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  چكیده
و نتوانستند ادعایشان را اثبات کنند، نشان اند اختالف نظر بین مستندسازها که داعیۀ بازنمایی واقعیت را داشته

دهد، همواره ذهنیت مستندساز در ساخت مستند دخیل بوده است و تخیل در آثار مستند یک رکن اساسی به می
رود. از این رو نویسنده برای پرداخت موضوع باید با تغییراتی که در طول زمان برای تخیل رقم خورده، شمار می

د به شیوۀ مطلوبی آن را با واقعیت پیوند بزند. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش تخیل آشنا باشد تا بتوان
های این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده های مستند تاریخی است. دادهدر نویسندگی نمایش

های و زیرمقوله با مقوله های مستند تاریخینامه و نمایشتعدادی نمایشآوری شده و ای جمعاز ابزار کتابخانه
دهد سه آرزوی اصلی مردم در اند. نتایج تحقیق نشان میهای کدگذاری تشریح شدهبه دست آمده، در جدول

های ای با شکل متفاوتی نمایان شده و در نمایشسه صدۀ اخیر عدالت، استقالل و آزادی بوده که در هر دوره
صیت تاریخی تجلی پیدا کرده است. از طرفی جایگاه و اقتضائات مستند تاریخی به صورت فردی با انگیزۀ شخ

  شوند.گونه آثار اعتبار بخشیده و سند و مدرک تاریخی محسوب میهای ایناجتماعی به شخصیت

 .نامۀ رادیوییتخیل، نویسندگی رادیو، نمایش مستند تاریخی، نمایشها: کلیدواژه        

 

 مقدمه

اند؛ و هم چنان های امروز با تخیل پیوند خوردهاز زندگی بوده و هست. همۀ واقعیت تخیل یک اصل جدایی ناپذیر
شوند. بنابراین دهد ذهنیت و عینیت از هم جدا نمیشود باید تخیل باشد. این نشان میحتی اگر از واقعیت صحبت می

های شرایط زیستی در اثر نشود و خصیصهشود. اما اگر تخیل مبتنی بر زمان تبیین خواه، ناخواه تخیل به اثر تزریق می
نباشد، آن اثر نتوانسته متناسب با نیازهای جامعه حرکت کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش تخیل در 

کند که تخیل نویسندگی نمایش مستند تاریخی است. برای دستیابی به هدف یاد شده پژوهشگر این سؤال را مطرح می
 تاریخی چه نقشی دارد؟ در نویسندگی مستند نمایش

 
 مطالعات پیشین:

نامۀ خود سمانه ساقندیان طوسی، دانشجوی رشتۀ فلسفه هنر، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران در پایان
، پرداخته است. پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده با ذکر «نقش تخیل در تجربۀ زیباشناختی از منظر سارتر»به 

واقعی یعنی متعلق ادراک و امر کرد تخیل در تقویم اثر هنری، تجربۀ زیباشناختی و تمایز و ارتباط امرهایی عملمثال
-در نتیجۀ تحقیق اظهار داشته است که تخیل با خصلت واقعیتاو ناواقعی یا اثر هنری )متعلق تخیل( را مشخص کند. 

 کند.   ی را وضع میزدای خود امر واقعی را نفی و در برابر آن امر ناواقعی و خیال
کنندگی گرایش نمایش، دانشگاه صدا و سیما، تهران در پایان نامۀ خود به علی زحمتکش، دانشجوی رشتۀ تهیه     

، پرداخته دو واژۀ مستند و درام را تفکیک کرده و در زمینۀ مستند نیز به «ساختارشناسی درام مستند تلویزیونی»
   کوشد، با استفاده از کند، داکیودراما میاست. او در نتایج پژوهش اظهار میپرداختهبندی انواع فیلمهای مستند تقسیم

https://cpllr10.modares.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=
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های مستند و داستانی، وقایع یا اشخاص را به زمان حال بیاورد و امکان اندیشدن مجدد و قضاوت را برای تکنیک
 -متناسب با وضعیت اجتماعیمخاطب خود فراهم آورد. این در حالی است که پژوهشگر به نقش تخیل و جایگاه آن 

 تاریخی اشاره نکرده است.  
 

 مبانی نظری:
رو است. یکی مستند و دیگری تخیل. اولی ریشه در واقعیت پژوهش حاضر در مبانی نظری با دو واژۀ متناقض روبه

تخیل از منظر  رو الزم است ابتدا به مفهوم مستند پرداخته شود، سپس دربارۀگراید. از ایندارد و دومی به ذهن می
گاستون باشالر بحث شود. از طرفی با در نظر گرفتن موضوع تحقیق پرداختن به آرزوهای مردم در سه صدۀ اخیر نیز 
اهمیت دارد. زیرا آرزو همان خواستۀ جمعی بوده که مردم ابتدا در ذهن خود پرورانده و بعد برای تحقق آن اقدام 

 ردم رقم خورده است. اند. بنابراین تاریخ با آرزوهای مکرده
 

 مستند و تخیل: 
اولین بار به وسیلۀ جان گریرسون برای توصیف فیلم موآنا ساختۀ رابرت فالهرتی، به کار  1کلمۀ مستند یا داکیومنتری

گریرسون مستند را روش خلق واقعیت می داند. اما در عین حال او اعتقاد دارد که کلمۀ مستند دور از ذهن برده شد. 
اند. پیر لورنتز، مستند را اثری ر مستندسازان و منقدین، نظریات خود را به این تعریف ابتدایی اضافه کردهاست. دیگ

 ( 14، ص 1362)پاریزی، حقیقی می داند که داستان گونه است. 
حال  های مستند تاریخی یکی از عوامل مکان، زمان یا قسمتی از موضوع را در زماناصواًل مستندساز در نمایش      

بنابراین آنچه برای مستندساز کند. ندارد؛ لذا برای بازنمایی واقعیت ناگزیر دوباره آن قسمت مفقود شده را بازسازی می
اهمیت دارد، داکیومنتر یا سند است؛ یعنی چیزی که خارج از ذهن مستندساز اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است 

 (81، ص 1394)به نقل از حقیری، میشه برداشت هنرمند از واقعیت وجود دارد. و یا ممکن است اتفاق بیفتد، اما ه
 گوید: پردازی میدر مورد خیالباشالر 

کلمه، چیزی ثابت نیست . سازی استتجسم و نمایش واقعیت نیست، بلکه خود، ابزار واقع ۀوسیلصرفاً زبان       
سازی است، رو تخیل که دارای قدرت و توان واقع تغییرپذیر. از ایننهایت پویا و است بی بلکه کنشی )فونکسیونی(

 یبه عادات ذهن ستیا یحمله و هجوماصوالً در این نگرش هنر، قد و ایرادگیر است. تهمیشه معترض، خرده بین و من
 ن. انسا

به اعتقاد باشالر تصویری استعاره  .کردقیاس  (Metaphore) با استعاره آن را می توان برای شناخت بهتر تصویر      
ایست کند و درواقع، وجه مصالحهیعنی شبه تصویریست که اندیشه را خالصه و ترجمه و تزیین می ؛دروغین است

سازد. بنابراین استعاره، استعاره احساسی را که بیان آن دشوار است به صورتی محسوس، مجسم می»میان عقل و خیال. 
رو استعاره وابسته به وجود دیگری است  ینا از استعاره وجود داشته است. از ن فکری است که پیشمترجم و مبیّ

)به نقل از ستاری، « ت.خود تخیل مطلق اس ۀ( اما خیال یا تصویر، زائید.)یعنی آنکس که خواهان بیان مطلب مشکلی است
 (19، ص 1364
کودک دست خود را به آتش نزدیک کند، پدر باشالر اعتقاد دارد، اساس واقعی بیم از آتش این است که: اگر       

شود که منع زند؛ و از آنجا این نتیجه حاصل میآنکه بسوزاند، ضربه یا زخم میزند. پس آتش بیچوبی به دستش می
آموزیم این است که اجتماعی، نخستین شناسایی کلی ما در باب آتش بوده و اولین چیزی که دربارۀ آتش میو نهی

گردد؛ و حکایت آلود، جایگزین چوب و ترکه میست زد. به مرور منهیات نیز تلطیف شده و صدای خشمنباید به آن د
آلود. بدینگونه پدیدۀ طبیعی خیلی زود در ها دربارۀ آتش آسمانی، جانشین صدای خشمسوزی و افسانهخطرهای آتش

                                                           
1  Documentary 
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گذارند، دالنه باقی نمیی برای شناسایی سادهاجتماعی پیچیده و در هم که دیگر جایی و مجالها و شناسائیهایدانسته
 ( 30)همان، ص شود. گنجانیده و درج می

 
 تاریخ و مورخ:

به اعتقاد کارشناسان و متفکران فلسفۀ تاریخ، ویژگی رشتۀ تاریخ این است که بیش از تبیین علمی، بر توصیف و تفسیر 
سازند. هر چند به نظر آنها منطق تبیین علمی فراهم میاتکا دارد که چشم اندازهای متفاوتی نسبت به یک موضوع را 

تری برخوردار است. گویند: این منطق در کار تاریخی از جایگاه بسیار پاییندر تاریخ و علوم یکسان است؛ اما می
رایط ش»کند؛ یعنی قوانین کلی را در مورد های علمی برای تبیین مسائل از قیاس استفاده میتاریخ، مانند همۀ رشته

دهد. البته مورخان خود چنین قوانینی را بندد و بدین طریق علت رویدادها را توضیح میرویدادها به کار می« اولیه
های مورخان، بر خالف دانشمندان، گیریکنند. نتیجهکنند، بلکه تنها آنها را فرض میبندی و تدوین نمیفرمول

 (50 -53، صص 1398)به نقل از کالرک، ان از خود فرایند تحقیق جدا کرد. تونیستند، یعنی نتایج آنان را نمی« جداشدنی»

 
 نگاهی گذرا به تاریخ سه صدۀ اخیر:

های اصلی مردم در سه صدۀ اخیر، ابتدا به نیاز اصلی جامعه در زمان امیرکبیر و اقداماتی که برای شناخت خواسته
شود. سپس، آرزوهای مردم در دورۀ مشروطیت بیان شده؛ و در ایشان برای نفی استعمار به کار برده است، اشاره می

 شوند.اند، بررسی میادامه مبارزاتی که مردم در دوران ملی شدن صنعت نفت به کار برده
 

 امیرکبیر:
آورد در مقابل خود اولین صحنۀ برخورد امیر با استعمار، در جریانات داخلۀ کشور بود؛ زیرا او به هر جا که رو می

کرد. زد، اثری از اعمال نفوذ خارجیان را در آن مشاهده میهر چیز که دست می دید و بهاستعمار را مجسم می قدرت
او تصمیم خود را گرفته بود و قبل از احراز کرسی صدارت اعظمی هم با نفوذ اجانب در داخل کشور مخالف بود؛ 

تر تر و مصممالعادۀ آنها، در این مخالفت جدیوذ فوقوزیری و برخورد بیشتر با نفولی پس از رسیدن به مقام نخست
-گردید و اصوالً مبارزه با دخالت خارجی در کار مملکت را هدف مستقلی قرار داد. بحث اصلی امیرکبیر برای استقالل

بیرون  سازی به تدریج بیگانگان راطلبی مملکت دستیابی به دانش روز از طریق کشورهای دیگر بوده تا بتواند با بومی
کند. در واقع او در نظر داشته با استفاده از علم و دانش دیگر کشورها زمینۀ پیشرفت ایران را فراهم کند. این است که 

 مسیو جان داود را برای استخدام معلمین و استادان فنونی که در اروپا رواج داشت به اتریش فرستاد.          1266در شوال 
 

 مشروطیت: های مردم در دورانخواسته
توان های مبارزان، میهای متحصنان، سخنرانیاز بررسی گفتمان غالب در جنبش مشروطیت، شعارهای مردم و خواسته

و اعمال « قانون»های آن دوران و اهداف جنبش را دریافت. اولین گفتمان رایج از ابتدای دورۀ قاجار، مباحث واقعیت
تناسب و توازن در توزیع قدرت و ثروت و افزایش آگاهی نسبی مردم  حاکمیت آن در کشور بود. عدم وجود تعادل،

و اطالع آنان از وضعیت سایر کشورها که در تعارض با فاصلۀ طبقاتی و ستم حکام بود، از دالیل انتخاب این شعار 
فی سلطۀ عدالتی و فساد بودند و نگونه بیخواستۀ مشترک همۀ مردمی بود که شاهد همه« عدالت»شود. محسوب می

یک از آمدهای آن، نشان داده بود که سلطۀ خارجی به هیچهای مردم بود. امتیاز تنباکو و پیخارجی از دیگر خواسته
، صص 1393)منصوری، منافع و مصالح مردم و کشور اعتنایی ندارد؛ و حتی ممکن است خاندان قاجار را هم قربانی کند. 

ادی، استقالل و عدالت با هم در آمیخته است و مبارزان برای دستیابی به رو در دورۀ مشروطیت، آزاز این (43 -45
 اهدافشان ناگزیر باید استبداد داخلی را از پیش بردارند.    
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 های مردم در دوران ملی شدن صنعت نفت:خواسته
قیام علیه قوام  اهلل کاشانی برای جلوگیری از توقف روند نهضت ملی شدن نفت و سوءاستفادۀ دشمن، مردم را بهآیت

وزیر صحنۀ رویارویی کاشانی و قوام بود. یکی به عنوان نخست 1331خواند. قیام سی تیر و حمایت از مصدق فرا می
ها را به کیفر و و  با در اختیار داشتن تمامی امکانات از جمله رسانۀ فراگیر و تبلیغی رادیو و نیروهای نظامی، توده

ها در کوچه و خیابان خواند. تودهها را به مقابله با او فرامیاما به عنوان عالمی دینی تودهکرد. دیگری مجازات تهدید می
پس از یک هفته درگیری رژیم با مردم و کشته و  (83، ص 1388اصفهانی، )مختاریبازیگر اصلی صحنۀ سیاست بودند. 

وزیری منصوب شد. این پیروزی همزمان با اعالم رأی دادگاه مجروح کردن شماری از آنها، مصدق دوباره به نخست
بنابراین، سه شعار استقالل، آزادی و عدالت  (118)همان، ص الهه به نفع ایران بود و شادمانی مردم را به همراه داشت. 

مدرسان ای با شکل خاصی ظهور کرده است. به عبارتی امیرکبیر برای در سه صدۀ اخیر مطرح بوده و در هر دوره
دارالفنون به ارتباط با غرب نیاز داشته و در دوران مشروطیت مقابله با استبداد داخلی مطرح بوده و در زمان ملی شدن 

توان گفت تخیل در هر دورۀ تاریخی متناسب با رو میها ضرورت داشته است. از اینصنعت نفت کنار زدن انگلیسی
 وضعیت اجتماعی ظهور پیدا کرده است.     

 
 روش تحقیق:

های نامه و نمایشاست. جامعۀ مورد بررسی در این پژوهش، نمایشکیفی انجام شده محتوایاین تحقیق با روش تحلیل
رو اند. واحد تحلیل در این پژوهش، صحنه است. از اینهای رادیویی پخش شدههستند؛ که از شبکه« مستندتاریخی»

های آن است. هر واحدی در اصلی و محوری تحلیل محتوا، نظام مقوله باید سطح و واحد تحلیل مشخص شود. ابزار
شدۀ عناصر تحلیل باید کدبندی شود؛ یعنی در قالب یک یا چند مقوله قرار بگیرد. مقوله به تعریف کمابیش عملیاتی

، 1398)محمدپور، ند. شوها تجزیه و تحلیل میها و زیرمقولهشود. پس از بازشنوایی دقیق نمایشها، مقولهمتن اطالق می
  ( 423ص 

 هافهرست مقوله و زیرمقوله 1جدول شمارۀ 

 زیرمقوله مقوله زیرمقوله مقوله
 جایگاه اجتماعی تاریخ

 اقتضائات تاریخی
 آرزو انگیزش

 طلبیجاه
 گرۀ روایت پیرنگ

 زنجیرۀ علی و معلولی
 نقطۀ اوج

 بندیپایان

 زمان دراماتیک فضاسازی
 زمان روانی

 توصیفیگفتار 

 
بر اساس رمان زندگی  مجموعهاین  «:حفر زمزم»نامۀ رادیویی از سرزمین نور خالصۀ چهار قسمت از نمایش      

و در سالهای دهۀ هفتاد از شبکۀ به نویسندگی محمد سرشار و سردبیری محمد میرکیانی ساخته  (ص)پیامبر اعظم
 رادیویی ایران پخش شده است. 

یابد، زمزم را احیا کند. اما در حین کار با ناسازگاری سران ای در خواب مأموریت میفرشتهعبدالمطلب توسط      
گیرند، با گروهی به شود؛ چون آنها نیز خواستار مشارکت در حفر چاه زمزم هستند. پس تصمیم میقریش روبرو می

در مسیر راه را گم کرده و در بیابان و  هاسرزمین شام بروند تا یک کاهنۀ شامی در این دعوا بین آنها داوری کند.آن
کنند. روند. سرانجام به دشتی رسیده و از مرگ نجات پیدا میشوند؛ و به دلیل تشنگی تا دم مرگ میکویر سرگردان می

 رسد. اش میها برداشته و عبدالمطلب به آرزوی دیرینهاندازیسران قریش نیز دست از سنگ
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عبدالمطلب با خداوند  سه قسمت از مجموعۀ نمایشی از سرزمین نور:« دالمطلبنذر عب»نامۀ خالصۀ نمایش    
های قوم خود به دست بیاورد، بندد که اگر صاحب ده فرزند پسر شود و قدرت کافی را برای مقابله با زورگوییعهد می

و قرعه به نام بهترین فرزند  رسدبهترین آنها را در سالهای جوانی با دست خود قربانی کند. زمان وفای به عهد فرا می
، کاهنۀ یثربی «سجاح»گیرند نزد سفیدها، تصمیم میاُفتد. اما با پادر میانی تعدادی از بزرگان و ریشاو، عبداهلل، می

بروند، و هر چه او گفت انجام دهند. در پایان، عبدالمطلب، با قربانی کردن صد شتر به عهدی که در گذشته با خدا 
 کند.   ، عمل میبسته بوده است

پخش شده از شبکۀ رادیویی نمایش در تاریخ )ع( مجموعۀ نمایشی زندگی حضرت یوسف 14خالصۀ قسمت     
 نویسنده: سعید تشکری، کارگردان: همایون ایرانپور 12/5/1399

که دچار تشویش و بیماری روحی شده است. ورزد. به طوریفرعون، مدتهاست به آزادگی یوسف حسادت می
کند، تا به او ثابت کند، بیمار نیست. فرعون، همسرش، زلیخا، برای نجات او از این پریشان خاطری، طبیب خبر می

باید، برای بزرگ بودن باید کوچکی خویش را نشان دهد؛ و به این پس از گفتگو با یوسف و شنیدن حرفهای او، درمی
 یابد.  ترتیب از رنجی که به آن مبتال بوده رهایی می

نویسنده: معصومه  7/5/1399پخش شده از شبکۀ رادیویی نمایش در تاریخ  «همچون موسی»خالصۀ نمایش       
 .اصغری، کارگردان: مجید حمزه

، به اعتبار علمی )ع(یابد، با پرسش از امام محمد باقرمأموریت می« امیهبنی»شبیب دانشمند از طرف هشام، خلیفۀ     
خواهد راز پدرش را بر مال سازد. پس از مشخص شدن جای اموال ، می)ع(از امام محمد باقرایشان صدمه بزند. شبیب 

 دهد شبیب دانشمند را اعدام کنند.ایستد. هشام، دستور میپدر شبیب، او به امام ایمان آورده و در مقابل خلیفه می
از  6/5/1399تاریخ پخش هاشم: نویسنده: فریده دلیری، کارگردان: ایوب آقاخانی خالصۀ نمایش کماندار بنی     

 .شبکۀ رادیویی نمایش
ای است، از را که در میان مردم دارای مقام و منزلت ویژه )ع(امیرهشام بن عبدالملک، قصد دارد، امام محمد باقر     

رو، هشام، امام را به دربار ماند. از ایننتیجه میدن او بیمیان بردارد. تالشهای زید، مشاور امیر، مبنی بر منصرف کر
کند، تا با بزرگان قوم در تیراندازی رقابت کنند. در واقع، مسابقۀ تیراندازی با کمان حیلۀ خلیفه است؛ تا امام دعوت می

 کشد.  اش دست میزنند، و هشام از اجرای نقشهرا به شهادت برسانند. سرانجام امام، همۀ تیرها را به هدف می
این نمایش به نویسندگی علی دنیوی صارمی و کارگردانی :  خالصۀ  نمایش رادیویی شرح بیداری پیش از خواب     

 از شبکۀ رادیویی نمایش پخش شده است.  20/12/1397بهرام سروری نژاد در تاریخ 
لطنت بنشیند. تالشهای عزت الدوله، همسر کند، امیرکبیر قصد دارد، بر تخت سشاه فکر میمادر ناصرالدین       

رو، میرزا آقاخان نوری را که با امیرکبیر رسد. از اینامیرکبیر برای مماشات و تغییر رفتار امیرکبیر نیز، به جایی نمی
شود، برای ادامۀ خدمت به کاشان عزیمت ای به امیرکبیر ابالغ میکنند. سپس در نامهخصومت دارد، جانشین وی می

رود. د. امیر نیز برای عزیمت به کاشان، به اصرارهای عزت الدوله برای همراهی او، توجهی نکرده و تنها به کاشان میکن
 داند این آخرین سفرش است.  او می
 دهد:نتایج حاصل از مطالعۀ حجم نمونه نشان می       
 ها دارای اعتبار تاریخی شخصیت اند. در نتیجه همۀتمام رخدادها بر اساس واقعیت تاریخی بازسازی شده

 اند.بوده
 اند.ها از جایگاه اجتماعی برخوردار بودههمۀ شخصیت 
 .اقتضائات اجتماعی در گذشته با آنچه امروز اهمیت دارد، متفاوت بوده است 
 .جایگاه اجتماعی و اقتضائات جامعه در نمایش مستند تاریخی همان سند و مدرک تاریخی است 



 1399دی  -و ادبیات فارسیدهمین همایش ملی پژوهشهای زبان /      788

 به صورت فردی تجلی یافته و دراماتیزه  نامهها همان آرزوهای مردمی بوده که در نمایشآرزوی شخصیت
 شوند.  می

 ها از پیرنگ برخوردار است.مستند تاریخی مانند دیگر نمایش نمایش 
 آورد. همواره نیروی متقابلی در مقابل خواستۀ شخصیت اصلی قرار گرفته و گرۀ روایت را پدید می 
 ت حادثۀ بعدی در نمایش بوده که خود موجب بروز حادثۀ بعدی شده است. به این ترتیب هر حادثه، عل

 شود.اند، موجب رخدادهای بعدی میها و موقعیتی که در آن قرار گرفتهانگیزۀ شخصیت
 رسند. حوادث از ابتدا سیر صعودی داشته و به باالترین حد خود یعنی نقطۀ اوج می 
 یابد.  ج، سیر نزولی پدید آمده و نمایش پایان میپس از سیر صعودی و نقطۀ او 
 طلبی و زورگویی خواهی است که در مقابل جاهطلبی و آزادیطلبی، عدالتانگیزۀ شخصیت اصلی استقالل

 گیرد. نیروی متقابل )مانع( قرار می
 ما آنچه حذف شوند. اآغاز نمایش از میانه است. بنابراین بر اساس اهمیت موضوع سالهای گذشته حذف می

 شود. شده در ذهن مخاطب تداعی می
 ای از رویدادها بوده که به تنهایی وحدت موضوعی، مکانی و زمانی داشته است.هر صحنۀ نمایش، مجموعه 
 شود. اهمیت هستند منجر میتغییر هر صحنه به صحنۀ بعد به حذف بخشهایی که بی 
 سات مخاطب نقش مهمی دارد.پردازی و برانگیختن احساگفتار توصیفی برای صحنه 

 های مستند تاریخی به شکل زیر است.به این ترتیب شیوۀ روایت در نمایشنامه     

 های مستند تاریخیشیوۀ روایت در نمایش -1نمودار 

 

 

 

 

   

 

 

ها به شرح زیر و زیرمقوله های به دست آمده از کلیۀ آثار که خالصۀ آنها ذکر شد، مقولهبا توجه به داده       
 گیرند.مورد مطالعه قرار میکدگذاری شده و 

 
 
 
 

 تاریخ

 

 جایگاه اجتماعی

 
 اجتماعی اقتضائات

 

 پیرنگ

 

 زنجیره علّی و معلولی

 

 روایت گرۀ

 

 نقطۀ اوج

 بندیپایان 

 
 زمان دراماتیک

 زمان روانی 

 

 فضاسازی

 

 آرزو

 طلبیجاه 

 

 انگیزش

 

 گفتار توصیفی
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 هاها و زیر مقولهمقوله -2جدول شمارۀ 
 مالحظه کد زیرمقوله مقوله ردیف

جایگاه  تاریخ 1
 اجتماعی

عبدالمطلب: زمزم میراث گرانبهای نیایمان 
 اسماعیل است

 مقام و منزلت تاریخی

اقتضائات   2
 اجتماعی

حقیر هشام: محمد بن مسلم؛ خلیفۀ بنی امیه را 
 می سازی؟

اهمیت محبوبیت 
 اجتماعی

 زید: امیر بدین خاطر نگران هستند؟ گرۀ روایت پیرنگ 3
هشام: آری به همین سبب به حاکم مدینه در نامه 
 امر کردیم تا در کار محمد بن علی تعجیل کنند. 

مقابله با امام محمد 
 )ع(باقر

زنجیرۀ علی و   4
 معلولی

را با چنین آشفتگی عزت الدوله: هرگز مادر جان 
 به یاد ندارم، چه شده؟

دلیل ناراحتی مادر 
 بدبینی به امیرکبیر است.

راوی: عبدالمطلب، عبداهلل را فراخواند. عبداهلل  نقطۀ اوج  5
به شتاب سوی پدر رفت. اندیشناک بود. با این 

کوشید اطاعت از پدر را بر میل خود به رو، می
 زندگی غلبه دهد. 

تضاد به اوج خود رسیده 
و قرار است خواستۀ 
 عبدالمطلب عملی شود. 

 زید: سبحان اهلل! تیر به هدف خورد. بندیپایان  6
هشام: ای ابوجعفر چه نیکو تیر انداختی! تو بهتر 

 نشانی.از تمام بزرگان تیر به هدف می

مشخص شدن پیروز در 
 مبارزه

توانم شما را نمیعبدالمطلب: در حفر زمزم  آرزو انگیزش 7
 شریک سازم

 استقالل طلبی

هشام: اگر شبیب فرمانمان را نپذیرد، آنگاه  جاه طلبی  8
 زندانی ما خواهد بود.

 زورگویی خلیفه

زمان  فضاسازی 9
 دراماتیک

 عزت الدوله: شما حال دلخورید
مادر: دیگر از حد دلخوری داماد و مادرزن 

بیرونی گذشته، دیگر صحبت اندرونی نیست، 
 شده

رفتارهای امیرکبیر در 
گذشته باعث بدبینی 
مادر شده و گذشته 

 حذف شده است.
 فرشته: زمزم را حفر کن! زمان روانی  10

 عبدالمطلب: زمزم چیست؟
گندد و نه کاستی و فرشته: چاهی که آبش نه می

 پذیرد. پایان می

خواب عبدالمطلب؛ 
زمان غیرواقعی و 

 رؤیاوش

گفتار   11
 توصیفی

ساله(: کعبه بنایی مستطیل شکل بود.  45حارث )
های سیاه رنگ یمانی بود. گرداگرد آن به مخمل

بنایش از سنگ و سقف آن از تیرهای چوبین و 
 گل بود. 

 ترسیم صحنه با گفتار

 
 بحث و نتیجه گیری

های مردم در از آنجا که خواستههایی دربارۀ مستند، تاریخ و روش کار مورخ اشاره شد. در ابتدای پژوهش به نظریه
های تاریخی نیز اشاره شد. در شود، به آرزوی برخی از شخصیتهای تاریخی نمایان میتاریخ در اقدامات قهرمان

های رو بر اساس چارچوب نظری تحقیق مقولهادامه تخیل از منظر گاستون باشالر مورد مطالعه قرار گرفت. از این
های های تحقیق، نمایشنامه و نمایشفضاسازی استخراج شدند؛ و بدین ترتیب بر اساس یافتهتاریخ، پیرنگ، انگیزه و 

 شوند.های تحقیق نتایج به دست آمده ارائه میمستند تاریخی تحلیل شدند. در ادامه بر اساس مفاهیم نظری و یافته
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هایی که ارند؛ به همین منظور از شخصیتهای مستند تاریخی برای بیان واقعیت به سند تاریخی نیاز دنامههمۀ نمایش
ها بر اساس عملکرد آنها شود. شهرت تاریخی شخصیتاند، استفاده میدارای اعتبار تاریخی و جایگاه اجتماعی بوده

خواهی مبارزه کرده و یا به نوعی از آن نفرت در جامعه به وجود آمده است. همۀ مردم در طول زندگی با تمامیت
اند. باشالر اند که جسارت مقابله و مبارزه برای دستیابی به آرزوهای مردمی را داشتهافراد محدودی بوده اند. اماداشته

رو اعتقاد دارد، ترس از آتش اکتسابی است. پدر کند. از اینپردازی را با منهیات اجتماعی مطرح میاین تجاسر و خیال
ترسانند. در نتیجه چون ترس از آتش دارند و میبا آن، بازمیو مادر، کودک را از نزدیک شدن به آتش و بازی کردن 

اجتماعی )خانوادگی( دارد، پس مسألۀ شناخت آتش همان مسألۀ نافرمانی یا سرپیچی هوشمندانه از دستور پدر  ریشۀ
 افروزد. آتشی میرباید و گاهو مادر است. کودک دور از چشم پدر، کبریت را می

و برای رسیدن به آرزوها با موانعی که سر راهشان  های مستند تاریخی، آرزویی داشتهای نمایشههر یک از قهرمان     
اند. در واقع، نوع مبارزۀ آنها تخیل چگونگی رسیدن به اهدافشان بوده است. انگیزۀ شخصیت قرار داشته، مبارزه کرده

 گیرد.می در نمایش همان نیروی محرکی است که کلیۀ رفتار او به خاطر آن صورت
همۀ تغییر و تحوالت، بر آمده از سه شعار استقالل، آزادی و عدالت بوده است. معاش بهتر، بهبود وضعیت       

شود. اقتصادی یا هر خواستۀ دیگری در ادوار مختلف از این سه شعار برخواسته و به نوعی وراثت تاریخی محسوب می
دو شکل مختلف داشته است. تفاوت  1357طلبی قبل از انقالب ستقاللاین است که نفی استعمار در دورۀ مشروطه با ا

نسلها در همین تخیالت نهفته بوده و به آرزوی آنها ارتباط داشته است. مطالعۀ تاریخ در سه صدۀ اخیر گواه این است 
اند. نفی کرده که خواستۀ اصلی مردم برای رسیدن به سه شعار یاد شده، تقسیم قوا بوده و همواره قدرت مطلقه را

های نمایش تاریخی فقط به دنبال بینشی به تماشاگر هستند که زندگی در گذشته چه بوده است. در برخی از شکل
یابند، تا با استفاده از گذشته چیزی را دربارۀ های تاریخی راهی میحالی که این کار با ارزش است، اما بهترین نمایش

توانند، عاملی مؤثر و تغییردهنده، بر اوضاع اجتماعی، به شمار روند. در مستند میرو آثار زمان حال بگویند. از این
 (128، ص 1391راد، )تهرانیاننتیجه ایدۀ مستند باید تا به امروز در جریان باشد، تا بتواند به وضعیت معاصر کمک کند. 

این در حالی است که اصوالً مستندها فقط به  تواند پیامی را به انسان امروز منتقل کند.نویسنده باید ببیند چگونه می
 اند. بازنمایی تاریخ پرداخته

های وقفه و تأخیر ترین روشبرای روایت مستند تاریخی ضروری است که گره بالفاصله حل و فصل نشود؛ اصلی     
ان قهرمان گونه آثار، معرفی شخصیتی است که مانع از تحقق خواست شخصیت اصلی یا همدر روند روایت این

ها و تأخیرها زنجیرۀ رویدادهای تاریخی شود. و بدین ترتیب در مسیر حل معمای روایت موانعی ایجاد کند. این وقفه
سازد. باید توجه داشت حوادث نمایش به خودی خود دهند که بدنۀ اصلی نمایش را میعلت و معلولی را شکل می

شود. علت حادثۀ بعدی است؛ که خود موجب بروز حادثۀ بعدی می دهند. یک حادثه،یا به طور اختیاری در رخ نمی
   (20-22، صص 1388)رحیمیان، 

ها چه کسانی هستند و در چه شوند؛ و سپس این نکته که شخصیتگونه آثار از میانۀ داستان آغاز میاصوالً این      
 اند.این پژوهش از میانۀ داستان آغاز شده های انتخاب شده درشود. همۀ نمونهفضایی قرار دارند، توضیح داده می

ای ها نقش ویژهپردازی و نیز بیان انگیزه و احساسات شخصیتگفتار توصیفی در تشریح موقعیت و فضاسازی، صحنه
توان آن را با رود، در نتیجه میها به کار میدارد. استفاده از زبان شاعرانه برای بیان احساسات و ذهنیات شخصیت

شود.( وصف روشنی استون باشالر مقایسه کرد. در واقع لقمۀ دهان گور )از زبان مادر ناصرالدین شاه شنیده مینظریۀ گ
دهد. به اعتقاد باشالر، تصویر یا استعارۀ شاعرانه باید از منبع عنصر از تبدیل مجاز و استعاره به واقعیت، به دست می

پردازی یری شرط و دوام و بقا و انسجام و وحدت و یکپارچگی خیالگمادی، کم و بیش توشه و مایه برگیرد. این بهره
 است.
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شود واقعیت بهترین راه برای به تصویر کشیدن واقعیت موضوع، اتکا کردن به یک داستان است که در آن سعی می     
ذهنیت نویسنده هر چند های مستند تاریخی حفظ و وفاداری به واقعیت اساس کار است. کشف و بیان شود. در نمایش

 توان آن را نفی کرد. در نگارش نمایشنامۀ مستند تاریخی نقش به سزایی داشته و نمی
توان خود را برای آینده، ساخت و پرداخت و مهّیا کرد. همیشه تخیل سرآغاز به اعتقاد باشالر، از دولت تخیل می     

حجمی نیست که بنابراین تخیل تودۀ بی ر کردن بخواند.رو هنرمند واقعی باید بتواند ما را به سفکاری است. از این
ساکن باشد؛ بلکه نویسنده باید به آن معنا بدهد و اگر معنای امروز در تخیل تبیین نشده باشد، مستند فقط به بازنمایی 

 و بازسازی گذشته پرداخته است. گذشته زمانی کارآمد خواهد بود، که با زندگی امروز پیوند خورده باشد.
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