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Abstract  

Drama is one of the most important literary genres, but it has been underestimated 

in the Iranian literature. Vikramōrvaśhi is an eastern drama from the labyrinthine 

land of civilization, mysticism, and illuminative philosophy of India, written by 

Kālidāsa, one of the most prominent authors in the Sanskrit literature of India. The 

present paper seeks to study the plot structure of this drama based on Aristotle’s 

Poetics by an analytical-descriptive method and the use of library instruments in 

order to answer the main question of this research: Are the structures of the old 

Indian plays based on the poesy of classical Greek plays despite their similarities 

such as the beginning and the performances of the plays, the type of characters 

and conversations? The results of the present research indicate that, despite the 

similarities, Vikramōrvaśhi’s drama has the story-in-story structure of the Eastern 

stories. The story plot includes side events with a climax each of which has a 

dramatic independence. Accordingly, the Indian play has an episodic structure. 

The intervention of deities and the extraterrestrial forces have moved the play 

away from the Aristotelian cause and effect structure, and the wisdom of classics 

is eliminated from this play. Also, due to the Hindus’ belief in karma, there is no 

definite end to the play, and, in some way, the end of the events equals another 

beginning, which gives the play a circular state. 
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 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 47ة ، شمار9911 زمستانبيست و یکم،  سال

 58-911 صفحات
 

 بر اساس  «نمایشنامه وکروم اروشی»طرح در  ساختار

  بوطیقای ارسطو

 پژوهشی( مقالة)
 1مالشاهیدان فاطمه وظیفهدکتر 

  ات فارسی دانشگاه علوم پزشکی زاهداناستادیار زبان و ادبیّ

  د بارانیمحمّ دکتر

 ات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیار زبان و ادبیّ

 مریم خلیلی جهانتیغدکتر 
  ات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاناستاد زبان و ادبیّ

 
 چکيده

ات  یر ن کمتر بی آن تهجی شننده  سنن ن د ن  کی در  دبيّهای  هم  دبا  سنن  نمایشننما ی یکا  گ نهنی

،  سنناريرپژوهانا کی جر ت نام نهادن در  ین و دی ر   ا یابمد،  هفق بی صننيد دررر  رگشننممدی  گ جم  

شننهند کی نر چی سننه  بی ، گبان و دقایق  دبا  ان، عرفان، فلسنن،ی، باورها و عیایدفرهمگ، تاریخ، د سننتا

 ی شرقا برخاستی  گ سرگ ين هز رتهی وکروم  روشا، نمایشما ی .آیدهر کسا نماآید، بی دسن  دسن   ا

ات دبيّ   ترین نهیسمدنانیکا  گ برجسننتی ،تمدن و عرفان و فلسن،ی  شنر قا همد  سن  کی تهسنل کاسيد  

   بر ر نهیسمدنان  ین  یاسی بر آنمد تا ساختار نیشۀ د ستانا  ین نمایشما ی تحریر شده  س ن ،سانسکری  همد

د تا بی  ین  ی بررسا کممتحليلا و با  ست،اده  گ  بز ر کتابهانی - سنا  بهريیای  رسن،ه، بی روت تهصني،ا

ها، ها، وجهد شهصي هایا همچهن آغاگ و  نجام نمای سنه    صنلا پاسخ د ده شهد کی با وجهد  شابه 

ان هس ؟ های کالسيک یهنا بهريیای نمایشما یهای کهن همد قابل ت،بيق بآیا ساختار نمایشما ی ها، ونننن،تگه

 ستان د»خاص  هایِ نانزیر، نمایشما ۀ وکروم  روشا ساختاردهد کی با وجهد  شابه نتيجۀ تحیيق نشنان  ا

هایا جانبا با سنناختار  وجگاها  س  کی هریک شنرقا ر  د ردن رر  د سنتان شنا ل روید د «در د سنتان
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 پيزودیک د ردن دخاس  خد یان و نيروهای  یجه  نمایشما ۀ همدی ساختار ین   سنتیال   جر یا د رند و  گ

رد و نيفر گ يما نمایشما ی ر   گ ساختار عل  و  علهسا  رس،هیا دور کرده خردورگی کالسيسم ر   گ آن  ا

ع پایان وقای ،مهعاو ب بی جه   عتیاد بی کار ا در  يان همدو ن، پایان  شنهصنا بر ی نمایشما ی وجهد ند رد

 دهدنآن   ساوی با آغاگ دیگری  س  کی بی نمایشما ی حاستا دور نا  ا

 
 نکالسيک نمایشما ۀ ، رس،ه نمایشما ی، وکروم  روشا، ساختار نیشی د ستانا،های کليدی: و ژه

 

  ی یدّ -9

در  زیرا انسرران بدو  دارد؛ پيدایش نمایش قدمتي به درازنایي تاریخ پيدایش بشررر

بيران افکرار و عوا خ دود نراتوان بود تركرت را بره كمی  ل يد و از  ریا تركات 

موزون سریي در بيان افکار و عوا خ دود كرد و برا  لذت و به عنوان نيایش و سن  

 9904پور، )ملی. )رقص( نمود شرررروه به ان ار تركات موزون ،ددایان دودگفت  با 

:8.) 

ربارة دانند كه د( فيلسوف یوناني را ننستي  تئوریسي  مي911-954ارسطو )تدود 

ها  هنر  مميسررري   پایة همة دالقيت ،بره اعتقاد او .نمرایش اههرارن ر كردا اسرررت

 ها  آیينيها  سنتي گرفته شدا و مقصود او رقصاست ای  واژا از رقص )مانشررر (

ن میني نيسررت كه یونانيان را اما ای  بدا .(099:  9955)راهراني،  و محلي بودا اسررت

م ده نمایش بدانيم هر چند در م اتث مربوط به هنر نمایش صررراتظ ن ر بودا، اولي  

ا  برا  دیرران نيز شردا است. اسرا  و پایه هایشراندیدگاااند و كرداها را ارائه ن ریه

ه ز شرررنادتیونانيان به عنوان آغازگران نمایش ني از دالیلي باشرررد كه تواندمي همه اینها

 ،مصر  مشنص شد هزار سال ق ل از تآتر یونانيانشروند؛ اما با كشخ متون نمایش مي

تي ة توان به نهمچني  با بررسي متون هند مي وجود داشته است. تآتردر مصرر باسرتان 

مشرابهي دست یافت شمایل رقصاني كه بر دیوارة غارها پيش از تاریخ نقش شدا است 

ها  آیي ( Madha،9159.:97ها  آیيني دارد )آغازی  با مایه ها  رقصرراننشرران از درار
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بر پا  (..رق 1877-977) نمایشري كه برا  پدیدآوردن ن م در   يیت توس  اقوار هاراپا

، 9171، 91) شررد و كشررخ تندی  رقصرراني كه نمونة اولية شرريوا دانسررته شرردامي

Varadpand )ادعا.ا  است بر ای  و مربوط به ای  دورا است صحه 

ها یا گفت و ، ننسرررتي  دیالو گير  تمدن ودایيها و شرررکلپ  از ورود آریایي

ها  دا و نود و پنج شود. بنصوص در سرودادیدا مي «ریگ ودا»شنودها  نمایشي در 

یم و یمي و پورورادام  و اورواسرري اسررت )ریگ رو  گفتماندال  دهم كه مربوط به 

رسد در نمایشنامة وكرور اروشي كه دو شنصيت ( كه به ن ر مي18: سررودا 9907ودا، 

اصرلي آن پورورو  و اوروشرري هسررتند كاليدا  به سرررودة نود و پنج ودا ن ر داشررته 

 است. 

كرور و» بنش كاليدا  در برگزیدن اسم نمایشنامهكه یکي از منابع  الهار ضم  ای 

ا امپرا ور  ویکرامادیتي اند دوراننيز ذكر كردا «ویکرامادیتيا»را، پادشاا میروف  «اروشي

و كاليدا  شراعر منصوص و  (119:  9955هند  )راهراني،  تآترتری  دورة پرشرکوا

. كاليدا  مح وبتری  نویسندة دا استبو (8-0: 9949، كاليدا ) درجة اول ای  پادشراا

ت ااو را همپایة شررکسپير در ادبيّ  ا . مقار و مرت هات سرانسرکریت اسرتكالسريی ادبيّ

-7: 9949دانند ) كاليدا ،ات فارسي ميو تافظ، فردوسري و سید  در ادبيّ انرليسري

 گوید:ها  دود را بر اسرا  ماامي  آیيني/مذه ي سرودا است مياو كه نمایشرنامه (.5

برنررابرر نر رر ترکرمررا درامررا روزة مرقررد  جررذابري اسررررت برا  چشرررمرران »

: 915) سرنسرکریت برآمدا از ن ریات ناتياساشتراست تآتر(. Singl،147:9179«)ددایان

9110،Stantonناتياساشترا تکم ف  شیر هند  را دارد ( و (9119: 9 ،Rangachary .)

نمایشررنامه توسرر  ارسررطو اسررت، در  كه مهمتری  و اولي  فرر مطرح شرردةفرر تراژد  

 مدار  و كارما زیرا هندیان میتقد به ن ریة كيهان ،نمرایش هنرد جرایرراا چنداني ندارد

دانند و عدالت جهاني را )عدالت كيهاني( هسرررتند كه پایان را مسررراو  آغاز  دیرر مي

 .(401: 9955)راهراني، تاكم بر افکار و اعمال انسان مي پندارند
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 سی و سه الت تحیيقبيان  سأ -9-9

نمایشنامة  تری لة تحقيا تاضرر پردادت  به موضوه تط يا یا عدر تط يا قدیمأمسر

هایي هموارا واژا ها در مورد نمایشنامه است.تری  تئور هند ، وكرور اروشري، با كه 

ها  یونان نویسرري در جهان با ف  شرریر ارسررطو و نمایشررنامهمانند نمایش و نمایشررنامه

اند و دیرر پردازان ای  هنر میرفي شداهمراا بودا اسرت و یونانيان، سردمداران و ن ریه

نویسان یوناني و به  ور داص بو يقا  پيروان و مقلدان نمایشرنامهنویسران، نمایشرنامه

در مورد سادتمان و  اسا  نيست وبي اند. گرچه ای  ادعا چندانارسرطو دانسرته شردا

اند؛ اما با توجه به فرهنگ غني هایي را ارائه داداابتدا یونانيان  رح سررادتار نمایشررنامه،

ا  عنوان مقلد بر ص منطقه ش ه قارا، صرفاًنصورق و پيشرينة دردشان هنر  آن و بشر

ش دانيم رقص از اقسار ابتدایي نمایانصافي است زیرا چنانکه مينویسان آن بينمایشنامه

ا   والني دارند )برا  ا العات بيشتر ر.ک..ثميني ها در هنر رقص پيشينهاست و هند 

 (.  9-98: 9914، عليرضا اسماعيل پور و 970-11: 9954و  اووسي، 

 ها است:در همي  راستا پژوهش پيش رو در پي پاسخ به ای  پرسش

اروشرري را با بو يقا  توان نمایشررنامة وكرور ميآیا با وجود مشررابهت سررادتار   -9

 قابل تط يا و تحليل دانست؟ ارسطو كامالً

ها  ارسررطو چه ادتالفاتي ها  قدیمي هند با  رح نمایشررنامهسررادتمایة نمایشررنامه -1

 دارد؟

 

  هد ف و ضرورت  نجام آن -9-2

هندوسرتان پيشرينة دردشاني در فرهنگ و هنر دارد كه با توجه به اشتراكات زیاد  

ویسان نها  شررقي با هم دارند و نيز استیداد و پيشينة دردشان نمایشنامهكه نمایشرنامه

دهد ضم  اینکه ما را در شنادت پيشينة مشتركي كه ا  به دست ميهند  نکات ارزندا

هدف در ای  پژوهش آشرنایي با سرادتار نقشة  كند.ایم یار  ميبا ای  سررزمي  داشرته
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داسرتاني نمایشرنامه وكرور اروشري با توجه به ن ریات ارسررطو است و توجه به نکات 

امه را در ای  نوه ها  هند  و از جمله ای  نمایشرررنتواند نمایشرررنامهارزندا ا  كه مي

 ها  كالسيی غربي متمایز سازد.نمایشنامه

 

 پيشيمۀ تحیيق -9-9

ليفات ارزشرررمند  دارد از جمله: أات نمرایشررري نراهرزادة كرماني تدر توزة ادبيّر

(، 9905)ي ات نمایشرررادبيّ گرایي در(، گزارا9959)ي شرررناسررردرآمد  به نمایشرررنامه

(، و 9908) ت ربه گرا  وع ث نما پيشررتاز تآتر(، 9905)ي ات نمایشررادبيّ نمادگرایي در

ها  ادبي (، آشررنایي با مکتظ9959)ش مقاالت فراواني چون: مینا در نمایشررنامه و نمای

، سرررادتار و   منتلخ نمایشرررنامه پردادته انواهها( و.... كه به جن ه9905نمرایشررري)

زمينه بيان نمودا و ن رهایي منتلخ را در ای   نمودا ها  نمایشرررنامه را بازسرررادتمایه

 است. 

( را 9917«)شررنادت عوامل نمایش» پژوهشرررران دیرر  چون ابراهيم مکي كتا 

الف ا  »، (، نازني  دادور9919« )دتار درارآناتومي سررا»قادر   اند و نصررراهليخ نموداأت

اند ای   را تحریر نمودا (9919« )تحليل مت  نمایشرري»و ميشررل پرونه،  (9911« )تآتر

و همچني  چرونري تحليرل متون نمایشررري را ایراد  ترآترنيز اجزا  نمرایش و  عزیزان

اند. و ال ته مقاالتي هم در ای  زمينه نوشرته شدا است كه با توجه به تحقيا پيش  نمودا

از نغمه ثميني و محمود  اووسي « اسرطورا و نمایش در هندوستان»توان به مقاله رو مي

ها  هنرنمایش در داسررتراا» به نار پوراسررماعيل عليرضررا و همچني  مقالة از ،(9954)

اشرارا كرد، كه ثميني و  اووسي  (9914) «ها  ایراني آنهند باسرتان و نراهي به نمونه

پور به پيشررينة نمایش در هند و و اسررماعيل ها  هند به ارت اط اسررا ير با نمایشررنامه

 اند. ها  نمایش ایران وهند پردادتهش اهت
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سفانه كار  در ایران أمت ،ها  هند  و پردادت  به سرادتار آنهانمایشرنامه در توزة

ها  ترجمه تسرري  عابد  در مقدمهاصررغر تکمت و اميرال ته علي .ان ار نشرردا اسررت

ها  هند  ارائه دادا ا  از نمایشنامهدود از شرکونتال و وكرور اروشي ا العات ارزندا

وهش را از اولي  تحقيقرات سرررادتار  در زمينه  توان ای  پژامرا قطع بره یقي  مي انرد.

 ها  هند  در ایران قلمداد كرد.نمایشنامه

 

 ها و ساختار نمایشما یساختمایی -2

در  شود وها  نمایشنامه ناميدا مينمایشرنامه از عناصر  تشکيل شدا كه سادتمایه

 ا ها  درونمایهها  شکلي یا سازگاني و سادتمایهگيرند؛ سرادتمایهدو گروا جا  مي

  اها  بيان هنر  را به گونها  اسرت كه سادتمایهسرازگان،  رح و برنامه یا محتوایي.

بنشد و درونمایه دربردارندة دردمایه، زند و به آنها یرانري ميانداموار به هم پيوند مي

ها  نمایشررنامه (. سررادتمایه77: 9959)ناهرزادا كرماني، میني و ب  اندیشررة اثر اسررت

ننستي  بار در قرن چهارر ق ل از ميالد در ن ریة ادبي )بو يقا ( ارسطو مطرح شد و تا 

پردازان بودا اسررت. ارسررطو در بو يقا  گران و ن ریهزمان تاضررر پایه و اسررا  تحليل

)نقشرره  افسررانه ماررمون-9شررمارد: ها  گونة تراژد  را اینرونه برميدود سررادتمایه

دیدارها  ) من ر نمایشي -8گفتار  -4اندیشره  -9)شرنصريت(  سريرت -1داسرتاني( 

 .(911: 9959 ()ارسطو ، تآترشنيدارها  ) آواز -0 ( تآتر

ال ته با كمي تغيير نسرر ت به ن ر ارسررطو  ، ن ریات دیرر  منط ا وپ  از ارسررطو

، مکي آبراد ، ناهرزادة (James Thomas) ترام  ارائره شرررد؛ افراد  چون، جيمز

ناهرزادة  ،به ن ر نرارندگان .ح كردند كه در دور توجه اسرررتي مطرآرای. كرماني و ..

درآمد  به ». ایشررران در كتا  بند  را عرضررره كردا اسرررتكرمراني بهتری  تقسررريم

ود، پرداز ، گفتاشن، نقشره داسرتاني، شنصيتنهادمایه، ب  اندیشره« شرناسرينمایشرنامه

ها  نمایشرررنامه مکان، فارررا و تالت، و قراردادها  تماشررراگاني را سرررادتمایه-زمان
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( و با افزودن دو ویژگي دیرر نمایشررنامه، كه 71: 9959)ناهرزادا كرماني، شررماردبرمي

 كند.مورد بيان مي 97ها  نمایشنامه را شود سادتمایهشامل س ی و گونه مي

شررود: سادتار سرادتار نقشرة داسرتاني دود به سرره دسررته تقسرريم مي ،در ای  ميان

سررادتار اوجراهي یا اپيزودیی در  كه و سررادتار پازلي.سررادتار اپيزودیی -اوجراهي

ها  نمایشرري كه ها  روالي ییني ن ارنمایشررنامه ، وجود دارد؛«روالي» ها نمایشررنامه

روالي قرار  بيها  دارا  روال و پيشررينه و سررنت هسررتند و در  رف مقابل نمایشررنامه

ني یا یرر  به نار چيستاگيرند كه بدون پيشرينه و سرابقه و سنت، و میرف سادتار دمي

   (.974: 9959ر.ک: ناهرزادا كرماني،) باشندپازلي مي

ها، شررایان ذكر اسررت كه برا  شررنادت و تحليل درسررت تر آثار و دورا ،در این ا

 ،  مي كنندبندآن دسته جن ة تارینيهر اثر را با توجه به  ،تآترنویسران و منتقدان تاریخ

ها  هنر  ثير ارزشأنوی  زیر لوا  فرهنگ دوران، و تچرا كره میتقردنرد آثار هر درار

نویساني كه دارا  گيرد؛ ضرم  اینکه در همان دورا نيز درارمسرل  زمانة دویش قرا مي

ها  دویش باشرررند به چشرررم ها  فرد  و متفاوت از هم مکت يیا ویژگي« سررر ی»

ش تحليل ها بر اسررا  سرر ی مسررل  زماني دوینمایشررنامه ،بر ای  اسررا  دورند.مي

 .در ابتدا سرر کي كه برا  نمایشررنامه مطرح بود كالسرريی یوناني نار داشررت شرروند.مي

هایي روالي هسرتند كه بر اسررا  قواعد ارسطویي ها  كالسريی، نمایشرنامهنمایشرنامه

د گيرنكمد  را دربرمي-كمد  و تراژد  ها  تراژد ،شرروند و گونهت زیه و تحليل مي

ها  دیداپ« ژانر»یا « گونه» گردند؛وایت نقشرة داستاني میرفي ميها نيز به رو ال ته گونه

 همانند، همرسرررته و همدسرررته اند« سرررازگان»و  «درونمایه»ادبي هسرررتند كه از ن ر 

 .(154)همان:

ها  كالسريی باز هم ارسطو اولي  ن ریه را اما در مورد نقشرة داسرتاني نمایشرنامه

ه ك كنددر تراژد  به دو بنش تقسيم ميدهد و  سرادتار نمایش را بنصوص ارائه مي

شایي گافکني از ابتدا تا نقطة اوج و قسمت دور دربردارندة گراپارة ننست آن شامل گرا
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یکي از متداولتری  سررادتارهایي كه از م اتث ارسررطو منتج  .از نقطة اوج تا پایان اسررت

تقد قرن )من «(Gustav Freytag) فریتا  گوسررتاو»میلولي  –شرردا سررادتار علّي 

عمل فزایندا، اوج،  مقدمه، :اسرررت كه از پنج بنش« هرر فریتا »نوزدهم آلمان( به نار 

عمل فزایندا  .(81-84:  9957) قادر ، عمل كاهندا و نتي ه تشرررکيل شررردا اسرررت

گشررایي نمایشررنامه شررود و عمل كاهندا گراافکني و بحران را در نمایش شررامل ميگرا

 نمایشنامة وكرور اروشي نمایشنامه ا  كالسيی است دارد.ا  نيز در پي اسرت كه نتي ه

ن ا  آها و سادتار، به گونهگيرد. گرچه ب  مایه  روالي جا  ميهادر دستة نمایشنامه و

ا  كه در نمایشرررنامه با گونة تراژد  كنرد ولي تفراوت عمدارا بره تراژد  نزدیری مي

 اتكه در گسررترة ادبيّ درار بناميمر اروشرري را نماید كه وكروشررود بهتر ميمشرراهدا مي

ها  اسررتیمال شرردا و از گونه «شرر ه تراژد  »یا « نمایشررنامة جد »نمایشرري به مینا  

ار نقشة داستاني وكرور سادت .(97: 9905) ناهرزادا كرماني،  ا  نمایشرنامه اسرتسراقه

شررود. در ذیل نمودار  از بر اسررا  نقشررة داسررتاني اوجراهي بررسرري مي اروشرري نيز

 ترسيم شدا است. نمایشنامه و سادتار نقشة داستانيها  سادتمایه

مدی بهای نمایشما ی و ساختار نیشۀ د ستانا بر  سا  جمعشنمایا  گ ساختمایی

 نگارندنان
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 بحث و بررسا -9

سررادتار نقشرره داسررتاني وكرور اروشرري مطابا با نمودار و تئور  ارسررطو بررسرري 

ز پردادت  به سادتار نقشة ق ل ا گردد.مطرح ميشود و نکات شادص در هر قسمت مي

، بيان دالصررة داسررتان ضرررورت دارد؛ چرا كه نقشررة داسررتاني روالي، بر بنياد داسررتان

: 9959)ناهرزادا كرماني، رودآن به شرمار مي« هسرتة»اسرتوار اسرت كه  «ا داسرتانمایه»

981).   

 

 )د ستانمایی( خالصی د ستان-9-9

از تنيالت نویسررندا، اسررطورا، افسررانه و یا متون مذه ي و  تواندداسررتان مایه مي

داسرتان نمایشنامة وكرور اروشي برگرفته از اسطورا و متون . عرفاني گرفته شردا باشرد

مذه ي عرفاني هند  اسرررت كه تنيل كاليدا  آن را پروردا و به زی اتری  شرررکل بيان 

 نمودا است.

ورد ده گروهي از پریان برميب ،شراا پرورو  در تال بازگشرت از پرستش آفتا 

شاا، پر  را  .اسارت كيش  دیو ن ات دهد دواهند دوسرتشران اروشي را ازكه از او مي

گردد. رود و شاا به كادش باز ميشرود پر  به آسمان ميدهد و عاشرقش مين ات مي

یابد كه شررراا دل ادته ددتر  شررردا و به ملکه د ر در كرا،، كنيز ملکره با ترفند درمي

   دهد.مي

اروشري نيز كه عاشرا شراا شردا است همراا دوستش چترليکا برا   ،در عي  تال

اا ش نامرئي شدا اند. «تریسکریني»آید در تالي كه به مدد  لسم دیدن شراا به با  او مي

گوید و اروشي كه نامرئي است با با دلقی از دل ادت  دود به اروشري سرن  مي در با 

م كند سپ   لستي، راز عشا دود را بر شاا فاش مينوشت  اتسا  دود بر بر  درد

ن دهد كه آشود؛ ناگاا پيام ر آسماني ندا ميمند ميرا با ل كردا و از مصات ت شاا بهرا
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اروشري و چترليکا شرراا را ترک  دو پر  برا  اجرا  نمایشري باید به آسرمان بازگردند.

 كنند. مي

یابند و نزد نامة اروشررري را در با  مي آیند،در ای  هنررار ملکه و كنيزش به با  مي

ه كه ملکه ب ر تال جست و برا  یافت  نامه اند)دلقی شاا( د روند شاا و مانوکشراا مي

سررپ  بادشررم با  را ترک . فهماند كه نامه نزد و  اسررتزند و به او ميشرراا نهيظ مي

رد نفری  كند و مواروشرري نقش دود را در نمایش دو  باز  نمي ،در آسررمان كند.مي

دهد نزد شرراا ایندرا از اروشرري دل ویي كردا اجازا مي اما گيرد؛اسررتاد نمایش قرار مي

د كه ينبملکه را مي ،روندپرورو  برود و با او بماند. اروشي همراا دوستش به قصر مي

 كند.، پ  از ان ار مراسرم شاا را ترک ميبرا  ادا  نذر رضرایت شروهر نزد شراا آمدا

 رود.مي اروشي نزدشاا

برد و به علت توجه شاا به ددتر ، از شاا مي« گندمادن»اروشري شراا را به جنرل 

شود و بصورت عشقه مي« كمار» كند. اروشي وارد جنرلدشرمري  شدا او را ترک مي

گردد و از همة عناصررر و آید. شرراا چون دیوانران شررظ و روز دن ال اروشرري ميدرمي

ند به بيگوهر قرمز تابناكي مي ،كه در غار  گيرد تا ای موجودات   يیت سرا  او را مي

رسرد كه آن را بردارد چرا كه آن گوهر وصال است به مح  در دست گرفت  او ندا مي

ا كند و اروشي رزند عشرقه را بغل ميافتد قل ش تندتر ميگوهر، چشرمش به عشرقه مي

ا هم به قصرررر كند و ببيند. اروشررري گوهر وصرررال را زیظ سررررش ميدر آغوش مي

 گردند.برمي

 رباید؛ اما با تير گوهر وصال را به جا  گوشت از صندوقچه مي اشرت اهاً كركسري

آورند نقشي كه رو  تير نزد شاا مي اشود. كارگزاران گوهر وصال را همراسررنرون مي

دهد. زني مرتاض پسر رابه قصر تير تی شردا اسرت نوید داشرت  پسر  را به شاا مي

گوید كه اروشي ای  پسر را هنرار تولد به او دادا است. پسر تمار علور را ميآورد و مي

شرراا شرراد اما  .اجازة ماندن در دانقاا را ندارد آمودته اما به علت شررکار كرك  دیرر
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ا اله اسررت، اروشرري را به تاررور  متی ظ اسررت كه چرا از داشررت  چني  پسررر  بي

ایندرا به او دستور دادا كه آن هنرار كه  دهد كهاروشري برا  شراا توضريی مي  ل د.مي

 را ترک كند و نزد شراا پرورو  فرزندش را كه از اروشري اسرت ب يند اروشي باید شاا

اروشي پسر را بالفاصله پ  از تولد به زن مرتاض سپردا  ،؛ به همي  علتایندرا برگردد

القات كردا زمان تا از قصرررر دور كردا و به دانقاا ب رد اما تال كه شررراا فرزندش را م

 ، اروشي باید به بهشترسريدا است و مطابا فرمان ایندرا به پایان اقامت اروشري نزد او

گيرد سلطنت را رها كردا و به جنرل پناا ب رد در شود تصميم ميبرود. شراا غمري  مي

به شرط آنکه  دهدرسرد كه نوید ماندن اروشي نزد شاا را ميای  هنرار فرمان ایندرا مي

 اس ا  شراا سرالح زمي  نرذارد و چون گذشته در شکست دشمنان ایندرا را یار  كند

 .(190-971) كاليدا ،بي تا: گذار  شاهزادا نيز فرستادا شدا استتاج

 ساختار رر  نمایشما ی -9-2

ارا ناهرزادة كرماني در ای  ب داستان مایه به  رح داستاني است. سادتار شيوة ت دیل

ا ه، پيرایش، چينش رویدادها و كارپردادتسادتار به شيوا و س ی گزینش»نویسرد: مي

 دیرر  دراماتيی اثر هر یا و نمایش اگر» .(974: 9959ناهرزادا كرماني،«) شررودگفته مي

 يلتن از بيشررتر داسررتان بدانيم، آن نمایشرري سررادتار و داسررتان جزء دو بر مشررتمل را

 ردنك موثر برا  او كه است تمهيدهایي از نمایشي سرادتار و گيردمي تأنشر نویسرندا

 .(909: 9959مکي،«)بردمي كار به آن اثرات

ها  نمایشررنامه بر آن اسررتوار  رح یا نقشررة داسررتاني الرویي اسررت كه كارپردادت

)نرراهرزادا  كننردا  را القرا ميبره هم پيونررد دوردا و مینررا و مفهور ویژا انرد،گردیردا

 رح و نقشرة داسرتاني از جمله ضروریات یی نمایشنامه و داشت  . (9959:907كرماني،

كه ارسطو آن  یی  رح داسرتاني كالسيی استآغاز، ميانه و پایان از جمله ضرروریات 

آغاز:  نامد. تماميت ویژگي اسرررت كه دارا  آغاز، ميانه و پایان باشرررد.را تمراميرت مي

شود ها  كشمکش را شامل مييت، محل و زمينها العات كلي راجع به اشناص، موقی
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آورد. ميانه: شامل یی سلسله و انت اراتي را در تماشراگر برا  ادامة نمایش به وجود مي

هاست درهم پيچيدا شدن وقایع و اشناص، تالت تیليا و انت ار در تماشاگر پيچيدگي

« اوج»به  ش نهایتاًو نمرای كنردمي« بحران»آورد و واقیره را وارد مرتلرة بره وجود مي

( 70-71: 9977ارسررطو،  به: )ن ک. رسررد. پ  از آنکه نمایش به اوج دود رسرريدمي

 .شودو پایان دود نزدیی مي شدا و نمایش به ان ار نمایش گشودا« گرا» باالدرا

ها  اتتمال و  ز تماميت، نقشرررة داسرررتاني باید رویدادهایي را كه بنا به اصرررلب

 ةيفگوید: وهدارند تصررویر كند. ارسررطو در ای  زمينه ميضرررورت به یکدیرر بسررتري 

ت كند كه وقوعشان اند نيست، بلکه باید امور  را روایشراعر ذكر امور  كه واقع شردا

ییني از آوردن  (59همان: «) یا به تکم ضرررورت ممک  بودا باشرردل اماتتبر تسررظ 

از رشررته توادی یا   رح داسررتان تركي ي .ير ممک  و دارق عادت پرهيز نمایدوقایع غ

هيچ رویداد  در نمایشررنامه و  (975: 9975)كالرک ،  رویدادها  علي و میلولي اسررت

بيهودا نيست بلکه میلول و محصول رویداد پيشي  و علت و مس ظ رویداد پسي  دود 

اینرونه اسرررت كه  رح داسرررتاني اوجراهي و  و (78: 9959)ناهرزادا كرماني، اسرررت

گردد كه بنا  آن بر رواب  علت و میلولي ها  روالي مطرح مياپيزودیی در نمایشررنامه

توادی اسرت؛ علت و میلولي سرادتي ایستا است؛ به ای  مینا كه نقطه شروه، وس  و 

 ةدطي اسررت. شرريو پایان روشررني دارد. بنش عمدا تفکر ما دربارا واقیيت نيز میموالً

وان نه به صورت دطي مستقيم تتواند مدور باشرد به ای  مینا كه هسرتي را ميدیرر مي

واقع ميان دو نقطه شرررروه و پایان بلکه به صرررورت الرویي كه در تکرار مداور اسرررت 

 ةی دایرجزئي از یر نيسررت بلکه مي گوید تغيير صرررفاً دانسررت. الرو  مدور منکر تغيي

 بزر  یا تکرار ابد  است.

و  هاقسمت»بنا بر ن ر ارسطو  .صرل نقشرة داستاني ارسطو، وتدت استسرومي  ا

ها  نمایشنامه باید  ور  تن يم شود كه نتوان بنشي از آن را دست كار  كرد یا بنش

نمایشنامه باید عملي . (9488: 9959ای  كه در م موعة آن تغيير  ای اد نمود )ارسطو، 
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واتد و كامل را نمایش دهد به سرن  دیرر نمایشنامه باید دارا  وتدت كنش باشد به 

، رسند )پرونهگشایي به نتي ه ميآیند ودر گراعناصرر از آغاز فراهم مي ا  كه همةگونه

9919  :79) .  

ها  متیدد فرعي  رح .واتد یا سادا نيست وتدت كنش به مینا  یی كنش صرفاً

تواند تارور داشرته باشرند اما به شر ي كه رواب  تنراتنري ميان آنها و كنش اصلي مي

توانند تذف شوند بي آنکه نمایش ها  فرعي نميحوجود داشرته باشرد هيچ یی از  ر

 گذارندها  فرعي نفوذ موثر  بر جریان نمایش مي...  رح نرامره غير قرابرل فهم گردد

 .)همان(

ینکه ا چرونري تركيظ اجزاء در كنار یکدیرر اسررت؛ سررادتار،» چه ذكرشرردبنابر آن

اط پيدا با یکدیرر ارت  شود و چرونهنمایشرنامه به چند پردا، صحنه یا قسمت تقسيم مي

( و بطور كلي  رح داسررتان گزینشرري سررازمان یافته از 988: 9971پيکرینگ،«)كنندمي

 .(907: 9959) ناهرزادا كرماني، ها  داستان استصحنه

ردا هر پ .درسرت ای  اسرت كه تحليل نمایشنامه با صحنه كاو  آغاز شود ،بنابرای 

 گردد كه بر بنياد درون آمد وصحنه تقسيم مي ها  دردتر  به ناراز نمایشنامه به بنش

ها  نمایشنامه، دگرگوني زماني، دگرگوني مکاني، برون شرد شرنصريتي از شرنصريت

         كند... و دگرگوني موضررروه تغيير مي افزودا شررردن شرررنصررريت جدید بر صرررحنه

ي   آیيناا  اسطورابا توجه به اینکه نمایشرنامة وكرور اروشري نمایشنامه .(979)همان: 

افتد؛ مکاني بي  آسررمان و زمي  كه اسررت، بنشرري از آن در فاررایي غيرواقیي اتفاق مي

 یابند به سرررن  دیررپذیرند و زمينيان قابليت پرواز و عروج ميآسرررمانيان ت سرررم مي

ای  مکان را  .(9950:111پورنامداریان،«)شررونداجسرراد روتاني و ارواح جسررماني مي»

ها و توادی نيز از روند كه بالط ع شررنصرريت نامدمي «لعالم مثال و ديا»سررهرورد  

ماید كه نیابند بنابرای  درست تر ميشروند و صورتي ديالي و مثالي ميواقیي دارج مي

ر تبند  نمودا و با دید  كليها را با توجه به تغييرات مکاني و موضوعي صحنهصرحنه
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 ای  اسا  نمایش  وكرور اروشي از و شاید نراهي فيلمنامه ا  به نمایشنامه بنرریم . بر

 .  صحنه است 1-4ا كه هر پردا دارا  پنج پردا تشکيل شد

 

 ، در کههستان هيماسياپردة  و 

: بردورد پرورو  با پریان آسمان كه نقطة شروه نمایشنامه است و مقدمه 9صحنة 

گو زا  اسرت الزامي برا  اینکه  رح داسرتان شررکل بريرد. پریان برا  شاا باو صرحنه

كنند كه دوسرتشان اروشي در راا بازگشت از قصر كوبير، اسير كيش  دیو شدا است مي

كند شاا صحنه را به قصد ن ات اروشي ترک مي .دواهند او را ن ات دهدو از شراا مي

 :مانندرفته منت ر شاا مي« هيمکوت»، قلة و پریان نيز به قرارگاا دود

 شاا : ك ا به انت ار م  دواهيد ماند؟           

 (975)كاليدا ، بي تا:  كه در برابر شماست« هيمکوت» پریان: بر قلة 

)شاا دردمند( كه رفت، ما هم بقرارگاا  «راج رشري»یکي از پریان(: دوسرتان، ) رم ا

 (971)همان:  دود برویم
دا كه هنرار بازگو كردن در ای  صررحنه، داسررتان ق ل از شررروه نمایشررنامه آغاز شرر

شود؛  اسير شدن اروشي و دوستش توس  پریان برا  شاا، منا ظ نيز از ماجرا آگاا مي

چترليکا به دسرت دیو. در تقيقت گرهي است در روند   يیي داستان كه باید به كمی 

كند كه هدف و شراا گشرودا شرود؛ گشرودن ای  گرا، داستان را وارد مسير  جدید مي

ها  دیرر در روند نقشة داستاني است و در تقيقت سراز كنشندا، و زمينهمن ور نویسر

 باشد.ا  برا  سادتار نمایشي نمایشنامه ميمقدمه

شرراا همراا اروشرري و چترليکا كه از دسررت كيشرر  دیو ن اتشرران دادا  :1صررحنه

 .گردد در تالي كه اروشي بيهوش استبرمي

و  پيداسرت كه هنوز زندا است، اما  ها  سرردآا! چه باید كرد؟ از نف  -چترليکا

 .(997)همان: بهوش نمي آید
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علت ای  است كه دل نازكش سنت ترسيدا و ای  از جن ش زیور  كه زیظ  -شاا

 .(999)همان: باشد هویداستسينة او مي
د ازبشود شاا نيز به او دل ميبيند و دل ادته او ميآید شاا را مياروشي به هوش مي

 .(991-999)همان:

در ای  صرحنه  بذر عشرا بي  شراا و اروشري جوانه مي زند و تماشاگر را مترقظ 

دیدن روند ای  عشا و سران ار آن مي كند.جرقة اصلي داستان زدا مي شود.در تقيقت 

 از ای  مرتله داستان وارد برهه ا  ميشود كه تظ و تابها  نمایش را به دن ال دارد.

 ، قرارگاا پریان فرود مي آورد.«هيمکوت»ارابه ران ارابه را بر قلة 

وارد مي شرررود به « هيمکوت»به جمع آنان در قله  «چتررت»یکي از دادمان ایندرا 

شرراا به دا ر پيروز  بر كيشرر  دیو ت ریی گفته مراتظ تشررکر ایندرا را هم به او ابال  

 كند:مي

شاهنشاا را، ش اعت و دالور  بي ن ير  نررد()شاا را از رو  اتترار مي -چتررت

 .(990)همان:  گویمك ير را هم از دود ممنون كردا است، تهنيت مي« ایندر»كه تتي 
دوانرد كره نزد اینردرا بروند پریان با و پ  از گفترویي برا شررراا، پریران را فرا مي

 ا  شاا را بنررد:كند تا به بهانهمل ميأروند. اروشي قدر  تچتررت به آسمان مي

هانه بای  با )كند( آ،، گلوبند مرواریدر در پيچی گير كردمي ملأ)قدر  ت -اروشي

 .)همان( نررد( چترليکا، برا  جدا كردن گلوبند كمی ك به شاا مي
روند. شاا نيز ارابه را سوار كند و با اروشري به آسمان ميچترليکا گلوبند را جدا مي

 .كندشدا و آن ا را ترک مي

در جدایي از شاا پرورو  را مشاهدا در ای  صرحنه كشرمکش اروشري بادودش 

ه آسمان اروشي در نهایت ب كند.كنيم كه با تیلل او به بهانة گيركردن گردن ند بروز ميمي

 رسد.گردد و پردا اول به پایان ميباز مي
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فرادواندن اروشري به آسرمان گرهي اسرت كه مانیي در رسريدن وبودن او نزد شاا 

 ي پر  آسمان است.شاا زميني و اروش شود؛محسو  مي

 

 در باغ شاه ، پرده دوم

شررود و باالدرا كنيز ملکه با كشررمکش بي  دلقی و كنيز ملکه آغاز مي :9صررحنه 

شررود تا راز دل بادت  شرراا را از زیر زبان دلقی بيرون بکشررد و به ملکه د ر موفا مي

 بدهد.

  سن شرروند ضررم و سرپ  نپونيکا ندیم ملکه وارد مي در ای  صرحنه ابتدا دلقی

 شناسانند:گفت ، دود را به تماشاگر مي

هسررتم كه به « براهمني»مثل توانم رازها  شرراا را نرهدار  كنم؛نمي هاها! -دلقی

. ..م توانم در ای  شرررور و غوغا داموش باشرررشرررود. نميغرذاهرا  دو  دعوت مي

 .(919كاليدا ، بي تا:)

ازد همچني  سنيز آگاا مي نپونيکا تماشراگر را از گفترویي كه بي  او و ملکه گذشته

 كند:هدفي را كه در سر دارد بيان مي

كه  از وقتي» هسرررتند به م  فرمودند:« كاشررري»ملکة م  كه ددتر شررراا  -نپونيکا
م؛ پ  بينرا پریشان و ناراتت مي شراهنشراا از پرسرتش آفتا  بازگشتند هموارا ایشان

راهم : پست را در چنگ بياورر؟ ب» اما به چه وسيله آن « محترر بپر « مانوک»برو و از 
. .. ، مثل قطرة شر نمي كه بر س زا باشدتواند راز  را نراا داردولي چرا، او دودش نمي

 .)همان(
ا  اسررت در بروز كشررمکشرري كه در ها در تقيقت مقدمهگویي(ای  منولو  )تی

 :دهدبردورد بي  نپونيکا و دلقی ر، مي

 .(919همان:) میشوقه دود دطا  كرد، شاا ملکه را باسم سركار -نپونيکا 
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اندیشررد كه شرراید شرراا راز دود را افشررا كردا پ  لزومي برا  و دلقی با دود مي

 بيند:سکوت  نمي

 .( ادطا  كردا اند؟ ) همان« اروشي» ... آیا اعليحارت ملکه را به اسم-دلقی 

یر از ز بدی   ریا ندیمة ملکه در ای  كشرمکش پيروز شدا و راز دل بادت  شاا را

 دهد.كشد و به ملکه د ر ميزبان دلقی بيرون مي

تواند عشا شاا و اروشي را با ا اله ملکه از عاشرا شردن شاا، گرهي است كه مي

مشرکل مواجه كند و مانیي سنت در تحقا وصال آن دو باشد. تماشاگر با دلهرا منت ر 

امه دچار لح ات توان گفت نمایشررنشررود و مياسررت ب يند ای  گرا چرونه گشررودا مي

 گردد.تیليا، دلهرا و بحران مي

 

 :  1صحنه

كند شاا وارد كه در تا شاا پرورو  دعا مي با  صردا  رامشررر  از پشرت پردا

عشا   و پردازند؛ شاا از زی ایي اروشيرود و با هم به گفترو ميشود دلقی نزد او ميمي

 گوید:و دلتنري دود نس ت به او مي

واند تدوسرت م ، پيکرش آیتي از زی ایي است و كسي با او در زی ایي نمي –شراا 
 .همسر  كند

در اشتياق آن جرعة « چاتی» به همي  علت اسرت كه عالي نا  مثل پرندة  -دلقی
 .آسماني هستند

باشد؛ پ  بيائيد در عاشرا مه ور ب ز گوشة تنهائي جائي دیرر راتت نمي -شراا
 .(917بي تا:)كاليدا ، م با  گردش كني

وید گینکه قل ش اسير شاا پرورو  شدا سن  ميا در آسرمان اروشي با چترليکا از

 كشد:ی  كار د الت ميا و اینکه قصد دیدن شاا را دارد ولي از

 را ب ينيد؟« پرورو »د روید شاا دردمنآیا مي _چترليکا
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 .(999كشم ) همان:آر ، اما از ای  كار د الت مي -اروشي

دواهد راهي بيابد تا اروشري را به شاا برساند. چترليکا به  لسم موبند  ميو از او 

 توانند از ن رها منفي شوند.كند كه به مدد آن مياشارا مي

 شود شرر و تيا  اروشي از تاور در نزددر ای  صحنه گرا و مشکلي كه بيان مي

ا بنابرای  گرا ب گشاید.كند و گرا را ميشراا اسرت كه  لسرم ترسرکریتي آن را تل مي

شررود بلکه نيرو  مافوق بشررر  اسررت كه در ای  ميان موثر روند    يیي گشررودا نمي

 افتد.مي

 

 و چترليکا از آسمان به با  شاا : فرود آمدن اروشي9صحنه 

در  روندافتد اروشي و چترليکا نزد شاا ميدر ای  صرحنه كه در با  شراا اتفاق مي 

 دود را نامرئي نمودا اند:تالي كه با  لسم ترسکریني 

از ن ر منفي شرردا « تریسررکریني»كمي در اثر دسررت ماليدن بر  لسررم  -اروشرري

 .(994-999) همان:  ایستم، زیرا در دلوت با همراز دود صح ت ميکندپهلویش مي
شررنود و در گوید مي)همرازش( مي اروشرري سررننان عاشررقانه شرراا را كه با دلقی 

 نویسد:نس ت به شاا بر بر  دردتي ميپاسخ، اتسا  قل ي دود را 

ا  هتوانم ترفولي نمي كند! ور فکر مي افسو ! افسو ! او برایم ای  -اروشري

ا  كه در دسرتم هست بنویسم و او دواهم بر بر  غوشرهای  مياو را جوا  دهم. بنابر
 .(998را از دود آگاا كنم ) همان:

 دواند.ن را از دلقی گرفته و ميافتد و شاا آبر  جلو  پا  دلقی بر زمي  مي

 .فرمایدب ينم اكنون چه مي -اروشي

د و زبان كنبينيد كه همه اعاررایش مثل شررادة نيلوفر آبي جن ش مينمي–چترليکا 
 .(997گویا  او شدا است ) همان:



 999 بهريیای  رس،ه ساختار رر  در نمایشما ی وکروم  روشا بر  سا 

 

 

 

دهد كه م ادا از نامه اروشررري شررراا را بسررريار هي ان زدا كردا نامه را به دلقی مي

 ها  نامه پاک شود.شود نوشتهدستانش متصاعد ميبنار  كه از 

روند؛ در ای  هنرار بند  را با ل نمودا نزد شاا مياروشري و چترليکا افسون چشم

 رسد:مي ندا  پيام ر ددایي به گوش

ع له كنيد، بيائيد، امروز سرررردار ددایان با « اروشررري»، «چترليکا» -پيام ر ددایان

 دردمند به شما در  دادا« برت»دواهد ب يند كه محاف ي  شرش جهت نمایشري را مي
 (.947) همان: ...

روند. شرراا برا  دلدار  كند و همراا چترليکا به آسررمان مياروشرري اههار غم مي

 كند اما دلقی آن را گم كردا است:مي دود، نامة اروشي را از دلقی  لظ

 آنرا پيدا كني.  ور هست كني. باید هراتما در هر كار  كه باشد غفلت مي -شاا
 .(941)تالش مي كند( ) همان: شود( ممک  است كه آن ا باشد)بلند مي -دلقی

 .برا  وقوه بحراني كه در راا است ا  الزامي استای  صحنه

 

 ورود ملکه به همراا كنيزش به با  و یافت  نامة اروشي :4صحنه 

با وزش نسيم در هوا بر  دردتي كه  .شودهمراا كنيزان وارد مي« اوشي نر »ملکه 

شررود نامة اروشي گيرد و متوجه ميكند آن را برميمیلا اسرت توجه ندیمه را جلظ مي

 دواند؛به شاا است آن را برا  ملکه مي

 رسم.مي« اروشي»دو ، پ  اكنون با همي  پيار دوش به عاشا  -ملکه

كرد در يمنا ظ كه پ  از ا اله ملکه از عشررا شرراا با نرراني نمایش را دن ال م

یابد دود را آمادة ر، دادن ای  صحنه هنرامي كه ملکه نامه عاشقانة اروشي را در با  مي

 كند كه نقطة اوج نمایشنامه باید باشد.ا  ميفاجیه

   .شودشاا و دلقی در تال جست و برا  نامه اند كه ملکه وارد مي
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 امه تاضررر اسررتدهيد؟ آن نشررود( چرا غصرره را به دود راا مي)نزدیی مي -ملکه

 .(948: كاليدا ، بي تا)
 گوید: ل د دلقی در جوا  ميشود و دلقی را به یار  ميشاا نرران مي

 .اگر دزد  با اموال مسروقه به دار افتد چطور ن ات دواهد یافت ) همان( -دلقی
گشته اند. درنهایت ملکه كند كه دن ال چيز دیرر  ميو شراا مسرتاصرل، وانمود مي

ا ب كند وداند كه بي جهت آن ا ایسرتادا پ  با دشرم شاا را ترک ميمقصرر ميدود را 

 رود. كنيزان مي

شود در دیدار ملکه و شاا به بحراني كه پ  از رویت نامه توسر  ملکه تشردید مي

 افتد.ا  است كه اتفاق نميگردد و تماشاگر منتطر ر، دادن فاجیهاوج نزدیی مي

مکشي كوتاا بي  آن دو  و در نهایت ترک كردن صحنه رویارویي ملکه و شاا با كش

ن تماشاگر منت ر دید شود وداسرتان وارد تیليا مي م دداً ؛پذیرداز  رف ملکه پایان مي

 ماند.نتي ه مي

)شاا( را محکور  شود قهرمان داستانراضي نمي ،تماشراگر ضرم  همدرد  با ملکه

 شود؟ چرا كه شاا به ملکه ديانت كردا است.داند كه آیا شاا باید م ازات بداند و نمي

 

 پرده سهم 

 :  9صحنه 

ا كنند تگالو و پلّو وارد شرردا وشررروه به صررح ت مي )اسررتاد نمایش(، دو شرراگرد برت

ود شتماشراگر را از آنچه اتفاق افتادا مطلع سرازند؛ ضم  دیالوگي كه بي  آنها ان ار مي

نمایش درست باز  نکردا و در تي  شرود كه اروشي نقش دود را در منا ظ آگاا مي

ود شرا بر زبان آوردا است. در تقيقت مقدمه چيني مي« پرورو »نمایش به اشرت اا نار 

 تا روند   يیي  رح ادامه یابد.
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 باشد. استاد ما تتماً توا  پن رانه هموارا در دسرت تقدیر و سررنوشت مي -گلو

 .دشمري  شدا است
 .(987  ك ير به او لطخ نمود ) همان:«ایندرا» كرد، امابلي، استاد او را نفری   -پلو

اسررتاد نمایش، اروشرري را نفری  كردا اسررت اما ایندرا از اروشرري دل ویي نمودا و 

 اجازا دادا نزد شاا رفته و همراا او باشد.

گرهي در روند داستان ای اد دواهد كرد و تماشاگر را درانت ار  ،نفری  استاد نمایش

كند و چه مشرکالتي در پي دواهد داشرت. ضم  كه نفری  چرونه اثر ميگذارد ای  مي

پر  در آسرمان و شاا در زمي  ) اینکه در ای  صرحنه گرهي كه در پردة اول مطرح شرد

و باز مي بينيم  شود.سرکني دارد( با اجازة ایندرا به ماندن اروشري نزد شراا گشرودا مي

 .شودتل مي با ددالت ددا ) ایندرا(افتد و گشودن گرا با روند    يیي اتفاق نمي

 :1صحنه 

دهد شود در تالي كه ا العاتي در مورد دود ميبا ورود ریي  تشرریفات آغاز مي

و به ریي  تشررریفات دسررتور دادا تا به  نا ظ را از اینکه ملکه نذر  كرداو سررپ  م

 نماید.عرض شاا برساند و اجازة تاور بريرد، آگاا مي

ند، كدر ای  صحنه ریي  تشریفات ضم  وصخ زی ایي كه ازكا،  شاا در شظ مي 

 دهد:زمان و مکان نمایشنامه را نيز غيرمستقيم ا اله مي

آید قصرر شاهي زی ائي منصوصي بنود وقتي شرظ پدید مي ... -ریي  تشرریفات
ها نارة بارروند؛ ك وتران بر كها  تراشررريدا بنوا  ميها مثل بتگيرد؛ زیرا  راس مي

شود؛ و زنان سالنوردة ترر ها دارج ميآیند، گوئي ذرات بنار از دادل شر کهگرد مي
...  كنندها را روش  ميدهند و هنرار غرو  شرمیدانآدا  و رسرور عاد  را ان ار مي

 .(981-989)كاليدا ، بي تا:
د شاا نز دواهش ملکه را م ني بر تاور شود و ریي  تشریفات )التو(شاا وارد مي

 .رساندبه او مي
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  محترر، از  رف م  بره ملکره بروئيد كه دواهش و  مورد ق ول «التو» -شررراا

   .است
 .(984)همان: ) ميرود( فرمان ردارر -رئي  تشریفات

 كنند و اینکه تتماً پ  از دروج التو ، شراا و دلقی در مورد نذر ملکه صح ت مي

و برا  ج ران بي اتترامي كه كردا ای  نذر را نمودا است. سپ  به  ملکه پشريمان شدا

پردازند و در نهایت سرن  به اروشرري و عشا رو به ها  آن ميوصرخ شرظ و زی ایي

 رسد.ازدیاد شاا نس ت به او مي

 

 :  9ه صحن

 و در تالي كه اروشري با ل اسي سادا شرونداروشري و چترليکا در آسرمان دیدا مي

دود را آراسته است  به مقامي موعود و دیدن میشوق استكه الزمه رفت  دالي از زیور 

دواهد كه از قوة مافوق بشر  دود استمداد جوید اروشري از چترليکا مي .(987)همان:

 و از شاا به او د ر  بدهد:

دو ، پ  از قوة دود اسرررتمداد كنيد كه مح و  م  ك اسرررت و چه  -اروشررري

 (985)همان:؟ كندمي
با مح وبش سن   ابتدا از وصرال شراا و لذت بردن اوو چترليکا به قصرد شرودي 

كند كه شررراا با دلقی بر بيند عنوان ميرا غمري  و بدگمان مي گوید چون اروشررريمي

 .افتندبامي نشسته و همراا هم به سمت شاا راا مي

شود ای  است كه چرا اروشي دود در ای  صرحنه آنچه موجظ شرفتي منا ظ مي

دواهد از قدرت دود كمی بريرد؛ آیا تواند موقیيت شررراا را ب يند و از چترليکا مينمي

عاملي باعث از دسرت دادن قدرت اروشي در ای  زمينه شدا است؟ و تنها چيز  كه به 

آید نفریني است كه استاد نمایش در تا اروشي نمودا؛ اینکه مقامش در بهشت ذه  مي

 مدش تنزل دیرر نيروها  مافوق بشر  اروشي نيز باشد.پي آ تواندتنزل یابد، پ  مي
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 آمدن ملکه نزد شاا برا  جلظ رضایت شوهر و به نوعي عذردواهي ملکه!: 4صحنه 

ها  شرراا پرورو  مشررغول درد دل با دلقکش مانوک اسررت از عشررا و دلتنري

اش نسر ت به اروشي؛ در تالي كه اروشي به صورت نامرئي در صحنه تاور عاشرقانه

شررود كه ناگاا از پشررت پردا شررنود اروشرري به شرراا نزدیی ميدارد و سررننان او را مي

 رسد:صدایي به گوش مي

 .(909)همان: از اینطرف، علياتارت، از اینطرف
 .شودملکه با كنيزان و وسائل ع ادت وارد مي

 شود( پيروز باد شاهنشاا ما!)نزدیی مي -ملکه
 .قدور عليا تارت م ارک باشد -دلقی

( بردبازویش را به دست گرفته او را به جایراا دود ميد )ملکه، دوش آمدی -شراا
 .(909-901)همان:

اثر  از دشرررم و ناراتتي در مکالمة ملکه با شررراا دیدا  بينيم هيچهمانطور كه مي

شررود ضررم  اینکه رفتار بید  ملکه كه ان ار نذر رضررایت شرروهر نار دارد بيشررتر نمي

 .منا ظ در صحنة ق ل آمادگي پذیرش آن را یافته استنماید هر چند شرفت مي

و شراا با درسند  آن را لطفي  گيرد كه نذرش را ان ار دهدملکه از شراا اجازا مي

 گوید:داند و در ادامه با ملکه اینرونه سن  مياز جانظ ملکه مي

...، پ  ا  ملکة د سررته، چرا بای  نذر بدن دود را كه همچون نيلوفر آبي  -شرراا
كاليدا ، بي تا: ) كه دودش  الظ لطخ شماست دهيد؟ كسريازک اسرت زتمت مين

904). 
 انريزد:دوگانري اتسا  شاا عالوا بر تماشاگر، اروشي را نيز برمي

 .) همان( شاهنشاا از ملکه ديلي اتترار مي كند -اروشي
زنان بديلي سرادا لوح هستي، وقتي كه مردان زني دیرر را دوست بدارند  -چترليکا

 .همان(شوند )دود بيشتر فروت  مي
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 كند.و جوا  چترليکا هم اروشي و هم منا ظ را قانع مي

 دواند:آميز شاا را نتي ة نذرش ميملکه سننان مهر

كند( راستي، ای  اثر همي  نذر است كه اعليحارت اینرونه سن  )ت سم مي -ملکه

 .همان(گویند )مي
دارد كه اگر زني مورد كند و ابراز ميسرررتش ميملکه پ  از ادا  نذر، شررراا را پر

توجه شراا باشرد ملکه نيز هموارا او را دوست دواهد داشت. اروشي همچون تماشاگر 

 م هوت اما درسند است:

 دهد.هایش دلم را تسکي  ميكنم، اما ترفمقصودش را درک نمي -اروشي
ا انو  ن يظ و باوفعزیزر، وصال مح و  بزود  دواهد رسيد، زیرا ای  ب -چترليکا

 .(908 دهد )همان:به آن رضایت مي
 :را ندارد به قول كنایه آميز دلقیا  جز پذیرفت  ای  امر شاید ملکه چارا

یی »گوید: رود ماهي گير ميكه ماهي از دسررت مي )جدا از دیرران( وقتي -دلقی

 دارید؟با صدا( دانم، آیا اعليحارت را اینقدر دوست ) عمل دير كردا ار،
ا  كوته فکر، م  دوشرنود  شراهنشاا را  ال م و دوشي دود را بر ایشان  -ملکه

 كه اعليحاررررت را دوسرررت دارر یا نه توانيرد قاررراوت كنيردكنم. اكنون مينثرار مي
 .(900)همان:

ارد دگر  نس ت به ملکه برتذر مينویسرندا با ای  مکالمه ذه  منا ظ را از منفي

 برد.باال مي و شنصيت و مقار ملکه را

كند و در كنار شاا جا  بند  را با ل ميرود اروشي  لسم چشمملکه با كنيزان مي

 گيرد.مي

ن كند كه بهار به پایادر ای  صحنه چترليکا در سننان دود به زمان نمایش اشارا مي

 رسيدا است:
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 پ  از ادتتار فصل بهار الزر است كه م  در ددمت آفتا  مقد  بمانم -چترليکا

 .(901همان:... )
گردد اروشي و شاا به وصال مي چترليکا از اروشري دداتاف ي كردا به بهشرت باز

 یابد.رسند و پردا سور پایان ميهم مي

رفت ملکه برا  عذردواهي از شررراا و كسرررظ رضرررایت بردالف آنچه انت ار مي

 د ملکه نيزكند كه اگر پادشاا زني را دوست دارتتي عنوان مي آیدهمسررش نزد شاا مي

ان امد و لح ات بحراني بدون هيچ او را دوسرت دواهد داشت اوج داستان به فرود مي

 یابد.ا  داتمه ميفاجیه

پذیرد؛ اما جا  آن را دوگانري و بهت و تيرت دلهرا و نرراني منرا رظ پایان مي

 وردتتي بردبا بيتفاوتي و تماشرراگر كه تمایلي به م ازات پادشرراا نداشررت  .گيردمي

شود. آیا باید ای  بردورد را نتي ة ضیخ تمایتررانه ملکه از عشرا شراا، سرردرگم مي

 ملکه بداند یا قدرت او.

 

 پرده چهارم

 :  9صحنه 

بيند در تالي كه مغمور و ناراتت است علت را سره نيا )یکي از پریان( چترليکا را مي

اتوال اروشرري درک كردا گوید كه با اندیشرره در چترليکا از توادثي مي شررود،جویا مي

 ا  به علت چشم دودت  شاا بردا در آن« گندمان» اسرت؛ اینکه اروشي شاا را به جنرل

به  وارد و ت دیل« كمار»دشرمري  شردا عذرشاا را نپذیرفته به جنرل « ودیادر» به ددتر

 عشقه شدا است.

 دهد و باكشررمکش بي  شرراا و اروشرري به علت نراا  كردن شرراا به ددتر  ر، مي

د و شوبحران ای اد مي )كمار( و ت دیل شدنش به عشقه، ورود اروشي به جنرل ممنوعه

 گيرد.تیليقي فزایندا در روند داستان شکل مي
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ثير نفری  اسرتاد نمایش در روند نقشه داستاني  أدر تقيقت ای  گرهي اسرت كه به ت

 شود:شارا ميای اد شدا است در دود نمایشنامه هم از زبان چترليکا به ای  مهم ا

سرررپ  عذرها  شررروهر را نپذیرفته و با سرررر  كه از نفری  مربي گيج  -چترليکا

الفور و في برا  بانوان ممنوه است،آن ه ب دادل شرد، كه ورود« كمار» دوردا در جنرل
 (  974-979شکلش عوض شد و بصورت عشقه درآمد )كاليدا ، بي تا:

 پرسد،سه نيا از تال شاا مي

 .(974)همان: و روز در همان جنرل بدن ال مح و  است ... او شظ -چترليکا

  اشررود كه هم مقدمهای  صررحنه در گذشررته اتفاق افتادا و از زبان چترليکا بيان مي

 برا  صحنة بید باشد و هم تالقي بي  گذشته و تال شود.

 

 :  1صحنه 

ر بنابرای  باید دگردد شود در تالي كه دن ال اروشي ميشراا در ل ا  دیوانران هاهر مي

 فصل بهار است اگر چه به اتتماالً یابيم كهو در بي  كالر شراا درمي جنرل كمار باشرد.

 .  شودفصل تابستان نيز اشاراتي مي

بر ؟ آا ! او بر قلة كوا رسرريدا و مرا بتير ا  دیو شررریر، مح و  مرا ك ا مي -شراا
  ارددواهد با  است كه ميتازاشرریر نيست بلکه ابر  زند. نه دير، ای  دیو مسرلی ومي

 .(978)همان: ...

گر است ضم  اینکه در ادامه عالئم از دود بينود  و سرگرداني در كالر شاا جلوا

انه شاعر كنيم كه تاصل گفت و گو  بسيارتال و هوایي لطيخ و عاشرقانه را لم  مي

 باشد و فاایي رمانتيی را رقم زدا است.شاا با عناصر   يیت مي

ها  انسرران را نه فق  دردش بلکه اتسرراسررات و ها كارپردادتباور رمانتيیبه 

 نمایديتر مآورد بنابرای  نسر ت به شررنصرريت كالسرريی شورمندانهعوا فش به بار مي

 .(988: 9959)ناهرزادا كرماني،
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ها  شر نم پر شدا است، چشمانش را ها  سرر،، كه از قطرادر این ا گل ... -شراا

ا  غو  . ( 978... )كاليدا ، بي تا: كه از دشررم مملو از اشرری اسررتآورد بنا رر مي
ا ، پ  چرونه دوش زی را! اگر آن مح و  كمران ابرویم را در كنرار دریراچره نردیردا

... هيچ ميداني كه اگر بنشي از مال مسروقه نزد كسي یافت شود  ا ؟دراميش را ربودا
 .(951) همان:  ... شناسنداو را مسئول عمل دزد  مي

ها  ادبي و زباني را در ای  صررحنه از نمایشررنامه مشرراهدا یکي از زی اتری  جلوا

كنيم. ضم  اینکه با یافت  گوهر وصال در تاریکي غار و ندایي كه شاا را به برداشت  مي

شررراا به . گيرددوانرد داسرررتان جن ة رمزآلود و عرفاني نيز به دود ميای  گوهر فرامي

 بيند.هر وصال و بغل كردن عشقه، اروشي را در آغوش ميمح  به دست گرفت  گو

شود و پ  از در آغوش گشرایي داستان آغاز ميبا یافت  گوهر وصرال مقدمات گرا

 دهد.گرفت  عشقه و آشکار شدن اروشي، نتي ة آن دست مي

گر شدا و  رح داستاني را پيش و باز هم نيروها  شرفتند كه در روند داستان جلوا

 برند.مي

 

 پردة پمجم در قصر شاه

 :  9صحنه 

 .شود كه گوهر وصال توس  كركسي ربودا شدا استمنا ظ  ي گفترویي مطلع مي

 شود كه صدایي)شاا( از جنرل بازگشته است وارد مي ینکه دوسرتشا دلقی شرادمان از

را توسرر  كركسرري  رسررد و د ر ربودا شرردن گوهر وصررالاز پشررت پردا به گوش مي

 ل د تا كرك  را شکار آیند تيرو كمانش را ميسرراسريمه با مالزمانش ميدهد شراا مي

دهد كرك  را ش انه كه به آشيانه شراا دسرتور مي .شرودكند اما او از تير ر  دارج مي

 ود:شرود و شاا با دلقی مشغول گفترو ميرود تیقيظ كنند ریي  تشریفات ميمي

 .تواند از چنرال م ازات فرار كندسركار، بفرمائيد. هيچ دزد  نمي -دلقی
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نشرريند( عزیزر، آن گوهر وصررال را برا  ای  دوسررت ندارر كه )با دلقی مي -شرراا

ان گوهر مرا بمح وبم رسررانيدا قيمتي اسررت، بلکه عالقة م  از ای  جهت اسررت كه هم
 .(917)كاليدا ، بي تا: است

رد، بر رو  تير آودر ای  هنرار ریي  تشرررریفات، گوهر وصرررال را با یی تير مي

 دواند: لسمي نقش شدا است و شاا آن را مي

و بر باد دهندة دشمنان « اروشري»و « ایل»پسرر « آیو » ... ای  تير شراهزادا -شراا
 .است

 .(911)همان: گویم)بشادماني( عالي نا  را بداشت  فرزند ت ریی مي -دلقی
ت او كه هموارا شراا متی ظ است كه چرونه از وجود چني  فرزند  بي ا اله اس

كنار اروشرري بودا چطور باردار  او را نفهميدا اسررت! و چرا اروشرري ای  بچه را از او 

 پنهان كردا است؟

ن اید اعليحاررررت پریان را مثل انسررران فاني تصرررور كنند. بیلت نيرو   -دلقری

 .(911)همان: ماندتركات آنان از ما پوشيدا مي الط يیه افیال ومافوق
ه گرهي در روند عاشقانه داستان با ربودا شدن گوهر وصال ای اد رسد كبه ن ر مي

دواهد شرد؛ تماشاگر منت ر لح ات بحراني است كه با وارد شدن كارگزار شاا به همراا 

ود شگوهر وصال و تير  كه با آن كرك  شکار شدا ،گرا بدون هيچ بحراني گشودا مي

شود كشاند مشنص ميبه تیليا مياما تير  كه نشراني بر آن نقش شدا است داستان را 

اما چرونه شرراا از ای  پسررر ا اله ندارد. چرونه ای   كه تير متیلا به پسررر شرراا اسررت.

 اتفاق افتادا است و علت چيست؟

 

 :  1صحنه 

 .  رسدزن مرتاض همراا پسر شاا به تاور شاا مي
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دهد و پسر در گوید كه اروشي همان زمان زایمان پسر را به او ميزن مرتاض به شاا مي

دانقاا تمار علور الزر را آمودته اسرت پ  از شرکار كرك  دستور رسيدا كه باید نزد 

 مادرش برگردد.

شاا در كشمکش با دود است كه چرا اروشي  شرود.تیليا وارد لحطات بحراني مي

 ای  كار را كردا است.

 .(179)همان: را برو بياید« اروشي»  ،«التو » -شاا
 شود.داستان به نقطة اوج  نزدیی ميبا اتاار اروشي 

 .آیدرئي  تشریفات نزد شاا مي اهمرا اروشي

بيند( راستي، ای  كيست كه با كماني بر ميز كوچی نشسته )شاهزادا را مي -اروشي

 .(174زند )كاليدا ، بي تا:و كاكلش را دود شاا شانه مي
   .اوستشود كه ای  پسر، فرزند دود با دیدن زن مرتاض متوجه مي

بند نررد، و چنان پستانآید و بتو ديرا ميبيند( ب ي ، مادرت ميشاا= )اروشي را مي

 .(178)همان: اوش شير تر شدا استرا محکم بسته كه از تر
دهد كه ایندرا به او فرمان دادا، آنراا كه پادشاا پسرش را ب يند اروشري توضريی مي

برگردد به همي  علت پسر را پ  از تولد به  اید شراا را ترک كند و نزد ایندرااروشري ب

 افتد اما  رح داستان گراگشرایي و فرود داستان اتفاق ميزن مرتاض سرپردا اسرت. گرا

شرري و پرورو  را در پي جدایي ارو ،دورد، وجود پسررر و دیدار او و شرراادیرر  مي

 ؛ فاجیة نهایي در راا است.دواهد داشت

ه ب مل كنيد. پ  از تحویل دادن سررلطنتبتان ع.. شررما بر  ا دسررتور اربا. -شرراا 
 .(197-171)همان: ... م  هم ب نرل ميرور« آیو » پسرتان

 .آیداست كه از آسمان مي« نارد»بيند ای  شاا در آسمان برقي مي

دواهد كه سرررالح بر زمي  نرذارد و در آیندا نيز چون نرارد از شررراا پرورو  مي

 هم نزد او دواهد ماند.« اروشي»وان باشد گذشته پشتي ان ایندرا در برابر دی
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 .( 199)همان:  م  در ادتيار ددایان هستم -شاا

 دهد. شررما هم باید آرزو  و آرزو  شررما را ان ار مي« ایندر» ديلي دو . -نارد
 .(199)همان:  را بان ار رسانيد ...

 .رسددعا  دو رامشرر در تا وليیهد از پشت پردا به گوش مي

دواهد اگر دواسررتة دیرر  از گویند و نارد از شرراا مياروشرري ت ریی ميپریان به 

 ایندر دارد بروید.

 توانم داشته باشم؛ اما همي از م  شاد باشد، دیرر چه تاجتي مي« ایندر»اگر  -شراا

قدر آرزو دارر كه: ددا كند برا  آسررایش و رفاا نيکان علم و دولت كه بطور نادر یک ا 

-198)همان:  از یکدیرر فرار  هسرتند هميشه یک ا دیدا شوند شروند و اكثرجمع مي

190). 

ما به ا شود؛ا  گشودا مينيز گرا داستان بدون هيچ فاجیه در صحنة پایان نمایشنامه

 مدد ددایان.

ن ر ارسررطو كه در هنر شرراعر  دود نيز آوردا اسررت  دانيم بنابركه مي صررورتي در

همان داسرتان تاصل شود و ددالت ددایان در  گرا گشرایي هر داسرتان باید از وقایع»

 .(999: 9977ارسطو، «) كار ن اشد
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 بر اسا  بو يقا  ارسطو ادتار  رح نمایشنامه وكرور اروشيس
 نتي ه گشایيگرا اوج بحران كشمکش افکنيگرا مقدمه 

پرررردا 

 اول

تاررررور  -

شررررراا در 

آسرررمرران و 

برردورد بررا 

 پریان آسمان

ن بود اسير

اروشررري 

دست در 

 دیو

نررر رررات  - - -

اروشررري از 

 دست دیو

عاشررا شرردن 

 شاا و اروشي

عاشررا  -

شدن شاا 

 و اروشي

آسرررماني 

برررررودن 

اروشي و 

زمرريررنرري 

 بودن شاا

اروشررري با 

اتسررررا  

 دروني دود

گرريررر كررردن 

گررردنرر ررنررد 

اروشرررري برره 

 پيچی

رها شررردن 

 گردن ند

)در  -----

پردة سور با 

اجازة ایندرا 

-محقا مي

 شود(

رفت  اروشرري 

و  به آسرررمان

برگشررت  شرراا 

 به زمي 

پرررردا 

 دور

مونولو  

دلقی شاا 

و نردیمرره 

ملکه برا  

مرریرررفرري 

ایرر  دو 

 شنصيت

راز عشا 

پادشاا به 

 اروشي

نرردیمرره بررا 

دلقی برا  

پي بردن به 

 راز

ساد ا لوتي و 

فریظ دوردن 

 دلقی

 

افشرررا  راز 

 شاا توس  

 دلقی

ندیمه از راز 

عرراشرررقرري 

پادشرراا آگاا 

 شود مي

راز عرراشررررا 

پادشاا به شدن 

گرروش ملکرره 

 رسدمي

 گفترو -

اروشي با 

دوسررتش 

چرترليکررا  

و اههررار 

دلررتررنري 

برررررررا  

 دیدار  شاا

اروشررري با  شرر

 دود

رفت  اروشررري 

بره برا  شررراا 

 همراا چترليکا

تارور شاا 

و دلقری در 

 با 

اسرررتفادا از 

 رلسرررم و 

نامرئي شدن 

اروشررري و 

 چترليکا

تاور و دیدار 

شاا بدون دیدا 

 شدن

 گفترو -

شرررراا و 

دلقری در 

 با  و 

تردید شاا 

از عشررا 

اروشي به 

 دود

دیرردن بررر   شاا با دود

 غوشه ا 

ابررررررررراز 

اتسرراسررات 

اروشررري به 

شرراا نوشررته 

بررر بررر  

 غوشه

دریافت پيار 

عشرررررررا 

اروشررري به 

شاا از  ریا 

 بر  غوشه

ا ررمررينرران از 

 عشا اروشي
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 نتي ه گشایيگرا اوج بحران كشمکش افکنيگرا مقدمه 

  لررظ -

كردن شاا 

بررررررر  

غوشرره را 

از دلقرری 

برررررررا  

دلدار  و 

آرامررررش 

 دود

نرر ررودن 

برررررر  

غوشرره و 

گم شرردن 

 نامه

شرررراا بررا 

دلقرری برره 

علت سهل 

انرررار  و 

گرم كرردن 

 نامه

 

ورود مررلررکرره 

هررمررراا بررا 

اش به نردیمره

 با 

یرافت  نرامه 

اروشررري در 

با  توسررر  

ملکه و رفت  

 نزد پادشاا

ملکه نامه را 

به پادشررراا 

 دهدمي

 دشم ملکه

 

پرررردا 

 سور

 گفترو -

دو ت  از 

شرراگردان 

نمایش در 

مرررررورد 

نمایشررري 

كه اروشي 

در آن 

-باز  مي

 كردا

اشرررت رراا 

اروشررري 

 در نمایش 

اسرررررترراد 

نمررایش بررا 

 اروشي

 

نفری  اسرررتاد 

 نمایش

 

 ررررررررررر

)در پرررردة 

 چهارر( 

 

ميرران يرر  

و لطخ ددا 

ایررنرردرا برره 

اروشررري و 

 دل ویي او

 

اجازة ایندرا به 

اروشررري برا  

فرود برره زمي  

 نزد پررادشررراا

)گرا گشایي از 

 گرا پردة اول(

یررافررت  -

نامة عشا 

اروشي به 

پرادشررراا 

ترروسررر  

 ملکه

غرريرررت 

 ملکه

ملکه با شاا 

برره عررلررت 

عشررررقرري 

 دیرر

ترررک كررردن 

 ملکه شاا را

 

دردواسررت 

ملکرره برا  

 دیدار پادشاا

عذردواهي 

ملکه از شاا  

برره عررلررت 

دشررمش و 

پررذیرررفررت  

 عشا پادشاا

هموار شررردن 

زمينررة ازدواج 

 شاا و اروشي

آمرررردن -

اروشررري 

 نزد شاا

وجررررود 

 ملکه

اروشررري با 

 دود

پذیرفت  شررراا 

دردواسررررت 

 ملکه را

عررذردواهي 

ملکه از شاا 

برره عررلررت 

دشررمش و 

پررذیرررفررت  

 عشا پادشاا

رضرررایررت 

 ملکه

ازدواج شرراا و 

 اروشي
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 نتي ه گشایيگرا اوج بحران كشمکش افکنيگرا مقدمه 

پرررردا 

 چهارر

 گفترو -

ا چترليکا ب

یررکرري از 

پریرران و 

ابررررررراز 

 ناراتتي

توجه شاا 

به ددتر  

 در جنرل. 

نررفررریرر  

اسررررترراد 

 نمایش.

شرررراا بررا 

 اروشي

 

 

اروش به  ورود

جرررنرررررررل 

 «كمار»ممنوعه

 

 

ت دیل شدن 

اروشررري به 

 عشقه

 

پشرريماني و 

پریشرررراني 

 شاا

 

ورود شررراا به 

جرررنرررررررل 

 «كمار»ممنوعه

جسررت و  -

دیوانه وار 

شررراا در 

جررنرررررل 

مررمنوعرره 

برررررررا  

یررافررترر  

 اروشي

ترر رردیررل 

شررررردن 

اروشي به 

 عشقه

شرراا بادود 

و با عناصر 

   يیت

یرافت  گوهر  

دردشررران در 

غارو شرررنيدن 

غي ي كه ندا  

امر به برداشت  

گوهر وصرررال 

 مي كند

برررداشرررت  

گوهر وصال 

ودرآغرروش 

كشرررريرردن 

 عشقه

ت دیل عشقه 

 به اروشي

برره دسررررت 

آوردن گرروهر 

 وصال

پرررردا 

 پن م

ربرررودا -

شررررردن 

گررروهرررر 

وصررررال 

ترروسررر  

 كرك 

از دسررت 

دادن 

گررروهرررر 

وصررال و 

اتررتمررال 

دلررل در 

 عشا

شررررراا و 

مررالزمرران 

برا  یافت  

كررركرر  و 

بازگرداندن 

 گوهر

یررافت  كرك  

شررکارشدا  با 

تير  كه بر آن 

نقش  لسررمي 

 است

 ررلسرررررم 

آشرررکار مي 

كند كه شرراا 

صرررراتررظ 

فررررزنرررد  

 است

بره دسرررت 

آوردن 

م دد گوهر 

 وصال 

 

 وصال فرزند

 

 

 

ورود زني 

مرررترراض 

همراا بررا 

 پسر 

شرررکررار 

كررركرر  

تروسررر  

 پسر

)انرر ررار 

كرررررررار 

 ممنوعه(

پسررررر بررا 

قرروانرريرر  

 دانقاا

ادراج پسررر از 

 دانقاا یا می د

دروج پسررر 

از درانقاا و 

تحویل او به 

 شاا

برره دسررررت 

آوردن گوهر 

وصررال همراا 

بررا شرررکررار 

كررررركرررر  

ودریافت پيار 

دررداایررنرردرا 

مرر ررنرري بررر 

 پادشاهي پسر

سرررلطنررت و 

 پادشاهي پسر
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 نتيجی

گشررایي در روند نمایشررنامه وجود افکني و گراگرا ،الرو  ارسررطویي؛ شررامل: مقدمه -

 .دارد

عات ا  ا التا پویا؛ چرا كه  ي مکالمه  رح بيشررتر ایسررتا اسررتني یا مقدمه چيزمينه -

  .یابدشود و بصورت عملي انتقال نميپيشي  بيان مي

توان كشررمکش با تقدیر )دواسررت ددا( دانسررت كه در سررتيزة اصررلي نمایش را مي -

 كند.نهایت نيز تقدیر تغيير مي

ت هایي اسبرگرفته از جدایي اها  داسرتان درهم تنيدا شدبحران در نمایش كه با گرا -

شررود یا قرار اسررت كه به تکم تقدیر یا روند نمایشررنامه بي  شرراا و اروشرري تادی مي

شود و یا در پایان داستان كه تکم ا  كه ملکه از عشا شاا مطلع ميتادی شود. صحنه

اا ش)ایندرا( بر آن قرار دادا شردا كه اروشي پ  از اینکه شاا فرزندش را دید باید  ددا

 .سازندها  اصلي نمایشنامه را ميرا ترک كند بحران

كند و با توجه به داستان در داستان بودن تیليا در نمایشرنامه سير صیود  را  ي مي -

دهد و در سراسر داستان با اضطرا  نمایشنامه تیليا در یی د  داستاني واتد ر، نمي

 . هستيمها  منتلخ نمایشنامه روبرو و دلهرة منا ظ در قصه

ها  كالسرريی مطرح اسررت مواجه نيسررتيم در با اوج به آن مینایي كه در نمایشررنامه -

دهد كه اوج را با فرود  دوشایند تلطيخ ا  ر، ميرسيدن به اوج رفتارها  غيرمنت را

 .ا  ر، ندهدسازد و ال ته ای  ترفند دود نویسندا است تا فاجیهو همراا مي

 كند:ای  نمایشنامه را از س ی كالسيی متمایز ميهایي كه سادتار اما تفاوت

، ها  شرقينمایشرنامة وكرور اروشري سرادتار  پيچيدا دارد كه همان روند داسرتان -

 ییني داستان در داستان را در پيش گرفته است.

 رح داسررتان شررامل شررمار  رویداد جان ي اسررت كه هر كدار به تنهایي سررادتار   -

ی  جهت نمایشررنامه به سادتار ا الل اجرایي بردوردارند و ازاوجراهي دارند و از اسرتق
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ماند. از  رفي ددالت ددایان و نيروها  فرازميني نمایشرنامه را از سادتار اپيزودیی مي

 .كندعلت و میلولي ارسطویي دور مي

ی  ا دهد كه ازدر سرادتار كلي نمایشنامه منطا صریحي وقایع نمایشنامه را شکل نمي -

 .شودها  نه روالي نزدیی مينمایشنامه به نمایشنامهلحاظ 

شرروند كه در دارج از صررحنه هایي از نمایشررنامه رویدادهایي بازگو ميدر قسررمت -

بی در سينما گردد كه میادل همان فلشانرار  مطرح ميصرورت گرفته و روشري پ 

الوا بر زند. بنصرروص در پردة آدر كه عاسررت و شررکل دطي و عيني زمان را بهم مي

شررود به علت تالقي گذشررته وتال، گسررسررت زیاد  كه در  رح داسررتان مشرراهدا مي

 .ریز  كنش ارسطویي متفاوت استدلواپسي ع ي ي به دن ال دارد كه با  رح

و به نوعي پایان مساو  با آغاز دیرر   پایان مشرنصري برا  نمایشنامه وجود ندارد -

د و باز هم ای  دصيصه متفاوت با سادتار دهاسرت كه به نمایشرنامه تالتي دوراني مي

 ارسطویي است كه پایاني مشنص و قطیي و سادتار  دطي دارد.

داند اما در ای  نمایشررنامه وقاییي ذكر ارسررطو عنصررر اتتمال را در نمایش اصررل مي -

تركت شاا با ارابه در آسمان یا ت دیل شدن  شود كه در عالم واقع محتمل نيست مثالًمي

غير  يیي روبرو هستيم كه ال ته بیاي رویدادها  در تقيقت با امور  ... شقه وپر  به ع

 ا  داستان نيز هست.برداسته از بنا  اسطورا

ا  دارد كه تا تدود  دردورز  كالسيسم تنيل و عا فه در نمایشرنامه جایراا ویژا -

 .  كندالشیاه قرار دادا و به رومانتيسم نزدیکش ميرا تحت
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