
 

مة
لنا

ص
ف

 
ةی

عل
- 

ی 
هش

ژو
پ

 
 اد
قد
ن

بی
 

 .
9 

 ش
00 

ا  
به

40
91

 
ص

ص
(

42
9

-
41

4
)

 

 

هاي هاي اقتباسی رضا كمال )شهرزاد( از داستاننامهررسی نمایشب
 شبیکهزارو

  براساس نظریة اقتباس لیندا هاچن
 

  *انناهید احمدی 
  کنرام ا باات انگلاسیت  انشگاه تهرانت تهرانت ايران
  انشج م  کنرم ا باات تطباقی  انشگاه مريلندت کالج پا کت امريكا

 

 چکیده  
« عباسه خ اهر امار»ت «يكماب هاا و»نامة آثا  نةايشی  ضا کةال اهرشا ت سه نةايزاش ماان 

اب هاا ويکهام هام او اش  اسنانعن ان اقنبا به« عايا و عاياه»يا « الراادحر  ها ون»و 
ام که     و   هام تئاترم تاشه سد تلفاق  مانناک فرانس م با ظرفاتنظر میاند. بهثبت اده

آگاهی و ضرو ت ت جه هايی انجاماده که با فر وج   آمدت    اين آثا  به اقنبا پهل م اول به
اند.    تر با اسالف خ   تبديل کر ها  ا به آثا م منفاوتهنام(ت آبه تةهادات تئاترم )صینه

 ابيکهاا وهام هام کةال اش  اسنانبر خ انز اقنبا اين مقاله تالش اده است عالوه
ها و ت جه گرايانة اين اقنبا هام ص  تس يه اناسی اقنباسی لاندا هاچنتبراسا   وش

 شه بر سی ا ند.   ها به تةهادات تئاترم    ايجا  آثا  تاآن
ت «عباسه خ اهر امار»ت «يكمواب هاا »ت ابيکهاا و ضا کةالت اقنبا ت  هاي كلیدي:واژه

 «. عايا و عاياه»
 

 . مقدمه  8
 و   پهل م اول     ن يساننامهترين نةايز( اش برجسنه4041ت4277 ضا کةال )

 کی با ا باات کالساک آانا اد  ناا آمد.    ک ام مرفه و فرهنگی بهتهرانت    خان ا ه

                                                                                                                  
 nahidian@umd.edu* ن يسند  مسئ ل: 

 21/3/4093تا يخ پذيرش:   9/44/4097تا يخ   يافت: 

ةی
 عل

مة
لنا

ص
ف

 ت 
ی 

هش
ژو

پ
 

بی
 اد
قد
ن

 
 .

42 .
ش

07
ا 

ايا
. پ

40
93

 
ص

ص
(

ت9
00)

 

 

mailto:nahidian@umd.edu


   (ام انهبان ةنامويژه) 07 / اةا   42 سال                                                         44

ل يی و آم خنن شبان و ا باات فرانسه گذات. اش به تیصال    مد سة سنو ن ج انی
ها  ا    ج انی م ساقی و شبان انگلاسی  ا آم خت و سرو ن قطعات ا بی و چاپ آن

( و چند 4044) «4سال مه»نامة آغاش کر .    اروع قرن باسنم با ترجةة نةايز
( و 4047« )اصلی و کر »(ت 4041« )عشق افسانة»امة آذ بايجانی اشجةله ننةايز

ط   جدم به مجلة وفاو  افق سر   وشنامة(ت و هةكا م با 4043« )کةربند اسرا آماا»
   میافل ا بی مطرح اد. تةايل اهرشا  )تخلصی که او بعدها با الها  اش اهرشا  

ن يسی با نامهنها ( به پاس يا نةايزبر خ    ابيکهاا وهام گ      اسنانقصه
( آغاش اد. اولان اثر او اُپِرِت ايرانی 4293« )آ اان مال آالن»تةااام اُپِرِت قفقاشمِ 

بر  وم صینه  فت.  4044با هةكا م پنج تن اش  وسنانز    سال « پريچهر و پرياا »
اين اثر اهرشا ت طی هام  يگرم ناا به  وم صینه بر ند. پس اش اين اثر  ا بعدها گروه

« ترين و پربا ترين فصل فعالات ا بی اهرشا   خشان»پ   باو  آ ينهايی که بهسال
حر  »( و 4049« )عباسه خ اهر امار»(ت 4049« )يكمواب هاا »(ت 007: 4070ب   )
نظار با اسنقبال کم»(  ا ن ات و 4044« )عايا و عاياه»يا « الشادها ون خلافه

ها که ( م اجه اد. وجه مشنرک اين  اسنان442: 4073)مارعابدينیت « تئاتر تةاااگران
بر فضام اسلاةی ادندت عالوهقلةدا  می ابهاا ويکهام هايی اش  اسناناقنبا 

ن يسی آن نامههام ناسا نالاسنی منعا ف    نةايزمايههات پرهاا اش   ونارقی آن
 سد اين  وند نظر میبر  وم صینه ب  . به  و ان و ت جه به ص  ت و فر   وايی آن

 ش تشتآغاش اده ب  ت     يگر آثا  تألافی اهرشا  مانند  2«پريچهر و پرياا »که با 
يا  عرو  ساساناان(ت 4044) هام حر گل(ت 4040)  کنر اش فرنگ آمده(ت 4293)

نامعل  ( ) هام پاااشن( و 4047) پروانه(ت 4043) مجسةة مرمر(ت 4044) خسرو اارين
 ناا ا امه يافت.

ام ب   که اهرشا  گرايانهاسنفا ه اش م ساقی    آثا  غاراُپِرِتی يكی اش تةهادات فر 
تا ن اشم او    کنا  هم نا يک کند. سهکر  منن و صینه  ا بهوسالة آن تالش میبه

بر تأمان آانايی  قاقز با م ساقی غربی و تلفاق آن با م ساقی ارقیت عالوه
 ا  و به اين ترتابت کننده ناا به اجرا میاشوکا هام اجرايیت ص  تی سرگر س

اايد سند  0آو  . آانايی اهرشا  با نقاایوج   میگ يی بان منن و فرامنن بهوگفت
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هام  وايی    آثا  اوست. حسانقلی مسنعانت اش  وسنان  يگرم اش ت جه به ص  ت
 کند: او اش نقاای    آثا ش ااا ه می نا يک اهرشا ت تل يیاً به انعكا   انز

آماام تا مقا  نقاای باال بر ه ]اهرشا [ فن ن يسندگی  ا اش لیاظ جذابات و  نگ
ب  . ]...[ اعر منث   يا نثرم که  نگ و جل   اعر  اانه بااد و با تخاالت 

ترين اعب ا باات است و اهرشا  هام ااعرانه آماخنه باادت اش سختافس نگرم
صاً    اين فن شبر سنی و مها تی  اات که منیصر به خ   او ب   )به نقل مخص 

 (. 24: 4000اش جننی عطايیت 
اده   با   اهرشا ت هة ا ه بر اثرپذيرم او اش  مانناساسم هام انجا    پژوهز

ظه    سادهت سخن گفنه آل   و  و  ست او بهفرانس م که    تخاالت فاننامت وهم
 سد تأکاد بر ص  ت ايدئال و جايگاينیِ آن با فی ايی نظر میهاده است. اما ب

ت اند يا آو  اثرپذيرم او اش ا باات فرانسهت اشجةله اا ل ب  لر ايدئ ل ژيكی که می
( باادت 4944ت4310) 0( و اسكا  وايلد4334ت4324(ت گ سناو فل بر )4317ت4324)

ص  ت هنرم اش  خنی بهکةنر م    ت جه قرا  گرفنه است. چنان ت جه و پر ا
هام ا باات مثابة يكی اش شيرمجة عههام جدم    مباحث مرب ط به اقنبا  )به اهكا 

اقنبا  کر هت  ابهاا ويک هامتطباقی( ناا هست.    آثا م که اهرشا  اش  اسنان
کم     و اثر اش اين سه اقنبا (ت اين آثا   ا اش اكلی ت جه به ص  ت هنرم ) ست

ها تبديل کر ه و با اسنفا ه اش تةهادات گ م چهرهو اسنانی به نةايشی اش گفت وايی ت 
هام معنايی جديدم    ص  ت اثر پر اشمت افقويژ  نةايزت اشجةله باشم و صینه

نامة اقنباسی او براسا  است.    اين  اسنات با بر سی سه نةايز پديد آو  ه
 نظرية اقنبا سبیان اُ فِلان    کنا  اناسی اقنباسی که ت سط لاندا هاچن و  وش

پر اشيم.    ا امه پاشانة پژوهز و پس اش آن ( آمدهت به بر سی اين سه اثر می2441)
نامة اناسی اقنبا  آمده است.    بخز تیلالت سه نةايزمخنصرم   با    وش

 اند.    اينبر سی اده ابيکهاا وهام اصلیِ کنا  اقنباسی اهرشا  اش  اسنان
هام  وايی جديد    فضام نةايشی آثا ت با ت جه به مؤلفه اده استمطالعه تالش 

  ست آيد.    اناسی ص  تِ اين سه اثر بهتأويل منن جديدم    ساحت شيبايی
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 . پیشینة پژوهش 8ل8
شندگانی هام اندکی انجا  اده است. کنا  حال اهرشا  و آثا ش پژوهز  با   ارح 

ترين آثا  ( يكی اش قديم4000ن انة اب القاسم جننی عطايی ) رشا و آثا   ضا کةال اه
هام  وسنان و نا يكان   م    اهرشا  است. اين کنا  که حاوم تعدا م اش نامه

ترين سند   با   اح ال اخصی و اهرشا    با   شندگی و آثا  اوستت اايد م ثق
خشی اش آثا  اهرشا  سبک شندگی اهرشا  بااد. کنا  پژوهشی  يگرم که    آن ب

( 4031ک از وحاد اي بی )به شندگی و گايد  آثا :  ضا کةال اهرشا گر آو م ادهت 
( ناا يكی اش مقاالت م    4074ن انة اعله پاکروان )«  ضا کةال اهرشا »است. مقالة 

آيد. جا حسا  مینی م خالصة کنا  جننی عطايی بهاسننا     اين شمانه است که به
به  نگاهی»ت ان به اندت میهايی که به آثا  او پر اخنهنا ت اشجةله پژوهزاين  و ک

 افسانه منا مو  اهلل لاگیحباباثر « هاا  و يكشبهام نةايشی اش نخسنان اقنبا 
( ااا ه کر .    4031منز )ن انة علی خ ش« اهرشا  و اب هاا  و يكم»( و 4037)

ه پژوهز   با   آثا  اهرشا  است: علی هام  انشگاهیت م ض ع سنامهماان پايان
هام نامهبر سی و نقد نةايزنامة کا اناسی ا اد خ   با عن ان منز    پايانخ ش

( پس اش مطالعة اوضاع فرهنگیت 4034) انشگاه تربات مد  ت  ضا کةال اهرشا  
 م ااه تا پايان  و   پهلسااسیت اجنةاعی و هنرم ايران اش اوايل سلطنت مظفرالدين

اولت به کلاات شندگی اهرشا  و ا تباط او با ام   فرهنگیت سااسی و اجنةاعی پر اخنه 
عايا و »و « عباسه خ اهر امار»ت «ويكماب هاا »نامة او يعنی و سرانجا  سه نةايز

مايهت پر اشم و   ونهام ا سط يیت اشجةله فر ت اخصات ا با تكاه بر ويژگی« عاياه
 تا آغاش اش ايرانی اپرتنامة خ   با عن ان دامان شمانی    پايانبر سی کر ه است. میة

( با بر سی سار تك ين و تی ل اُپِرِت ايرانیت    4031) انشگاه تربات مد  ت  امروش
هام پاشرو ن يسعن ان يكی اش مؤثرترين اُپِرِتبخشی اش پژوهز خ   به  ضا کةال به

برهه تا يخی به بر سی   ِ پام اُپِرِت ايرانی اش  نامه با مطالعة سةپر اش . اين پايانمی
هام  هة چهل فا سیشا م و فالمپادايز تا  گر يسی آن به آتراکسا نت تئاترهام الله

نامه    سه فصل  يگر اين پژوهزت سه ن يسند  پر اش . ن يسند  اين پايانو پنجاه می
مارشا ه عشقی  ا مطالعه کر ه باكفت  ضا کةال اهرشا  و اُپِرِت ايرانیت عايا حاجی
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با نگاه  ن يسی  و   پهل م اولتنامهتأثار  مانناسم بر نةايزاست. سهال اماراريفی    
( با ت جه به اقبال 4039) انشگاه س  هت ويژه به شندگی و آثا   ضا کةال اهرشا  

به بر سی  4024ت4044هام ن يسندگان پسامشروطه به ا باات فرانسه    سال
هام ايرانی اش آن پر اخنه می   بان  مانناساسم ا وپايی و بر ااتهام مكنبلتقاب

 ا   مانناساسم است.    ا امه ن يسنده با تةرکا بر  ضا کةال اهرشا ت او  ا طاليه
فرانس م    ا باات نةايشی ايران  انسنه و با بر سی چند ترجةه اش اوت آثا  اين مكنب 

ها بر رشا  بر سی کر ه است.   مجة ع تةرکا اين پژوهزن يسی اهنامه ا    نةايز
نامة اهرشا  و تأکاد بر  مانناساسم فرانس م اوست. آنچه اايد بن ان فقدان اين شندگی

اناسی ا بی مشخص  وشيک پاشی گرفنن صبغة تا يخی بر  انستت  هاپژوهز
ترم اش بیاناسی منسجةی که اةام ا منظ   ا ائة  وشاست. به هةان  لال به

نامة تألافات اين ن يسنده  ا ا ائه  هدت    مقالة حاضر سعی اده با بر سی سه نةايز
اناسانه ت  وند اقنبا  اهرشا  اش منظرم فر ابهاا ويکهام اقنباسی او اش  اسنان

  ست آيد.هام اين سه اثر بهواکاوم ا   تا اش اين  اه ا شيابی کافی اقنبا 

 اس از داستان به نمایششناسی اقتب. روش2
پا ه آتز گرفننت ن   گرفننت فايده گرفنن و  انز » هخدا اقنبا     معانی لغننامة    

« فراگرفنن اش کسی و ناا اندکی اش قرآن يا حديث    عبا ت خ   آو  ن بدون ااا ت
 اناسی غاينةند است که   آيدت ن عی هسنیمیکا   فنه است. آنچه اش اين معانی بربه

مراتبی  ا ام ا شش است. اين  وند سلسله 1ت بلكه میص ل نهايی1آن نه  وند پادايز
آيدت پژواک تفكر می اةا و نسخة غاراصلِ مبدأ به 7ن عی میاکات تکه    آن میص ل

گذا م اخالقی براسا  که    آنت ا شش ؛ اصلیپ شينا يسنیِ تقد  مبدأ بر مقصد است
ا  . اش ناةة  و  قرن باسنمت با تعاان می« غاراصل» بر« اصل»تقد  شمانی و  جیان 

گذا م بر حاااه هايی که بر مرکاش ايی و ا ششهام نسبات و پا ا ايمو و  نظريه
چالز کشاده ادند.     اسنام چنان گ نه بههام فرا وايتاسن ا  ب  ندت چنان تلقی

اش عل   انسانیت مطالعات  اممثابة ااخهتغااراتی و ناا با ظه   مطالعات فرهنگی به
ها  چا  هام تطباقی ناا تیت تأثار اين  گرگ نیاقنبا     ماان  يگر شيرمجة عه
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هام مبننی بر نسبات اسن ا  ب  ندت    تی ل اد. اين تغاارات که    پاسخ به پا ا ايم
ا امه و     و  هة اخار ت جه خ    ا به  وند ت لاد و اهةات آن    کنا  میص ل 

ايی معط ف کر ه و مبنام م اجهه با اثر هنرم  ا نه صرفاً    میص ل نهايیت بلكه نه
 اند.    وند پادايز آن تعريف کر ه

اناسی خنم اده که    اش ت لادات هنرم   نهايت به ن عی  وش امچنان تلقی 
« دتقلا«/ »غاراصل»و « اصل»هام آنت تقد  و تأخر شمانی     وند اقنبا ت امكان تقابل

 و  ب  ن و اول ب  ن معنام  ست ا اشبان بر ه است. بر اين اسا ت  و  ب  ن به
معنام اصال ب  ن ناست. هرآنچه هستت هم اقنبا  است و هم اصل؛ و اصل ب  ن به

فر  و م است که    تغاار و تی الت اقنباسیت منیصربه3« وند»آن میص ل ت جه به 
ت اقنبا   ا ت أمان نظرية اقنبا هاچن    پاشگفنا  خالقانه است. بر اين اسا ت لاندا 

 اند و به هةان مناسبت آن  ا نااشمند میص ل و  وندِ آفرينز و   يافت اثر می
« 44مندمتجربه»آن  اللت  اانه بااد و هم « 9ص  تةندم» اند که هم بر ام مینظريه
فلان بر اين اسا   ام که هاچن و اُ(. نظريهHutcheon & O’Flynn, 2013: xviآن )

هام مثابة نظا ها بههايی اسن ا ند که     وند اقنبا  اش آنکنندت بر مدي  ا ائه می
ها و هات مقنضااتت میدو يتا   و آثا  اقنباسی برمبنام ويژگیام اسنفا ه مینشانه

ا ند. گذ  اش يک مدي   به مدي    يگر    هام مقصد ن آفرينی میامكانات مدي  
افند. اش نظر نبا ت مسنلا  ت جه به تی التی است که    آسنانگی هر گذ  اتفاق میاق

اناسی که بر سه ت ان    ن عی  وش(ت اين تی الت  ا می22هاچن و اُ فلان )هةانت 
 اسن ا  استت مشاهده کر .   40و تعاملی 42ت نةايشی44سبک  واينی

ام  يگرم ام به نظا  نشانها  نشانهمعنام گذ  اش يک نظگذ  اش  وايت به نةايز به
عن ان بر  و اش ق   تخال بهاست با تةهاداتی ويژه و ن .  وايت صرفاً اش شبان بهره می

کند. اين   حالی است که    نةايزت بدن و صدا و فضا اش اباا  ا  اک اسنفا ه می
 41و انادا م 40ا ند و بنابراين اباا ِ ا  اکت  يدا متةهادات اين نظا  اةر ه می

ام با مصالح اولاه ام  ويكر  ويژههسنند. اش آنجا که تةهادات م ج      هر نظا  نشانه
طلبدت    گذ  اش  وايت به نةايزت تأکاد اش تخال به  يدن يا انادن مننقل  ا می

اكلی تر ت سط شبان و بها   و اين بدان معناست که معناساشم که پازمی
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گار  )هةانت به خ   می 47گرايانهافنا ت هم اکن ن ص  تی برونق میاتفا 41گرايانه  ون
فقط    هام معانی نه(. به اين ترتابت    تبديل  اسنان منث   به نةايزت افق01ت03

سطح شبانت بلكه    سط ح  يگرم هةچ ن م ساقیت حرکتت بدنت لین گفنا ت لبا  
ند.   واقع ن ع م اجهه با مصالح مبدأت آو ام  ا فراهم میو فضام نةايز امكانات تاشه

ام مثابة يک نظا  نشانهها    بدنة تةهادات نةايز بهکا گارم آننی   گاينز و به
فر  ب  ه و میص ل نهايی او گر منیصربهتاشهت ت جه به  وندم است که    هر اقنبا 

 کند.   ا به اثر هنرم مسنقل اش اثر مبدأ تبديل می
باو  میةد  ا که بهاب هاا ويکهام شی اهرشا  اش  اسنانهام نةاياقنبا 
 و ت اةا  مین يسی مد ن ايران بهنامه( نقطة عطفی    تا يخ نةايز2440طل عی )

 آگاهیآگاه است و اين فر ام فر ت ان اش هةان منظر مطالعه کر . اهرشا  ن يسندهمی
نی او  ا  . ناگفنه پاداست که  يشه     انز او    م ساقیت نقاای و ناا چندشبا

 ست    اسنفا ه اش ام چارهت اش او ن يسندهن يسینامهن يسیت ترجةه و نةايزاُپِرِت
هام منث   ام اش  وايتها خ انز يگانهتةهاداتِ م ج      نةايز ساخنه تا به مد  آن

 ابهاا ويک هايی اسن ا ند که او    منن منث  ها بر گاينزا ائه کند. اين خ انز
کند.    ا امه اش اسنفا ه میهام نةايشیها    اقنبا  هد و اش آنانجا  می

ها    معناآفرينی  ا نامة اقنباسی اهرشا  و سهم آنگرايانة سه نةايزاناسی فر شيبايی
 سد باشنر نظر میهام آنچه  ا که به وانکنام و اش اين  هگذ  سايهبر سی می

  هام.  اناسی بااندت م    ا شيابی قرا  میشيبايیهام گرايیفر 

 . بحث و بررسی  9
گ يی اهرشا     به آخرين اب قصه (4047« )يكمهاا و اب»نامة  اسنان نةايز

هام حر    حال آما ه گر  .  نااشا ت خ اهر اهرشا ت و  يگر نديةهباشمی ابهاا ويک
جال   تکاف   تگذ ان سد ااه خ شمیکر ن طربگاه ااه برام ابی  يگرند که خبر 

 ا فراخ انده است تا اين با  برخالف  يگر  فعات ملكه  ا نه    حض   ااهت  تقصر
قنل برساند.  نااشا  منضرعانه و با اطةانان به عالقة بلكه    جايی  و  اش خ ابگاه او به

 ا  . ااه به  خ اهد يک اب  يگر اهرشا   ا شنده نگهااه به اهرشا ت اش کاف   می
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گسا م و تةااام  قص و با  تنگی اب  ا به میآيد و با تش يز و  لطربگاه می
گذ   که بر اثر پشاةانی اش فرمانی که  ا هت جال   ا به خاال اينكه گذ اند.  يرم نةیمی

يابد که او شنده است. اا  و ارمگان اهرشا   ا خ اند؛ اما   میاهرشا   ا کُشنهت فرامی
 .  کندآغاش میطلبد و او قصة  يگرم  ا ض   میحبه 

ت سط انجةن منفقة نس ان     4049نخسنان با     سال « اب هاا ويكم»نةايز 
( اين اثر  ا 4400/ 0: 4030پ   )ملک 43السلطنه اجرا اد.سالن ش تشناانِ چها  اه ق ا 

فاق ه اةندانة منن و  اند که اايد  لال آن تلترين اثر اهرشا  میاحنةاالً معروف
صینه بااد. اننخا  مل ک ضرابی برام باشم    نقز اهرشا  تا  قص پرم آقابايُف و 
م ساقی مرتضی میج  ت نشان اش ن آو م کةال    اسنفا ه اش تةهاداتی  ا   که باز 

هام  يدا م و انادا م اسن ا ند؛ اگر م اش آنكه صبغة شبانی  اانه بااندت بر مؤلفه
دات بر کال ت بر حرکتت ص ا عالوه« اب هاا ويكم»معناساشم    منن نةايز که  وند 

 .   نگ و م ساقی اسن ا  کر ه است
 اننقال با  معنا اش منن به صینه اايد به بهنرين اكل    اخصات اهرشا  به 

تقريباً تنها سخنگ م اب يکوهاا هام نةايز   آمده بااد: اهرشا م که     اسنان
جا     قايق پايانی نةايزت حض   فاايكی ندا  . « يكماب هاا و»ستت    ها وايت

گ م وجام گفتطلبدت بها   و او  ا میحنی وقنی ااه اش شنده ب  ن او آگاه می
گ يد. با اين حالت اهرشا  اخصات کلادم  وجانبهت اين ااه است که سخن می

که با هاا  اب  اسنانت هاا    سنیمثابة  اوم چارهماجراست و بناست حض   او به
انسان  ا اش مرگ  هاناده استت    ذهن تةاااگر ابقا ا  . اين مهم برعهد  آواش و 

ا  : پرم آقابايُف    آخرين لیظات نةايز    نقز اهرشا  بر م ساقی گذاانه می
کر . می ابويکهاا ا   تا با آواش خ اندن هةان کند که اهرشا     صینه حاضر می

بر آنكه به کند که معناساشم عالوه  نشانگانی نةايز    اينجا فضايی  ا فراهم مینظا
 نگ  اسنان )که اتفاقاً اينجا پايان يافنه(ت ا   نه    حرکت ط لی پیصینه مننقل می

خ اند و بلكه    مسارم عرضی اتفاق بافند. مل ک ضرابیت    نقز اهرشا ت آواش می
ت ان تص   کر  که پايان نةايز آسانی میکند. بهآغاش میيكم  ا و اسنان اب هاا 

ام    گ     هائت خ انندهطرحی ه اةندانه است برام تص يرپر اشم اش يک قصه
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 سد تعباة آواش و م ساقی    اننهام نةايز مؤثرترين نظر میمرکا صینه و ن  . به
اا مطالبه ا  :    منن  وش برام حفظ اثر    حافظة تةاااگر بااد و حنی تكرا  آن ن

: 4033)کةال اهرشا ت «   ص  ت تقاضام تجديد افسانة آهنگی اهرشا »نةايز آمده 
ش  ا اش ن  اااه اش خ ا  بادا ا   و اش اهرشا  بخ اهد قصه (01 ت«هاا ويكم اب»

 آغاش کند. 
    ا  .    ماانة  اسنان آنجا که ااهاسنفا ه اش م ساقی و آواش به اينجا خنم نةی

ا    و ت آواش و  قص کنااان آغاش میاش به فكر فرومیگ نههام هذيانگ يیتک
« هااه »آيد و  سن   ت قف اين (. پس اش پايان اين بخزت ااه به خ   می29 هةانت)

ن يسی     ا  سننی است که با اُپِرِت هد. اين بخز اش نةايز وا (  ا میجا)هةان
هام يافنه    نةايزاكلی تی لهام بعد به    هههةان  و ان آغاش گر يد و 

اين تةهاد تئاترم که آيدا مفناحی     49کا  گرفنه اد.شا  بههام مطربی اللهگروه
ام    کندت کلاشهيا  می 24« قص ارقی»اش آن به  جنسات و  قص    ايران مد ن

کر ه بر تخت  است که    آن پا ااه يا سلطانی جل  24«تا يخی»هام نامهنةايز
 «ن اشندگان بن اشند!  قصندگان برقصند!» هد: اشت به مطربان  سن   میکاانی

(Meftahi, 2016: 80). و « پريچهر و پرياا »ت «22سال مه»تر    کةال اش اين تةهاد پاز
ت پرم «يكماب هاا و»اسنفا ه کر ه ب   و    هر سه م    مانند « اصلی و کر »

جام کال ت با  پرت ا ِ لبا ت کر . اسنفا ه اش صینه به ا ايفا می آقابايُف نقز اصلی
پذير هام ثابت امكانحرکت و م ساقی اشجةله امكاناتی است که با گسنرش تةاااخانه

شمان صینه و تأثار آن  ا به اد و نةايز  ا اش حصا  منن به سك م صینه بُر  و هم
هام پاشروِ چنان پژواکی است: حرکت نهيكی اش نة « يكماب هاا و»منن مننقل کر . 

گشايد و حرکت عرضی    ط لی و خطی منن نةايز     و جا فضايی برام اجرا می
ام    مسار مثابة وقفهپذير ناستت به وند   اسنان که جا    نةايز امكانساخنا  پاز

ايجا   برکند. اسنفا ه اش بدن بدون کال ت عالوهپاشبُر  خطی  اسنان فضاساشم می
کند و اين ساشوکا م هام بصرمت معناساشم  ا به فضام بارون اش شبان پرتاپ میجل ه

افند هام ااه اتفاق میت م شون کنااان    ماانة مسنیااست. آواش و حرک 20ادهبارونی
بر کا کر  تفننی آن هشاا  ااه ناا بااد. اين بخز عالوهو اايد نةايشی اش ذهن ناةه
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بُعدمت با   آماخنن با اكلی سهام اش ساالات ذهن ااه تلقی ا   که بهت اند جل همی
گذ  ت بر صینه هشاا  ااه می نگت حرکت و م ساقیت آنچه  ا    ذهن ناةه

گ يی بايست با تکنةاياند؛ ماجرايی که   ص  ت عد  اسنفا ه اش آنت اايد میمی
عرضی صینه باانگر ص  تةندم   سد حرکتنظر میاد. بنابراين بهبلندترم جبران می

اكل خ    و بهام است که با تةهادات انادا م و  يدا م صینه گره میتجسديافنه
 انجامد.   ام به هةكا م منن و صینه می وس يه

هام مننی نةايز ناا س يههام   ونام( مؤلفههام فرامننی )صینهبر مؤلفهعالوه
جام شبان بهره بر ه و معنا که کةال اش اااا بهتص يرپر اشانه  ا ند؛ اگر م تص يرم 

اكل مجاشم اش شبان به تص ير و  نگ ک چانده است. پس اش خ  گ يی   با    ا به
هايز  ا انادهت ااه اش ساقی خ   ارا  هايی که با اهرشا  گذ انده و  اسناناب

اش مصاحبت  ت ان تلفاقی نةا ينطلبد. خ  گ يی ااه با ارا  و ساغر  ا میسر  می
گ يی  هدت ااه    تکبه  ست ااه می  ا با اهرشا   انست. پس اش آنكه ساقی ارا 

 گ يد: اش با اهرشا  مینسبناً بلندش تل يیاً اش  ابطه
تر بااد برام من گ ا اتر است ]...[ )به باز اش هةاشه سر  است ]...[ هرچه سر 

.[ به  نگ خ نی که اش گل م يک کند( به  نگ خ ن اباهت  ا   ]..ساغر نگاه می
ملكة قشنگ جا م اده بااد ]...[ چقد  اارين است ]...[ بايد ما  خ ن 

کشد( اين ط   اارين بااد ]...[ )به خ   تسط يافنهت ساغر ارا   ا سر میهةان
ا  چند اب است که ]...[ من به اكل آن عا ت کر ه [...]ساغر ک چک چاست 

عا ت کر  ]...[ )با خ  ( ]...[ من اين ساغر  ا  وست ندا   چاا نبايد ]...[ به هاچ
 (.   29ت23 هةانت)انداش (    يک ساغر  يگر بريا )ساغر  ا  و  می

ساش ت بلكه تنها بخشی اش ا بات منن  ا میاسنفا ه اش مجاش    خط ط باال نه
ی بر ت ان با وض ح مضة نساشوکا م نةايشی برام نشان  ا ن چاام است که نةی

هايی که     سد  اللنةندم واژگان و کنزنظر می وم صینه به اجرا   آو  . به
ا  ت ) نگ سر ت ن اادنت ساغر و ارا ( اا   ها ااا ه میخ  گ يی ااه به آن

کةال    اننقال معنا اش اننااع به غاراننااع برام باشساشم خل تی است که فقط    قالب 
ن اد و آنچه اش اهرشا / ساغر نصاب اوستت اه ساغر  ا میيابد. انةا  اجاش  ظه   می
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هام  وگانة ساغر/ تن و ارا / خ ن انسجا  باشنرم خ ن/ ارا  است. تقابل
يابد؛ اگر بپذيريم حض   اهرشا  برام ااه هةان کا کر م  ا  اات که ن اادن می

تنها به ف نهت ان چنان انگاات که ن اادن اش ساغر ااا تی ظري ا  . بنابراين می
گ يی اهرشا ت بلكه به حض   تنانة او ناا هست؛ حض  م که اندکی بعدتر با قصه

ا   که ااه برام اهرشا   قم ش ه است: افنا ن ساغر اش  ست ااه يا آو  مرگی می
کند( اين افندت اش صدام افنا ن ساغرت ااه واهةه میساغر خالی اش  سنز به شمان می»)

[ ساغر من به شمان افنا  ]...[ برام چه افنا  ]...[ که ساغر مرا چه صدايی ب   ]...
. تجسدبخشی به (04 هةانت)« اند مرا اكنجه بدهندت ساغر مرا انداخنندانداخت؟ آمده

آيدت هم بخشی اش هم اننقال معناست و هم اسنفا   بهانه اش مناسباتی که به کال  ناا نةی
آيدت میص لی است که  وند آن  ست میاان بهآنچه    اين م .نظا  نشانگانی نةايز

فر  ساخنه هام منیصربه   اننقال اثرم اش مبدأ به مقصدت اش آن اثرم مسنقل با ويژگی
 است. 
واشم وسی يگر اقنبا  اهرشا  اش حكايت  ويست« عباسه خ اهر امار»

ن انه اد  4047   سال « عباسه خ اهر امار»است. « نعةت و نعم»اب با نا  يکهاا و
اهلل هايراپناان و حباب   سالن تابسنانی جامعة با بد با اجرام لرتا  4044و    سال 

باز اش صد  4021اتیا يه به  وم صینه  فت. اين نةايز که    اجرام  و  آن    
نا  حةاد به ثريات کناا س گلی اب به اجرا   آمدت ماجرام عشق  يرينة ج انی به

. او به قصد  ا ه استساله اش ست سفرم هفت علتاو  ا به الرااد است کهها ون
سرا الراادت    لبا  مبدل وا   حر سرام ها ون يدا  ثريا با هةراهی نديةة حر 

آو  . عباسه او  ا الراادت سر   میاانباه اش اتاق عباسهت خ اهر ها ونولی به ا  تمی
خلافه که اش باةا م العالج ثريا خبر ا  . خ اهر باند و  اش آمدن حةاد افشا میمی

ها گار  به آنيابد که  نج او اش فراق حةاد است و اش سر لطف تصةام می ا  ت   می
ا   و آن  و هةديگر  ا مالقات کةک کند. به  سن   عباسهت ثريا به اتاق او آو  ه می

انداش . ش يز میها  ا به تالرااد به قصد  يدا  خ اهرت آنکنند. خبر آمدن ها ونمی
بدحالی ثريا پريشان استت سبب عباسه آن  و ج ان  ا پنهان و اش برا  ش که به

گ  بر سر باةا م ثريات او ماجرا  ا    قالب  اسنانی برام وکند. حان گفتپذيرايی می
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کند.   نهايت وقنی اش ها ون ها ون باشگ  کر هت شيرکانه  أفت ها ون  ا جلب می
شند و حةاد و ثريا  ا گار ت پر ه  ا کنا  میهراً خاالی ق ل بخشز میام ظابرام قصه

  هد.   اندت نشان میکه    آغ ش هم خفنه
چرخد گ  میوت باشنر بر مدا  گفت«ويكماب هاا »ت برخالف «عباسه خ اهر امار»

کنندت ويژه عباسه و حةاد نقل میها بههايی که اخصاتو وقايع    قالب  اسنان
« جنبزکم»نامه  ا ( اين نةايز09: 4000ا ند. هرچند جننی عطايی )يت می وا
هام عاطفی و ا  هام هام احساسیت غلاانآو م اندت  اسنان سراا  اش شبانمی

هام  مانناساسم ا وپايی است.    مقايسه با ام است که يا آو   وايتطغاانگرانه
ةايز کةال قصة سه ابِ آخر اش  ه ت نابهاا ويک   کنا  « نعةت و نعم» اسنان 

گار . يكی اش  اليل اين ا  ت   برمی وايت می ابهاا ويکابی  ا که    
ت وقايع    سه «نعةت و نعم»گ يیت جبرِ ژانرم بافت نةايز است.     اسنان گايده

کشد. ک تاه ب  ن شمان   اشا می هد و چند ماهی بهاهر ک فهت بصره و  مشق  وم می
ت اند امكان چنان تفصالی  ا برام نةايز باش ام نةیو کةب   امكانات صینه نةايز

بگذا  . به هةان  لال    تالای که چه بسا م فق ب  هت کةال عصا    اسنان  ا با 
سرا گر ه آو  ه و با اندکی تغاار )   علت جدايی ثريا و حةاد( فقط    يک اتاق حر 

اناسی تعلاقت به حذف مؤثر آنچه ر افاو ن به شيبايیبعالوه 20اگر  آغاش ت اش ت ماانه
يكی  يگر اش اگر هام کةال  21   ساشوکا  نةايز ادنی ناستت کةک کر ه است.

 پشتِ»خانه يا افاو ن گسنر  فضام  اسنانت اسنفا ه اش فضام ناپادام مجاشمت نهان   

خبر اصلیت خلافه بیجايی ندا  .     اسنان  ابهاا ويکاست که     اسنان  «امپر ه
گسا م و تغال اش  ابطة نعةت و نعمت هةراه با قصة خ اهرش با اين  و ج ان می

خ اهد برخااند و سپس  اشاان کند.    اننهام  اسنانت خ اهر خلافه اش هر  و میمی
(. اين   حالی است که    709: 4030ت ابهاا ويککند ) ا برام ها ون فاش می

ا  ت حةاد و ثريا قريب برا   آگاه می  آنكه عباسه اش حض   عنمجرنةايز کةال به
خ اهد تا  خصت ندا هت اش آنجا خا ج نش ند. ها میفرسند و اش آن ا به پشت پر ه می

هام  يدا م  ا   و هم بر آنكه هم باشمپشت پر ه تأثارم  وگانه  ا  : عالوه
بر . غرافاام صینه س   میانادا مت فضايی است ت أمان حاضر و غايب که اش ج
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ها ناا حض  م منناقض باابند. حةاد    ط ل  اسنان ا   تناسنفا ه اش پر ه سبب می
ها    پشت ان ند. حض   آنگارند و میچند با  و ثريا يک با     پشت پر ه قرا  می

ت ان غابنی حاضر بر  وم صینه ناا  انست؛ شيرا تةاااگران اش تةا  پر ه  ا می
هام  وم صینه چاام اش اند؛   حالی که برخی چهرها هام پاز و پس پر ه آگاه خد

 ا فراهم  21 انند. کا کر  پر ه برام تةاااگر امكان آيرونی نةايشیپسِ پر ه نةی
اند؛ اما تةاااگر به آن هام نةايز اش آن غافلام که چهرهکند: آگاهی اش حض   تنانهمی

هام پنهان    ا   چهرهگسنراند و سبب می ا می واقف است. پر ه جغرافاام تن
سبب حض   پشت آنت هم    پاز و هم پس پر هت وج    اانه بااند؛    پسِ پر ه به

ها. کنا   فنن پر ه  انايی تةاااگران اش حض   آنعلت اان و    پازِ آن بهفاايكی
ا ند کرانه میهم اناسانه است؛  و باو     مننهام غارمةكن ب  نشانتصا می هسنی

ا   و خاال  نگ د: افسانة عباسه به واقعات بدل مینآمااو خاال و واقعات   هم می
ن     و طرحِ گار ؛ اما    هةان امنااجت خاال جس  انه  ناام واقع  ا   میحقاقت می

ام که  هد. پس اش آنكه عباسه    قصه ست میشنده اما باو ناپذيرم  ا به« نقاای»
گذا   و پا ااهی ام میپاشه  ا    پسِ پر هخ اندت  و ج ان عااقها ون می برام

اند م که    پسِ پر ه    آغ ش هم خفنه« و کب تر سفاد»خاالان  ا به تةااام 
 شند تا مرش واقعات و خاال  ا گم کند:  ام  يگر  ا کنا  مینشاندت پر همی

]...[ مثل  و کب تر سفاد سر به بال هم خلافه: ]...[ اين تشباه ت  چقد  لطاف ب   
بانم ]...[ بگ  حاال ]...[ بعد چه ها  ا خ     مقابل خ   میاند ]...[ من آنفروبر ه

 اد ]...[ 
ط  م که امار چشم به هم نها ه است عباسه آهسنه  فنه پر   ته تاال   ا باال )هةان

..[ مثل  و کب تر سفاد سر به ط   ].ا ند که هةانشند. حةاد و ثريا نةايان میمی
بال هم بر ه    مسنی عشق خطر عظام ب  ن    حر   ا فرام ش کر ه و    

 اند.    افق سپاده صبح  ماده است.(آغ ش يكديگر به خ ا  اارين  فنه
آماا و افند. با صدام تعجبخلافه: ) يده گش  ه نظرش به آن منظر  لطاف می

 بانم!!! خفاف( چه می
 )با ساةام منبسم و آهنگ خفاف(  و کب تر سفاد!عباسه: 
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)امار اش يک طرف و عباسه اش طرف  يگر   مقابل اين پر   نقاای شيبا مبه ت و 
)کةال آيد( گذ   و بعد ]...[ پر ه با تأنی جل  میام میاند. لیظهخام ش مانده

  .(71ت «عباسه خ اهر امار: »4033اهرشا ت 

هام ساشممنظره» ا « عباسه خ اهر امار»نامة هام نةايزجننی عطايی يكی اش ويژگی 
تخالی که مرشهام   اند؛ ن عی تص يرپر اشم( می09: 4000« )انگااهام خاالشيبا و نقاای

ها    آماا  تا طرحی ن  اش تجربة  يدا م و انادا مِ چهرهخاال و واقعات  ا   هم می
هام م فق و مقد  ترکاب صینه و منن نة نهبُعدم ا ائه کند. اين امنااج اش فضايی سه

شند. عباسه  اسنان  و عااق  ا ام به آن نقز می«پر ه»نةايشی است که کةال    
چشم ت مجاشِ  و کب تر سفاد  ا به«واقعات»کند و    گ يدت خلافه چشم باش میمی
کسانی که  باند؛ اما هةان واقعاتت بارون اش صینة تئاترت خاالیِ  يگرم است براممی

اكلی که کةال اش عهد  کنند. اگرچه فی ام امنااج واقعات و خاال بهآن  ا تةااا می
گار  کا  میکه او    پر اخت اين امنااج به هام  مانناكی  ا  ت فرمیآيد س يهآن برمی

پسامد نی است و تشكاک    امكان تفكاک مجاش و واقع. چنان امنااجی که فقط با 
هام بر افاو ن به پاچادگیا  ت عالوهپذير میبر  وم صینه امكانتص يرپر اشم 

نامة کةال ساالانی اكلی پراگةاتاک و کا کر گرايانه اش نةايزاناخنی اثرت بهشيبايی
هام نامنعانی اش واقع شند و گر ابههام مرکاگرايانه سر باش میساش  که اش  اللنةندممی

 ساش . و خاال  ا می
   اةا    ه « عايا و عاياه»يا « الراادحر  ها ون»نامة اننشا  نةايز   نخسنان 

م ويكن   ه گ  آنژل اين اثر  ا اقنباسی اش  (4044)سال   مهرا بیِ مجلة علةی 
هام تا يخی  ضا نامهنةايز.    منابع  يگر اشجةله پاشگفنا م که بر کنا  اند انسنه

 ضا کةال »ا عن ان ب« نةايز صفیة»ة  ا ي يی يا    برنام 27ن انه اده کةال اهرشا 
هام هام کةال اش  اسنان(ت اين اثر يكی  يگر اش اقنبا 40: 4093) «2اهرشا  قسةت 

م ويكن   ه گ   انسنه اده است. ناةا ي ااج آنژل ت با تلفاقی اش  اسنان ابيکوهاا 
نظرم هت کةال  ا صاحبنامبا ااا ه به اين نةايز ا شش احساسات و پنج مقالهناا    

( 212/ 0: 4031پ  ت )به نقل اش ملک« با يک اناسايی وساع    ا باات ا وپايی»
ت اين «بافت منن»( ناات باوج   اذعان به ااكاالتی    442/ 2پ   )هةانت  اند. ملکمی
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به »  اسنان« فضام ارقیِ» اند. او اما صرفاً به تر اش  يگر آثا  اهرشا  میاثر  ا پاچاده
کند و   با   اينكه آيا اين اثر ( اکنفا میجا)هةان« هام هاا  يک ابگ نه  اسنان

است يا خارت نظرم ندا  . اين   حالی است که  ابهاا ويکمشخصاً اقنباسی اش 
ن انهت اين اثر  شندگانی و آثا  اهرشا (    پاشگفنا م که بر 49: 4000جننی عطايی )

کند. نةی ابهاا ويکام به  اند و ااا هان ک تاه ه گ  می ا صرفاً اقنباسی اش  اسن
نظر جننی نُةايد که چنان می تآيدمیبراسا  اين مقايسه و ناا برمبنام آنچه    ا امه 

چنان که اهرشا  خ      اننشا   ا آن« عايا و عاياه»تر بااد و نن ان عطايی صیاح
حنی )   گا  بعدم( اقنباسی اش  اسنان و يا  ابهاا ويکاين اثر آو  هت اقنباسی اش 

 ه گ   انست. 
اجاش  اجرام اين اثر  ا اش ا ا   انطباعات   يافت  4044اهرشا  يک با     سال 

 سد نسخة نظر میمج ش  يگرم برام نسخة  ومی که به 4044کر ه ب   و    سال 
گفنة میةد ت به(. با اين حال31ت30/ 2: 4034ترم ب   )مارانصا م و ضاايیت پاکااه

ت سط گروه هنرم کان ن صنعنی که  4044نامه نخسنان با     سال طل عیت اين نةايز
با هةكا م اهرشا  و چند تن اش  وسنان او اشجةله غالمعلی فكرمت حباب اتیا يه و 

   نخسنان  (.Tolouei, 2013)  يگران    هةان سال تأساس اده ب  ت به اجرا   آمد
ت ابهاا ويکهام خاصی اش ت بدون ااا ه به اةا   ابمهر مجلة  اننشا  اين اثر  

به گفنن اينكه  اسنان اش چها  اب آو  ه ادهت اکنفا اده است. يک فرضاة مةكن اين 
حكايت نعةان و »هام  اسنان اصلی  ا  يكی اش شيرمجة عهاست که اين اثر وا 

   کنا  « و عاياه عايا»با نا  حكايت «  ض ء الةكانفرشندان او ارکان و 
کشد و به  اسنانِ   اشا میبه 407تا اب  442بااد که اش اب اب هاا ويک

پر اش .    اين  اسنان بنابر هام عايا و عاياه مینا تاحدو م عااقانة عة شا گانی به
ا   عايا و عاياه    ج انی به نكاح هم وصات پد  عاياهت عة م عايات قرا  می

باش . تعلل عايا برام باند و به او  ل میوش مراسمت عايا  خنرم می  آيند. اما     
شند و عاياه ماجرام عااق ادن عايا  ا اش او هم میحض      مراسمت اش واج  ا به

اش می کند تا او به ايةا و ااا ات  غم نامهربانی عايا با اوت عاياه يا مان  . بهمی
شند تا صدق عشقز  ا   يابدت پاسخ  هد. ی خنر گةنا  که چندين اب او  ا میک م
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ا  ؛ اما عاياه چند  وش بعدت اش   نهايت وصال بان عايا و  خنر گةنا  حاصل می
(. اش اين پست  اسنان به 023ت044/ 4: 4030ت ابهاا ويکسپا   )اندوه جان می

اش  اسنان پر اش  و ا تباطی به عاياه ندا  . اين بخز ماجرام بان عايا و اين  خنر می
هةخ انی  مهر مجلةاده    نسخة اامل هشت اب است که با چها  ابِ آو  ه

کند: عشقی  ا هةراهی می« عايا و عاياه»ندا  . با اين حالت مضة ن  اسنان نةايز 
 م نةايزِ کةال نقز شن گةنا   ا «عابده»مثلثی بان يک مر  و  و شن که    آن 

 کند.  باشم می
هام که تص   کنام اش آنجا که مضة ن بساا م اش  اسنانفرض  يگر اين است 

( بر مدا  مثلث عشقی )مر م خ اهانِ شنی 034)مانند  اسنان اب  ابهاا ويک
گذ  ت کةال اش چها   اسنان با چنان مضامانی بهره منأهل يا کناام صاحب خ اجه( می

ت؛ شيرا نةايز کةال انداش  فرضاة اول قابل اسننا  ناسبر ه است. البنه اين حد  به
اندت    تةا  جائاات آن به منن وب م ارقی گرفنهها که  نگجا    اسامی و نا  مكان

هات کنز  اسنان ک تاه ه گ  وفا ا  مانده است. تسلسل وقايعت معةا م اند ونی
م ويكن   ه گ  آنژل گ ها تقريباً هةپ اانی کاملی با وااخاص نةايز و حنی گفت

ها    نةايز کةال و  اسنان ه گ  اين هام ااخاص و مكانبه تقابل ا ند. نگاهی 
/ سلامت آنژل  04/ عاياهت هُة  م29/ عايات تاابی23 هد:  ُ ُلف قرابت  ا بهنر نشان می

/ عابدهت وناا/ بصرهت پا وآ/ 02الراادت  واس کاترينا/ خلافه ها ون04خ  کامة پا وآ
 / جعفر برمكی.  00جلهت اةا ِ کلاسام آنن نیِ قديس/  و خانة  00بغدا ت  و خانة برِننا

پايان يابند و بها ندت ا امه میهر  و نةايز و  اسنان يه يک اكل اروع می
 غم چندبا  مالقات نامز  ا  سند: عايا که  و سال قبل عااق شنی اده و بهمی

آمده است.  الرااد اندت برام فرام ش کر ن او سراغ عاياهت کناا س گلی ها وننةی
گذ انی باشنر با باوج   عالقة ها ون به عاياهت او تةايلی به ها ون ندا   و برام وقت

نا  عايات او  ا برا   خ  ش معرفی کر ه است.    مالقات عايا و عاياهت مر م به
سلام حض    ا   که    غاا  عاياهت  اش گذانه و عالقة عايا به شنی ناانا   ا برام 

 هد. وقنی عايات عاياه  ا ترک کند و وعد   يدا  آن  و  ا میمال میخ   عايا بر
خ اهد برام اثبات کند و اش او میکندت سلام  اش خاانت عايا  ا برام عاياه فاش میمی
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هام سلامت کلاد ک چكی  ا که ها ون بر گر ن آويخنهت اش او بگار  و پاسی اش گفنه
گار ت عايا  ا به کلادم که سلام اش عاياه می اب گذانهت کنا   جله مننظر او بااد.

کند. سلام پس اش آنكه کند که عابدهت هةسر ها ونت    آن شندگی میاتاقی  اهنةايی می
 ساندت عاياه  ا ناا به عايا  ا به اتاق عابده ت شن نااناسی که عايا عااقز ب  ه ت می

ةاشخانهت عاياه عبام او  ا  غم پنهان ادن عايا    نکند. بههةان اتاق هدايت می
ک بد تا او  ا اش ماجرا باخبر کند. يابد و   ِ  يگرم  ا که به اتاق ها ون  اه  ا   میمی

پاز اش و و  ها ونت با  يدن طلسةی که اش  ي ا  آويخنه اده و منعلق به پد  عاياه 
د ش ها پاز افاع جان پفهةد که عابده هةان ک  کی است که سالاستت عاياه می

اده ب   و پد ش برام قد  انیت طلسم  ا به او هديه کر ه ب  . عاياه به ها ون   وغ 
خ اهد عايا  ا فرا م بدهد. عايا و گ يد و پس اش خروج ها ونت اش عابده میمی

مهرم عابده قرا  گرفنهت به قصد اننقا  يابند که سلامت پس اش آنكه م    بیعابده   می
ياه  ا به اتاق او  اهنةايی کر ه است. پس اش جدا ادن اش عاياهت اش عابدهت عايا و عا

فهةد نامه به  ست سلام افنا هت او  ا مجر  آنكه مین يسد و بهام به عابده میعايا نامه
سپا ند. ها ون  سند و نامة گش  ه  ا به ها ون میهام ها ون سر میکُشد. گامهمی

تا عابده نا  معش قز  ا افشا کند و پس اش آنكه گار  کا  میهرچه    ت ان  ا   به
گار . عاياه اش ها ون يابد او سخن نخ اهد گفتت تصةام به کُشنن او می  می

خ اهد او  ا با سةّی که نا  عاياه هست مسة   کند. عاياه    خفا به عابده ق ل می
اياه به مار . ع هد و بدين ترتاب عابده پس اش خ   ن سم ظاهراً مینجات می

 هد تا او  ا به خانة عاياه مننقل کنند.    آنجا مأم    فن عابده  ا ه می هامگامه
باند. عايا پ ااند و  و اسب برام فرا  او و عايا تدا ک میلبا  مر انه به عابده می

 سد و به خاال آنكه عاياه عابده  ا مسة   کر ه و کُشنه استت با خنجر سانة سر می
ا   و عايا افد. اندکی پاز اش مرگِ عاياهت عابده اش خ ا  بادا  میاو  ا می اك

 ها  ا نجات  ا ه است.يابد که عاياه جان هر  وم آن  می
نةايز کةال انطباق تقريباً کاملی با  اسنان ه گ   ا  . قصة ه گ  با اين وصفت به 

 پر اشمو با اخصاتکند ها  ا تعريف میماند که صرفاً کنزام اش يک واقعه میخالصه
گ  وا   وچندان کا م ندا  . اين  وند با اين حال    ناةة  اسنانت آنجا که اندکی گفت
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کند. هةپ اانی  وايت کةال با  اسنان ه گ  تا آنجاست که ا  ت تغاار می وايت می
ت اب  و  «کلاد»ها )اب اول هام نةايز و نا  آنهات صینهحنی    تعدا  پر ه

وگ هام معدو   اسنان ه گ  اند. گفتيكسان«(  ا وم باه ای»ب س   ت ا«طلسم»
ت ان به م ا   شير هام آن میتةامی به قصة کةال مننقل اده است که اش نة نهناا به

 ااا ه کر :  
 اسنی هُة  م: اننقا  اارين است. جاس سی که عشقز ک چک اما اننقامز به

ابده کسی که  وست  ا   قابل مالحظه / سلام: ع(. Hugo, 1905: 7)با گ است 
 ايعا: »4033)کةال اهرشا ت کشد بايد اش او ترساد! ناست؛ ولی کسی که اننقا  می

 .(443  ت«اهيو عا
فرواان ندا ند. بله اين بان ان ا جةند هاچ برترم بر باشيگران شن و تن تاابی:

مت اةات ارمناکت گ ياهةان چاام  ا که ما     وش به آواش بلند برام مر م می
کنام و اةا معش قان ما  ا. کناد. ما ا هران اةا  ا تصاحب میابانه شمامه می

 هام و اةا هةه  ا اين يک نبر  است؛ پس باا بجنگام. ما کسی  ا فريب نةی
(Hugo, 1905: 9.) هام فاحشه ترين شن/عاياه: قابلات ت  و هةجنس ت  اش پست

ها     وشت بدون هاچ پروايی آنچه  ا که اةا ابجات ها    هةهکةنر است. آن
کدا  کند. ولی هاچکنند ]...[ فقط ساعت فرق میگ ياد اظها  میخفا به مر ان می

هام گارند و اةا معش قهام فاحشه ا هران اةا  ا میبا هم فرقی ندا يد. شن
 .(444 ت«اهيعا و ايعا: »4033)کةال اهرشا ت آن  ا 

/ عابده: آيا خ ا   (.Hugo, 1905: 9)بانم؟    خ ا  می واس کاترينا:  ا
 (.424 ت«اهيو عا ايعا: »4033)کةال اهرشا ت بانم! می

اندک تفاوتی که    فی ام  اسنان وج    ا  ت پاشانة عاياه/ تاابی است که  
 انام    مالحظات اخالقیت گذانة  وسپیِ تاابی به  خنرم که فقط می سبباحنةاالً به

. اش نظر کر ه است ا ه و اکن ن کناا ها ون است تغاار  ی پد ش  ا اش ستک  ک
ها به اين فضاها و وج   ناامده و و و  چهرهمیاطی ناا تغاارم    مهندسی فضاها به

نخ   ه مانده است. فر   اسنان    اكل اجرام آن ها به هةان انداشه  ستخروج اش آن
هام  مانناک  ا  س يهی و مل   امی که وا گ هام ط النون آو م چندانی جا گفت

و « عايا و عاياه»هام مشنرک کةال استت ندا  . اايد بن ان يكی اش ويژگی
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 ا  اكلی وا  ا )که احنةاالً سبب اده کةال نةايز  ا به ابهاا ويکهام  اسنان
 بداندت( ت اشمِ هاا ت م فضام هندسی قصة ه گ  و فضام ابهاا ويکهام  اسنان

آنژل  خ  کامة )بدان اكل که    « عايا و عاياه»هام اهرشا   انست.     وايی قصه
هام معنايی جديدم  ا ا  ت ظرفاتآمده است( هر   م که به اتاقی باش می پا وآ
هام اهرشا  ناا هر قصه خ    ا به آفريند که باانگر تی لی معنا ا  است.     اسنانمی

هات هاا ت يی اش بر ايجا   واينی     ل  يگر  وايتالوهگشايد و ع اسنانی تاشه می
 ساش .تناده میهام   همهام معنايی     ل  اسنانافق

به هةان اا ه  وايت اده است. اهرشا   ابهاا ويک اسنان عايا و عاياه    
 ا تعريف « الةكانء نعةان و فرشندان او ارکان و ض » اسنان « بختمَلک ج ان»برام 

. وشير  اسنان طلبدمیالةكان     ل  اسنان خ  ش اش وشير  اسنانی  ا ء ند. ض کمی
ا   و الةل ک مینا  تاجکند که صاحب فرشند پسرم بهپا ااهی  ا  وايت می

خ اند.   هام نةايز ام  يگر  اسنان عايا و عاياه  ا میشا هالةل ک برام ملکتاج
 ا  تسلسلی هسنند هر  و آينه ابهاا ويک هام ت   ت مو  وايت «عايا و عاياه»

هام مكانی )   نةايز( و شمانی )   ها تةرين گذ  اش آسنانگیکه گذ  اش آن
لیاظ فرمی اين تنها وجه اباهت بان نةايز کةال و ( است. اايد بهابهاا ويک

 ت ان به کةال نسبت  ا ؛ شيرابااد؛ اما هةان  ا ناا نةیاب هاا ويکهام  اسنان
تقلاد کاملی اش  اسنان ه گ  است و ن يسنده « عايا و عاياه»آ ايز فضايی نةايز 

ام    اين با ه ندا  . اگر احنةاالً بش   تفاوتی جا    اسامی گرايانهن آو م فر 
ها ناچاات يافتت اين تفاوت ابهاا ويکهام م ه گ  و  اسنانآنژل تغااريافنه بان 

« عاياه و عاياه» است.   نهايت اگر بپذيريم که پ ای و    سطح مینقابل چشم
ا تباط  اانه و اقنباسی هرچند مفه می اش آن استت بايد آن  ابهاا ويکنی م با به

بدانام؛ اقنباسی که میص ل نهايی آن  ابهاا ويکترين اقنبا  کةال اش  ا ضعاف
و بنابراين اقنباسی  لیاظ مدي  ت ن آو انه استت  وندِ خالقانة مةناشم ندا  هرچند به

 ا  .  ضعاف اةر ه می
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 . نتیاله4

گرفنه   با   آثا   ضا کةال اهرشا  تاکن ن باشنر    ساية مطالعات میدو  ص  ت
لیاظ فكرم . اگرچه او بهاندكنب  مانناساسم فرانسه  نبال ادهمندم او به معالقه

 سد  لال م فقات اهرشا  مینظر ام استت به ا  فلسفه و ا باات  مانناساسم قا هوا 
 اوستهام معاصرشت پر اخت فرماک    آثا  نةايشی    اقنبا ت    مقايسه با نة نه
تر منن و صینه اده است.    مقالة حاضر تالش کر يم که سبب تلفاق بهنر و منسجم

حر  »و « عباسه خ اهر امار»ت «يكماب هاا و»نامة اهرشا :    سه نةايز
 ابهاا ويکهام هايی اش  اسنانکه با عن ان اقنبا « عايا و عاياه»يا « الراادها ون

می  انة اين آثا   ا بر سی کنام.    اين مطالعه نشان اندت  وند ن آو م فر ثبت اده
 ا يم که چگ نه اهرشا     پر اخنی ن گرايانه و معط ف به صینهت    بسنر مین ايی 

هايی ت نةايز«عباسه خ اهر امار»و «  ويكماب هاا»ت اش ابهاا ويکهام  اسنان
تر با اجرا ساخنه است و   نهايت من نی پديد آو  ه که    مقايسه تر و مأن  خالق

اند. ترم پادا کر هتنادهصینه  ابطة   همبا با آثا  پاشان و بساا م اش آثا  معاصر خ  ت 
 لال آنچه اين  وند به« ياهعايا و عا»يا « الراادحر  ها ون»با اين حالت    نةايز 

هام  اند )و آن  ا ضعف اکثر اقنبا حسن مقد  اقنبا     سطح لبا  و اسامی می
 تبر ا م نا يک اش منن اصلی( نسخه210/ 0: 4031پ  ت پندا  ( )ملکمعاصرش می

م ويكن   ه گ  تبديل کر ه است. آنژل میص ل نهايی  ا به اقنبا  ضعافی اش  اسنان 
ام و ا بی او با  لال آگاهی صینه سد آثا  اقنباسی اهرشا  بهنظر میاينت بهباوج   

گشايند که هام معنايی تاشه میتةهادات نةايزت اش فضا تا م ساقیت   مجة ع افق
 ا  منابعی منث  ند    سطح فر ت آنجا که گذ  اش  وايت ها وا اگرچه فی ام آن

؛ تالای که هسننداشگر تالای مجدانه    اقنبا  افندت آغ اسنانی به نةايز اتفاق می
هام پ ياترم    تا يخ اقنبا     گشايند  تةرين تهام خ  بر ا ائة نة نهعالوه

 اند. ا باات ايران اده

 
 



 29                 ...هام اقنباسی  ضا کةال )اهرشا (نامهبر سی نةايز             07/ اةا   42سال 

 قدردانی
اش خانم  کنر آيدا مفناحیت اسنا يا  مطالعات ايران     انشگاه مريلند برام پاشنها هام 

گاا  . نظرات ايشان    مباحث مرب ط به اجرام اين آثا  و له سپا اان    بهب   مقاساشنده
   ابطة بان منن و صینه  اهگشا ب  .

 هانوش پی
4 ."Salome" نامه چاپ  ساد. اهرشا    با   اين نةايز  به4390: تراژ م اسكا  وايلد که    سال

عقاد  اند؛ ولی بهدت برام ما ن انهانهام با گ آنچه تئاتر ن انهتا به حال تئاترن يس»ن يسد: می
)به نقل اش جننی عطايیت « ها ن انه استهام آسةان ا برام فرانه‘ سال مه’پاس ‘ اسكا  وايلد’من 

4000 :24  .) 
اده    اين با تأکاد بر تةهادات اسنفا ه« اعر و م ساقی»سعاد نفاسی    مقالة مبس طی با عن ان  .2

 ان و آکن  ها ااعر و م ساقی»کند: هام تئاترم اثر ااا ه میبان و مؤلفهنةايز تل يیاً به ترکاب ش
هام اين تئاتر که غار اش اعر و م ساقی چاام نب  ه اين مها ت يعنی به عبا ت مخنصرتر آ تاست

العا ه و ماف ق قد ت  ا به ظه    ساندند؛ يعنی منرجم احساسات طباعت که عامل شندگی خا ق
تت واقع ادند و برام حضا  چاام  ا به شبان م ساقی و اعر که هةة ما و  وح اجنةاع اس

 (. 10: 4034)به نقل اش ک هسنانیت « آيدفهةامت ترجةه کر ند که به هاچ شبان برنةیمی
سال و مثل يک نقاش اسنا  و شبر ست و کهن»ن يسد: . جننی عطايی   با   آانايی او با نقاای می0

ها اناخت و اسنا انه   با   آناش  اخلی يا خا جی آثا  نقاای  ا می بهنر اش هرکس  يگر اعم
 (.    24: 4000« )کر قضاوت می

وايلد با تأکاد بر اين اصل که تكلاف هنر خلق شيبايی است و نه چاا  يگرت بر ص  ت هنرم  اسكا  .0
(   با   اين 4394) متص ير  و يان گِرِباز اش هرچاا تأکاد کر ه ب  . وايلد    پاشگفنا   مانز 

هنرمند خالق چااهام شيباست. هدف هنرت آاكا ساشم هنر و پنهان کر ن »ن يسد: اص ل می
 ان هسنند ]...[ تةا  هنر مثابة[ هنر يک م ساقیهنرمند است ]...[ اش منظر فر ت تةا  هنرها ]به

اين است که ‘ فايدهبی’شمانت سطح ]ص  ت[ و نةا  است ]...[ تنها عذ  م جه ساخنن يک چاا هم
 (. 4-3 :1996« )اند‘فايدهبی’بش   آن  ا ق ياً سن   ]...[ تةا  ان اع هنرها 

5. genetics 
6. product 
7. mimesis 
8. process 
9. formal 
10. experimental 
11. telling 
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12. showing 
13. interacting 
14. audial 
15. aural 
16. internalizing 
17. externalizing 

هام تئاترم مانند فضاهام عة می و ثابت برام اجرا که     و   پهل م اول م    ت جه . شيرساخت43
ام و نةايشی اد و فضا  ا و گسنرش قرا  گرفتت اش ع امل مؤثر    کةک به تعامالت صینه

 . سالن ترم ب هام گسنر ههام نةايشی که نااشمند مخاطبفراهم کر  برام اسنفا ه اش ظرفات
( 1ت ص4043خر ا   42ت 4143ت اةا    وشنامة اطالعاتتئاترم  وطبقه ) ش تشناانت برام نة نهت

)مارانصا م و « هام مخص ص برام  پانسا ن و  وانايی و ب فهبا  ک  هام قابل ت جهت اتاق»
 لال به فت و اساساً اةا  می( ب   که  قابی جدم برام سالن گراندهنل به74ت74: 4034ضاايیت 
(. اين سالن جامديريت آن بنا اده ب   )هةانهنل و ناا س ءهام شيربنايی سالن گراندکاسنی

( تا هفنصد تةاااچی 0ت ص4047بهةن  42ت 2370ت اةا   ايران  وشنامةظرفانی بان پانصد )
 ه ت انست شيربنام مناسبی برام اسنفا(  ا  اات و می0ت ص4047بهةن  40ت 2370)هةانت اةا   
  هايی مانند  قص و م ساقی  ا فراهم کند.  اش آتراکسا ن

« خانم ايرانی: ابداع  قصند  ملی    ايران قرن باسنمشا هپ ش تا فرانه و ااهاش شن». مفناحی    49
گ يد: نخست اش اوايل هام نةايشی آغاش قرن باسنم سخن می  با    و برهة تا يخی     قص

و اش ماانة  هة باست « هام نةايشی ب  ندها عةدتاً جائی اش برنامه قص که» 4024تا ماانة  4044
ا   و    که  قص با جدا ادن اش بدنة نةايز تبديل به ژانر هنرم مسنقلی می 4014تا  هة 

هام علانقی (.     هگذ  اين تی لت با تالش44: 2441آيد )مفناحیت مجامع عة می به اجرا   می
هام گرفنند که گاهی س يههام ملی اكل ساقی و تئاترت تئاتر م شيكالوشيرم برام ا غا  م 

گرايانه    عصر ها يا اسننا اان به ا باات کالساک ايران  اه  ا برام مضامان ملیتا يخی آن
 (.  40ت1کر  )هةانت پهل م اول هة ا  می

20. oriental dance 
ساشم  ک   و اباه ا  ت باشنر ن عیيا  می« تا يخی» هامنامه سد آنچه به عن ان نةايزنظر می. به24

هايی با مضامان نةايز« اصلی و کر »و هم « پريچهر و پرياا »لبا  ب  ه تا اسننا م تا يخی. هم 
 ا . ام اش نةايز  ا تشكال میها کلاشة با  ااهانه بخز عةدهاند که احنةاالً    آن  با م ب  ه

آپ يه »عن ان به« پريچهر و پرياا »( گر  آو  هت برام مثال اش 12: 4034   اسنا م که ک هسنانی )
 ايران  وشنامةاست. آنچه اش نقد نةايز     يا  اده «لريک يا   ا  تا يخی مخل ط با م شيک

ام    ماان که  اسنان ان ااروان ساسانی استت ماجرام عااقانه« اصلی و کر »آيدت    اُپِرِت برمی
اند ها قالبی باسنانی پادا کر هسنانی اساساً قفقاشم که صرفاً  ک   و اخصاتاست برپاية  ا

 (.04: 4034)مارانصا م و ضاايیت 
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(    91: 2441گ نه که مفناحی )اجرا ادت آن 4044که     هة  «سال مه»نامة تا يخیِ .    نةايز22
اين صینه  ا به اجرا «   قص هفت نقا»آو  ه استت آقابايُف     جنسات و  قص    ايران مد ن

   آو  ه ب  . 
23. externalized 
24. medias res 

سرا نااش به تةهادم  ا   که خللی    گذ  ت    يک اتاق حر . تجةاع  اسنانی که    سه اهر می21
گ يد ت ( می4091گ نه که پاةان ااخی )وج   نااو  . جامعة با بد ت آنباو پذيرم کلات  اسنان به

به  4043الدين کرمانشاهی    سال گروه تئاترم    ايران ب   که پس اش پا سنن مارساف نخسنان
 سد ت ضایات تفصالی کةال نظر میآنت اش طراحی و ساخت  ک   نةايز اسنفا ه کر . به

خان مهرتاش   م    طراحی  اخلی فضام ضاافنگاه عباسه مره ن هةان امكانی بااد که اسةاعال
هايی اش نخسنان ام تةاااخانة با بد فراهم آو  . اسنفا ه اش چنان شيرساختت انسنه ب   بر

بعدها با هةت  ؛ ک اشی کهآيداةا  میثر صینه و منن نةايشی بهؤها برام تلفاق متالش
منن  ةبه  اد و ت سع تسی ةاو به ساشوکا هام تئاترم     ه  عبدالیسان ن اان و ت جه ويژ

ه کناد عباشنر مراج ةبرام مطالع اد.پنجاه انجام ةنقل و قابل  فاع     هعن ان ژانرم مسنةايشی به
 :به

Talājooy, Saeed, "The Impact of the Soviet Contact on Iranian Theatre: 
Abdolhosein Nushin and the Tudeh Party", Empires and Revolution: 
Iranian-Russian Encounters Since 1800, Edited by Stephanie Cronin, 
Routledge, 2013. pp. 324-337. ProQuest Ebook Central,  

http://ebookcentral.proquest.com/lib/umdcp/detail.action?docID=1092664.   
26. dramatic irony  

 مشخصات ن يسند  اين پاشگفنا  آو  ه نشده است. . 27
28. Rodolfo 
29. Tisbe 
30. Homodei 
31. Angelo, tyrant of Padua 
32. Duchess Catarina 
33. Bernta 
34. Saint Antony Church 
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