاد گسترده و شگفت

-ها عبدالرزاق، از امکانات نمایشنامهدر کنار اینجهت، از فضایی سوررئالیسم استفاده کرده است. 

-فاصله»کارگیری تکنیک  برده است و این ویژگی در بهشکن برتولت برشت نیز بهره نویسی سنت

پایبندی ذکر این نکته الزم است که عبدالرزاق، با وجود عدم دهد. میخود را نشان « گذاری

است؛ به  پردازی توجه ویژه داشتهنویسی، به عمق شخصیتبه سنت کالسیک نمایشنامه

شناختی های مرتبط با رئالیسم رواناخت بهتر شخصیت، از روشجهت، برای پردهمین 

 است. برده  بهره

 

 

 منابع

 أ( عربی:
 .، بریوت: دار العلم للمالينی8ط ، 4، ج العالما ( م 1989زرکلي، خری الدين  

، حتقيق حممد ابوالفضل ابراهيم، دار ريخ الرسل امللوکات – ياتريخ الطب م(  1998  ي، حممد ابن جرير الطب يالطب 
 املعارف. 
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 ، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. 2ج ، األعمال الشعرية( 2000عبدالواحد، عبدالرزاق  
 .العودة دار :بریوت ،احلديث االدبی النقد  م 1973   حممد هالل، غنيمي

 .احتاد الکتاب العرب، دمشق: املسرحية فی األدب العربی احلديث( 1997موسی، خليل  
 

 ب( فارسی:
ن، تهران: ، مترجم: سعید سبزیاادبیاصطالحات توصیفی فرهنگ ( 1387ایبرمز، هوارد و جفری هرفم )

 رهنما. 

 ، تهران: افزار.شناسینویسی و روایتدرآمدی بر داستان( 1387بی نیاز، فتح اهلل )

فرهنگ  ، پژوهشگاه1، ترجمه و تألیف منصور خلج، چ 1، ج درام نویسان جهان( 1387خلج، اسماعیل )

 و هنر اسالمی. 

 ، تهران: مروارید. 3، چ فرهنگ اصطالحات ادبی( 1385داد، سیما )

 ، تهران: کتاب ماد. 8، چ اصول کارگردانی تئاتر( 1388دامود، احمد )

 ، تهران: مرکز. 1، مترجم: فیروزه مهاجر، چ درامش(  1377داوسن. س. و )

 ، تهران: فرهنگ معاصر. واژگان توصیفی ادبیات( 1382رضایی، عربعلی )

 ، تهران: آگاه. 6، مترجم: کاظم فیروزمند، چ شاخه زرین( 1388فریزر، جیمز جورج )

 ن. شر شادگا، تهران: ن2، مترجم: کاظم فیروزمند، چ فرهنگ ادبیات و نقد( 1386کادن، ج. ای )

 ، تهران: مرکز. مبانی داستان کوتاه( 1387مستور، مصطفی )

، 5د نبوی، چ ، مترجم: مهران مهاجر و محمهای ادبی معاصردانشنامه نظریه( 1394مکاریک، ایرنا ریما )

 تهران: آگه. 

  ، تهران: سخن.ادبیات داستانی؛ قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان( 1386میرصادقی، جمال )

 ، تهران: مهناز.نویسیواژه نامه هنر داستان( 1388میرصادقی، جمال و میمنت میر صادقی )
  ج( انگلیسی: 

Aristoteles (1982): Die Poetik. Griechisch,Deutsch. Übersetzt und herausgegeben 

von Manfred. 

Freytag, Gustav (2003): Die Technik des Dramas. Berlin: Autorenhaus. 

 

 ها: نامهد( پایان
اهنما: ر، استاد «تحلیل انتقادی نمایشنامه اسالمی در ادبیات معاصر عربی( »1387زودرنج، صدیقه )

 کبری روشنفکر، رساله دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. 
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شن فالح، ، استاد راهنما: سعید ک«نویسیهای داستانشناخت اصول و تکنیک( »1376قادری، نصراهلل )

 ارشد، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس.  رساله کارشناسی

 

 و( مقاالت

فصلنامه  ود ،«شناسی خالقیت هنری در نمایشنامه منظوم الحر الریاحی زیبایی» (1397انصاری، نرگس )

 .57 - 84صص  ، 15، ش  8، دانشگاه یزد، دوره پژوهشی نقد ادب معاصر عربیعلمی 
از ابوتراب  تولد دوباره یک فرا داستان )بررسی پسامدرن در دو داستان کوتاه( »1387تدینی، منصوره )

 .63 -82، 2، ش 1، دانشگاه تربیت مدرس، دوره فصلنامه نقد ادبی« خسروی(

ن و ادبیات پژوهش زبا، «داستانی ادبیات در رئالیسم ساختار و بانیم( »1385) علی تقوی و احمد خاتمی،

 . 111 – 99صص ، 6، ش فارسی

سان ل هفصلنام، «های دینی در شعر نزار قبانیفراخوانی شخصیت( »1391خسروی، کبری و دیگران )

 . 162 – 140، صص 7، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، سال سوم، دوره جدید، شماره مبین

ينية يف النص املسرحي الرتبوية للمأساة احلس املضامني الفكرية و»م(  2015السلطاين، مجال غازي حسنی محيد  
 . 321 – 304، صص 24عدد اإلنسانية، جامعة اببل، ال ، جملة الکلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية و«العراقي

یرنگ و پبررسی لغوی و اصطالحی ( »1389گنجی، نرگس، هلن اولیائی نیا و بتول باقر پور والشانی )

اول،  ، سالپژوهی دانشگاه الزهراء )س( دو فصلنامه زبان، «ناصر ساختاری آن در عربی و فارسیع

 .131 -172، صص 2شماره 

 

 

 

 

 

References 
Abramst,  H., & Harpham, G. G.  (2008). Descriptive Dictionary of Literary Terms. 

Translator: Saeed Sabzian.Tehran: Rahnama ]In Persian[ 

Abdul Wahed, A  . R. (2000). Poetic Works, Volume Two. Baghdad: Public Cultural 

Affairs ]In Arabic[. 

Al- Sultani, J. Gh. H. H. (2015). The intellectual and educational implications of the 

Husseini tragedy in the Iraqi theatrical text. Journal of the College of Basic Education 

for Educational Sciences and Humanities, University of Babylon, 24, 304-321]In 

Arabic[. 



 1401 صيف ،63 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

 154 

Al-Tabari, M. I. J. (1998). History of al-Tabari- History of the Prophets and Kings, 

Investigated by Muhammad Abolfazl Ibrahim. Dar Al-Maaref Publications ]In 

Arabic[. 

Ansari, N. (2018). Aesthetics of artistic creativity in the Poetic play al-Hur al-Riyahi.  

Bi quarterly journals Critique of Contemporary Arabic Literature, Yazd University, 8 

(15), 57-84   ] In Persian[.    

Aristoteles (1982). Die Poetik. Griechisch,Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von 

Manfred. 

Biniaz, F. (2008). An Introduction to Fiction and Narrative Studies. Tehran: afraz ]In 

Persian[. 

Cuddon, J. A. (2007). A Dictionary of Literary Terms. Translator: Kazem Firoozmand 

(2nd ed). Tehran: Shadegan Publishing ]In Persian[. 

Dad, S. (2006). Dictionary of Literary Terms ( 3nd ed).Tehran: Morvarid ]In Persian[. 

Damoud, A. (2009). Principles of theater directing (8 nd ed). Tehran: Mad book ]In 

Persian[.  

Dawson, S.V. (1998). Drama, Translator: Firouzeh Mohajer  (1nd ed). Tehran: Center ]

In Persian[.   

Frazer, J. G. (2009). The Golden Bough. Translator: Kazem Firoozmand (6nd ed). 

Tehran: Agah ]In Persian[.    

Freytag, G. (2003). Die Technik des Dramas. Berlin: Autorenhaus. 

Ganji, N.,Oliaee Niya., & Bagherpour Valashani, B. (2010). Lexical and idiomatic 

study of plot. and its structural elements in Arabic and Persian. Bi Quarterly Journal 

Linguistics of Al-Zahra University, 1 (2), 131-172 ]In Persian[.   

Ghunaymi Hilal, M. (1973). modern literary criticism. Beirut: Dar Al-Awda ]In 

Arabic[. 

Khalaj, E. (2008). World playwrights,  Volume One, Translation and compilation: 

Mansour Khalaj (1nd ed). Research Institute of Islamic Culture and Art ]In Persian[. 

Khatami, A., &Taghavi, A  . (2006). Fundamentals and structure of realism in fiction. 

Persian language and literature research, 6, 99-111 ]In Persian[.    

Khosravi, K.  , et al (2012). Calling religious figures in Nizar Qabbani's poem. 

Quarterly  Lesan-e-Mobeen, University of  Imam Khomeini Qazvin, 3 (7), 140-162 

]In Persian[.    

Makaryk, E.R. (2015). Encyclopedia of Contemporary Literary Theories ( 5nd ed). 

Translator: Mehran Mohajer & Mohammad Nabavi  . Tehran: agah ]In Persian[.    

Mastoor, M. (2008). Basics of short story. Tehran: Center ]In Persian[.    

Mirsadeghi, J. (2007). Fiction, Story, Romance, short story, novel. Tehran: Sokhan] 

In Persian[.    

Mirsadeghi, J  ., &  MirSadeghi, M. (2009). Glossary of the Art of Fiction. Tehran: 

Mahnaz ]In Persian[.    

Moses, kh. (1997). Drama  in modern Arabic literature. Damascus: Union of Arab 

Writers ]In Arabic[. 

Qaderi, N. (1997). Understanding the principles and techniques of storytelling. 

Supervisor: Saeed KeshanFallah. Master's Thesis, art University Tarbiat Modares 

University ]In Persian[.    

Rezaei, A. A. (2003). Descriptive vocabulary of literature. Tehran: Contemporary 

culture ]In Persian[.    



 *صفورا فصیح رامندی  ساختار شناسی منايشنامه عاشورايی بر مبنای نظريه فريتاگ ... 

 155 

Tadayyoni, M. (2008).  The rebirth of a meta-story (Postmodern study in two short 

stories by Aboutrab Khosravi) Quarterly Journal of Literary Criticism, Tarbiat 

Modares University, 1 (2) 63-82  ]In Persian[.    

Zirikli,  Kh. D. (1989). Celebrities, Fourth volume  (8nd ed). Beirut: Dar Al- Elm ]In 

Arabic[. 

Zodranj  , S. (2008). Critical Analysis of Islamic Drama in Contemporary Arabic 

Literature. Supervisor: kobra Roshanfek. Thesis, Faculty of Literature and Humanities 

Tarbiat Modares University ]In Persian[.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401 صيف ،63 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

 156 

 فريتاغ؛ دراسة حتليلية هليکلية املسرحية العاشورائية علی أساس نظرية

 الرایحی دراسة خمّصصة ملسرحية احلر 
  أصيلة نوع املقالة:

*صفورا فصيح رامندی  4، علریضا نظری3، علریضا شيخی2،نرگس انصاری1

 قزوين، العلوم اإلنسانية كلية اآلداب و  ،ةالدولي  ره( مام اخلمييناإلآداهبا جبامعة  اللغة العربية و قسم . طالبة الدکتوراه يف1
 قزوينكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية،   ،ةالدولي  ره( مام اخلمييناإلآداهبا جبامعة  اللغة العربية وقسم  يف ةمشارک ةأستاذ. 2
 قزوينالعلوم اإلنسانية،  وكلية اآلداب   ،الدولية  ره( مام اخلمييناإلآداهبا جبامعة  اللغة العربية و قسم يف شارکمأستاذ . 3
 قزوينالعلوم اإلنسانية،  وكلية اآلداب   ،الدولية  ره( مام اخلمييناإلآداهبا جبامعة  اللغة العربية و قسم يف مشارک. أستاذ 4

 
 صمللخّ ا

عن سائر املسرحيات  و هي ختتلف ؛يتم تقدمي هيكليتها يف سياق خاص للمسرحيةاملسرحية اإلسالمية، مسرحية 
کتبت   سرحية اإلسالمية اليتعبدالرزاق عبدالواحد حتت املل« احلر الرایحی». تندرج مسرحية يف منظورها اإلسالمي

 يربطها ،کربالءواقعة  دعاء و إبست عب شخصية احلرالرزاق، عبدي. شخصية احلر الرایح و کربالءمرتکزة علی وقائع  
رسم وتریة  عاشوراء يف ةحقيق علیمدی انطباقها  دراسة هيکلية هذه املسرحية و بوضع الزمن احلاضر فی العراق.

التحليلی  -ج الوصفیملنه وفقاً دراسة هذا األثر الکشف عن أسلوب الکاتب أدت إلی  ، وحوادث الواقعة
و نشأت عن نظرایت أرسطو  يتمخسة أضالع ال لفريتاغ ؛علی أساس نظرية فريتاغ، املنظر  األملاين مبينمکتبة و  و

يجة. التنقيب عن املسرحية تالن أضالع التوطئة، العمل املتزايد، الذروة، العمل الضارب إلی اخلمود و علیتشمل 
ل إلی املسرحية ما بعد احلداثية ما الکالسيکية لکتابة املسرحية و املتعارفة و ئيدل  علی أن  الکاتب حاد عن املباد

مستوی ال يقدر  اقعة کربالء يفن عبدالرزاق عبدالواحد يری أبعاد و أل ؛بتولت برختل املسرحية اخلارقة للتقاليد و
أبثره هذا  کتابة املسرحية ورائجة ل ئمل يکن ملتزما مبباد يف مسرحيته. هلذا اعلی تبيينهتعارف و م يسرد کالسيک

 حقل املسرحية العاشورائية.   أبرز اقرتاحا يف
 

 الء.املسرحية، فريتاغ، عبد الرزاق عبدالواحد، احلر الرایحی، کرب :الکلمات الرئيسة
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Abstract  
An Islamic play is a play that it's structure is presented in a special framework of the 

play؛ It's difference with other plays is in it's islamic perspective. The play Al-Hurr 

Al-Riyahi by Abdul Wahed Abdurrazzaq is included in the islamic play which is 

written with the focus on the events of Karbala, focusing on the character of Hurr 

Riyahi. Abdurrazzaq, through the character of Hurr and by recounting the event of 

Karbala, has linked it to the situation in Iraq at the time. Examine the structure of this 

play and the degree of it's adaptation to the reality of Ashura in drawing the course of 

events and discover the author's style caused to analyzed this work with descriptive 

and library analytical method and based on the structure of Gustav Freytag german 

theorist. The five principles of Freytag were derived from Aristotle's theories and 

includes: Introduction، Rising action ،Climax  ، Falling action and result. An analysis 

of the play shows that the author has departed from the conventional and classical 

principles of playwriting and has turned to postmodern theater and Bertolt Brecht؛ 

because Abdurrazzaq Abdul Wahed, knows the dimensions of the Karbala incident 

beyond that It can be expressed with a classic and conventional narrative. So in his 

play did not adhere to the conventional principles of playwriting and with his work 

Offers a suggestion in the field of Ashura playwriting. 
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