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 چکیده

هنرهای نمایشی نقش گسترده وعمیقی در ذهن وروان مردم دارند لذا تامین محتوای ارزشمند و منطبق با  پیشیین  ی فرهنییی   
برای این هنرضروری است.خوشبختان  ما از مییرا  ننیی فرهنییی وادبیی برخیورداریش وگرشاسی  نامی  یییی از ایین   یار           

ت ک  :گرشاس  نام  تا چ  حد از قابلیت نمایشی برخوردار است و چ  گرانقدراست.این تحقیق در پی پاسخ ب  این پرسشهاس
بخش هایی از  ن برای اقتباس مناس  تر است؟ بدین منظور قابلیت های نمایشی گرشاس  نامی  وکیش وکییا داسیتانهای  ن     

. نتیای  ایین کی     برای اقتباس نمایشی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش ب  روش توصیفی ، تحلیلی وتطبیقیی انایام شید   
:گرشاس  نام  با داشتن بیانی تصویری ،واضح و رنیی ودارا بودن انواع حرکت های نمایشی و تینیییی ونییب بهیره منیدی از     
عناصر مشترک داستانی و نمایشی )نظیر شخصیت پردازی ،صحن   رایی ، فضا سازی دقیق وهنرمندان ، تغییر زاوایی  دیید، دارا   

ه افینی ، جدال وکشمیش،نقط  ی اوج وتعلیق ،گره گشایی وپیرنگ قابل قبول( وبهره گیری از لحن بودن انواع گفت وگو، گر
وموسیقی وصداهای مختلا)اعش از طبل و ساز و فریادها و...( ،از قابلیت باالی نمایشی برخوردار است. در ضمن اسیطوره ای  

جست  ی نمایشی این ا یر میی باشد.داسیتان هیای ا دهیا کشیی       بودن وزبان وبیان نمادین داشتن وتوسّع معنایی ،دییر امتیاز بر
گرشاس  ،نبرد او با بهو ،جنگ با شاه کابل،دییر نبرد های او در شرق ونرب عیالش ،داسیتان ازدواج او،سیفرهایش بی  جباییر      

ی ک  بی  طیر    عای  واسرار میب،قابلیت های نمایشی باالیی دارند وفقط بخش های اندکی مانند پرسشهای از برهمن و موارد
 مسایل عقیدتی و پند واندرزهای مستقیش می پردازد جنب  های نمایشی ضعیفی دارد. 

 
 ه.گرشاس  ،گرشاس  نام ، ادبیات حماسی،ادبیات نمایشی و اسطور :واژگان کلیدی

 
 مقدمه. 1

برای پیر کیردن ایین    امروزه در جامع  ما ب  دالیل متعدد، مطالع  کش رنگ است.در چنین شرایطی نقش نمایش وفیلش 
 خال برجست  تر می شود.حتی اگر مطالع  زیاد هش باشد قدرت تا یرگذاری وحوزه عمل نمایش وسیمنا متمایب است.

اگر این نمایش ها ریش  در فرهنگ ملی ، دینی ،تاریخی و اخالقی ما نداشت  باشد دچار گسست فرهنیی شده و کیش  
 واهیش داد. معاونی خواهیش شد با اجبای ناسازگار.کش پیشین  ،اصالت و هویت خود را از دست خ

توج  ب  این نیت  ضروری است ک  اگر چ  انسان درقرن های اخیر پیشرفت های حیرت انییبی در زمین  تینولیو ی  
ب  عقیده منتقدان انسان گرا،الیوت،ریچاردز، لیویس واصحاب نقد نو ماهیت انسان در گیذر زمیان   »ب  دست  ورده اما 

( لذا توج  ب   نچ  برای انسان در روزگارِ کهن  73: 1002برتنس،«)نیرده واساسا در سراسر گیتی ییسان است.تغییر 
اتفاق افتاده و ب  این زیر ساخت ها مربوط می شود مهش است و می تواند برای امروزِ او راهیشیا باشد.خصوصیا  ن   

گردد ویا در قال  نمایش، ماددا ب  همیان شییل    ک  رمب های داستان ها گشوده شود و عناصر وحواد   ن امروزی
 اولی  احیا وبازنموده شود. 

لذا الزم است نیاهی ب  گناین  ننی ادبی،فرهنیی و تاریخی خود داشت  باشیش و از  نها بهره بیییریش.در مییان متیون    
نها بسیار متفیاوت اسیت   ادبی ، دینی وتاریخی ما  داستان ها وحیایات ارزشمند زیادی است ، ولی قابلیت نمایشی  

با اندک تغییری می توان ب  یک ا ر نمایشی  -با توج  ب  ماهیتی ک  دارند ونبدییی ذاتی ب  نمایش–.بعضی از متون را
تبدیل کرد .مثل بخش هایی از شاهنام  ،تاریخ بیهقی ،گرشاس  نام  و...بعضی از متیون نییاز بی  بازنویسیی دارنید و      

  فرینی کرد. بعضی دییر را کال باید باز
 شاهنام  با توج  ب  ویژگی ها وقدر و منبلت  ن نبد ملت ما ، بارها مورد توج  و اقتباس قرار گرفت  است.اما  



 1931 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      2

گرشاس  نام  از این حیث با بی مهری مواج  شده است.شاید برای افرادی اصال شناخت  شده نبوده ونیست ! کتیابی  
ب  اتفاق سخن شناسان، ببرگ ترین منظوم  حماسی ملی است ک  ب  روش وسبک شاهنام  سروده شده واگیر از  »ک  

 : دو(. 2731برترک  نباشد هش پای  است. )یغمایی.شیوایی وفریبندگی ب  پای  شاهنام  نرسد از پر مغبی واستحیام 
گرشاس  نام  سروده. حییش اسدی طوسی ،حییش وشاعراهل توس، همشهریِ حییش ابوالقاسش فردوسی است،ک  در 

پیروی کامل اسدی از فردوسی و ارتباط وهمانندی موضوع ،چنان ایین دو کتیاب   »میان  قرن پناش سروده شده است. 
  می توان گرشاس  نام  را قسمتی از شاهنام  شمرد وجای جیای کی  اشیعار اسیدی بی  شیاهنام        را ب  هش پیوست  ک

: دو(.توانایی ابیداع  2731)یغمایی.« الحاق شده چنان ب  جا وچسبنده است ک  تمییب  ن بر اهل فن نیب دشوار می  ید.
 (  3: 2731ر است.)زناانی.واختراع حییش اسدی در مضامین اخالقی وتعبیرات وترکیبات ادبی انیار ناپذی

جیایی کی    -موضوع گرشاس  نام  ذکر پهلوانی های گرشاس  نیای رستش است ک  کلیات  ن در اوستا  میده اسیت.  
جمشید دارای س  فیرهه ییا فیرهه ای بیا سی       » نس  گرشاس  ب  جمشید می رسد مطابق اوستا -نامی از رستش نیست. 

ی است ک  ب  مهر می رسد. فرهه شاهی بی  فرییدون میی پیونیدد و فیرهه      موبد -جلوه است.ییی از  نها فرهه ی خدایی
 (113: 2733پهلوانی وجنیاوری را گرشاس  ب  دست می  ورد. )بهار.

گرشاس  از پهلوانان اوستایی است و ظاهرا در شاهنام  بسیاری از افسان  هیای مربیوط بی  او وعظمیت شخصییتش      
شاخدار )سناویبک(را می کشد،ا دهایی ک  اسبها ومردمیان را میی    جذب رستش شده است.دراوستا گرشاس ، ا دهای

( 172: 2733بلعید. او گندرو زرین پاشن  ک  دیوی است وهیدسپ زرین تاج را ک  قاتل برادر اوست می کشد )بهیار، 
درکتاب های مذهبی باستانی گرشاس  پهلوان مغلوب نشدنی وزنده جاویدان واز ییاران موعیود زرتشیتی اسیت. در     

باره هوشیدر ماه)دوره  خر هستی( ضحاک ب  بلعیدن  فریدگان می پردازد.اییبدان گرشاسی  را کی  بیهیوش خفتی       ه
( با چنین توانایی حییش اسدی گرشاسی  را  177)همان : « است ب  هوش می  ورند و گرشاس  ضحاک را می کشد.

شود. بر شیر وببر وا دها نلب  می یابید  فردی کامل معرفی می کند فردی ک  در جنگ ها مغلوب وزبون وافینده نمی 
حتی باد ک  درختان را از ریش  در می  ورد حرییا او نمیی شیود     2ودر انواع نمایش ها و زمونها جنیی سر مدست.

ودر روایتی دییر مرگ نیب از نلب  بر او عاجب است از طرفی طبیق تحقیقیی کی  اسیتاد بهمین سیرکاراتی انایام داده        
در تهیران اییراد    12ومین دوره جلسات سخنرانی وبحث دربیاره شیاهنام  فردوسیی درسیال     درسخنرانی ای ک  در د

 (271: 2732کرده،گرشاس  را تاسمی از ایبد بهرام می داند.)ر.ک رستیار فسایی،
شخصیت گرشاس  وداستان های او در ابعاد مختلا می تواند جال  توجی  باشید. یییی از بیبرگ تیرین اقیدامات       

نیت است. موضوعی ک  از دندن  های همیشیی بشر محسوب می شود. او ا دهیای درییا را میی    گرشاس ، تامین ام
کشد تا انسانها  در سفر دریایی ب  امنیت برسند.ا دهای شیاوند کوه رامی کشد ک  چارپایان ، مردمیان وکشیت وزرع   

یت او ک  از هیی  کیس وهیی  نیروییی      نها را می بلعید.حتی گروهی ازراهبانان را از سر راه بر می دارد و... و در نها
می تواندحامل این پیام ارزشمند باشد ک  انسان برای پیروزی ونلب   فرییده شیده وهیی  کیس      1شیست نمی خورد.

 وهی  چیب نمی تواند ونباید بر او فایق  ید. 
 این تحقیق درپی یافتن این پرسشهای اصلی خواهد بود:

 ی برخوردار است؟  گرشاس  نام  از کدام قابلیت های نمایش -2

 چ  بخش هایی از  ن از این حیث قوی تر وبرای اقتباس مناس  ترند؟ -1

تحلیلی اناام شد.ابتدا عناصر نمایشی گرشاس  نام  ب  طور کلی شناسایی  -در ماموع این تحقیق ب  روش توصیفی
ب    ار مشاب  ک  ب  نمیایش  وتوصیا شد و با معرفی این عناصر و ارئ  شواهد متعدد از متن و تحلیل هریک و اشاره 

 در مده اند این قابلیت درابعاد مختلا نمایانده وتشریح گردیدوپاسخ هایی برای پرسش های تحقیق فراهش  مد.
 پیشین  تحقیق : عمده تحقیقات و   ارنمایشی ک  حول محور اسطوره وحماس  بوده اند، شخصیت های اسطوره ای

                                                           
1
 22-12گرشاس  نام  صص 
ی اگر شماری از نویسندگان مانند ارنست همینیوی در پیر مرد ودریا می خواهد بیوید انسان برای شیست  فریده نشده است در گرشاس  نام  گوی 1

 . فریده شده استانسان فقط برای پیروزی 
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شاهنام  وداستان های مربوط ب   نان را مورد توج  قرارداده اند و تحقیقی درباره گرشاس  نام  در جست وجیو هیا    
 نیافتش.شماری از پژوهش ها ب  شر  ذیل می باشد:

نوشت  استاد فرهاد ناظرزاده کرمانی است .ک  طی  ن عناصر داسیتان  « مطالع  تطبیقی میان نمایشنام  وداستان»مقال  ی 
 37ونمایش درتناظر یک ب  یک با هش مقایس  وارزیابی شده اند و تفاوتهای  نها ذکر گردیده است ایین تحقییق سیال    

 درنشری  هنر ومعماری ب  چاپ رسیده است.
تالیا  قای محمید  « قابلیت های نمایشی شاهنام »ییی از کتاب هایی ک  نبدییی زیادی با موضوع تحقیق دارد کتاب

منتشر نموده است . نویسنده در این کتیاب ضیمن بییان مختصیر      11شارات سروش  ن را در سال حنیا است ک  انت
هریک ازداستان های شاهنام  ک  بیشتر مورد اقتباس قرار گرفت  اند ب  بررسی عناصر نمایشی شاهنام  پرداخت  وازبین 

در دو فصل ذکر کرده است.دییر ا یری   داستان ها ، عناصر نمایشیِ دو داستان رستش واسفندیار و سیاوش وسوداب  را
تیرا دی هیای چهارگانی     »ک  ارتباط زیادی با موضوع تحقیق دارد پایان نام  دکتری  قای حمید دهقان پور با عنیوان  

بی  چیاپ رسییده اسیت.      22می باشد این کتاب توسط انتشارات  ن در سال «شاهنام  وتبیین جنب  های سینمایی  ن 
ضمن بیان مختصر چهار ترا دی شاهنام  ، ب  مقایس  سینما و شاهنام  ازنظر سبک روایتییری  نویسنده در این تحقیق 

 ،وا گان  زبان تصویری و... پرداخت  واین دو را باهش مقایس  نموده است.
هنرهیای   -نشیری  هنرهیای زیبیا    »سوای این کتاب ها و پایان نام  ، مقاالت مرتبطی نیب در مال  تخصصیی ومعتبیر   

هنیری بی  چیاپ رسییده اسیت.این مقیاالت بیا عنیاوین          –وماموع  های همیایش هیای ادبیی    « وموسیقینمایشی 
وموضوعات مختلا ، هر کدام از جنب  هایی با موضوع مرتبط هستند.واطالعات و دسیتاوردهای ذی قیمتیی را ارائی     

 می دهند.
نوشت  استادان میر جیالل الیدین   « "ترا دی سیاوش"شاهنام  وجنب  های سینمایی  ن در» از جمل  این مقاالت، مقال  

ب  چاپ رسیده اسیت. تحقییق دیییر     12کبازی ،ومهدی پور رضائیان و قای دکتر حمید دهقان پور است ک  در سال 
ییل پروینیی ، ،رو  ا.. نصییری و... کی  در مالی       نوشیت  خل « "مقامات حریری"واکاوی عناصر نمایشی در» مقال  ی

منظومی   "نشیان  هیای نمایشیی در    » ب  چاپ رسیده است. مقال  دیییر  22انامن ایرانی زبان وادبیات عربی در سال 
ب  چاپ رسیده این تحقیق از نظر قدمت  11است .نوشت   قای علیرضا بلند اقبال است ک  در سال  "درخت  سوریک
عناصیر  » ت  سوریک( وجنب   یینی  ن وشیل مناظره ای در نمایش ،قابیل توجی  اسیت. مقالی  ی     منبع)منظوم  درخ

نوشت  ی  قای دکترامیرحسین ندایی ومونس بسییابادی بی    «ب  عنوان هنری چند رسان  ای "پرده خوانی"نمایشی در 
 کلی نمایش است.   نوعی واکاوی عناصرو تطبیق پرده خوانی ب  عنوان یک هنر سنتی ایرانی با چار چوب 

تحقیق  قای دکتر احمد کامیابی مسک و لییال  « تحلیل نمایشنام  چهره ارف  ا ر الیوی  پی،برمبنای اسطوره شناسی»مقال 
تیاریخ اقتبیاس   »ارجمند نصر،از طریق تحلیل چهره ارف  ،کاربرد  ن را در این نمایشنام  مورد بررسی قیرارداده اسیت.  

  تحقیق دکتر محمد شهبا و نالمرضیا شیهبازی اسیت. کی  در  ن ضیمن بییان انیواع        مقال  ای ب« وتصاح  در سینما
اقتباس ونظری   ن، ب  رابط  میان تاریخ ،روایت و اقتباس ووفا داری ودر هش  میبی افق ها برای اقتباس و... پرداختی   

بیاس سیینمایی از متیون    نییاهی بی  تاریخچی  اقت   »شده است.دییر مقال  ای ک  ب  موضوع اقتباس پرداختی  مقالی  ی   
 تحقیق دکترعلیرضاپورشبانیان ومهدی عبدی است.« کالسیک ادبیات فارسی

 شماری از این کتابها ومقاالت ک  در این تحقیق ب   نها ارجاع داده شده در فهرست کتابشناسی ذکر گردیده اند.   
 

 بررسی عناصر نمایشی وکیفیت آن در گرشاسب نامه  
نمایش قائل بود: شخصیت،داستان ،زبان )گفتیار(، اییده )اندیشی (،ریتش ومنظیر نمیایش.       ارسطو ،شش عنصر را برای

برخی از این عناصر با عناصر داستان مشترکند وبرخی عناصری متمایب هستند.ب  نظر  قیای محمید حنییا در کتیاب     
را در نمایشی وتصیویری   اصلی ترین تفاوت یک ا ر دراماتیک با یک ا ر نیر دراماتیک»قابلیت های نمایشی شاهنام  

بودن،داشتن حرکات و وجود عناصر داستان در  ن ا ر است. ب  عبارت دییر عناصری ک  ب  خواننده یاری می دهد تا 
( سیوای ایین میوارد     21: 2711)حنیا ،« شخصیت ها ،وقایع و... را  ن گون  ک  هست  در ذهن خود  ماسش سازد.
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است . واین بعد نیب در قابلیت نمایشی  ن نقش ب  سبایی دارد .لیذا ایین    گرشاس  نام  یک ا رحماس  ی اسطوره ای
 عناصر در گرشاس  نام   در چهار دست  کلی ب  شر  ذیل بررسی می گردد:

 حماس  ی اسطوره ای بودن  -2

 ویژگی های نمایشی وتصویری داشتن   -1

 داشتن حرکات   -7

 ویژگی های داستانی داشتن   -1

 
 : گرشاسب نامه حماسه ی اسطوره ای

یک شخصیت اسطوره ای است و داستان های نبرد های او حماس  هیایی اسیت کی  از دلِ اسیطوره بیر      « گرشاس  »
 مده اند.  برای اسطوره تعاریا متعددی ارائ  شده ک  با وجود محدود بیودن هرییک در مامیوع طییا وسییعی از      

تعیاریا  « یاری،پژوهشی درباره اساطیر و یین ها اسطوره ن»ویلیام دوتی در کتابی با عنوان »مفاهیش را در بر می گیرد.
تک معنایی اسطوره را قابل قبول نمی داند ومدعی است ک  باید رهیافتی چند ساحتی را در شناخت اسطوره بی  کیار   
گرفت او از اسطوره تعریفی جامع ب  دست داده ک  در  ن هفده خصوصیت مطر  شده است:  اسطوره شیبی  درهیش   

از لحاظ فرهنیی واجد اهمیت بوده ودارای صور خیالی گوناگون وقص  ها وحیاییات اسیتعاری    پیچیده ای است ک 
ونمادین متعدد باشد و تصویر های تاسمی متنوعی را ب  کار گیرد تا بیاور هیای عیاطفی وانبیازی  دمییان را میسیر       

جنب  هیایی از عیالش واقعییت     سازد.اسطوره ها انل  مشتمل است بر روایات  فرینش وپیدایش عالش و دم واز این رو
 (223: 2712)بهنام فر. « وتارب  را ماسش می سازد ونقش ومنبلت  دمیان را در این عالش معلوم می دارد.

اسطوره ها حامل ارزش های فرهنیی هستند راوی دوران های بسیار کهن دوره های  نازین و پیش از تاریخ . طبیق  
گذشتی قدسیی ومینیوی اسیت راوی واقعی  ای کی  درزمیان نخسیتین،زمان        اسطوره راوی سر» تعریا میر چا الیاده 

شیرف بدایت هم  چیب ،رخ داده است از طرفی اسطوره ها با رو  و روان انسان پیوند خورده اند.  نورتروپ فیرای  
جب رخ  بیشتر   ار ادبی حتی اگر در ظاهر وسطح واقع گرایان  هش ب  نظر برسند چیبی نیستند»حتی معتقد است ک  : 

طبق نظر او  نچ  اسطوره مطر  می کند برای حق دانستن امری است کی  در  «نمایی دوباره کهن الیوهای اسطوره ای.
( ب  عبارت دییر از اسطوره برای باور پذیری میی تیوان بهیره    201: 2732حال حاضر رخ می دهد. )نقل در ستاری. 

 گرفت.  
این مختصر در باب اسطوره، پیشین  کهن ،اهمیت فرهنیی وپیوند دیرین   ن را با بشر و نفوذ  ن تا اعماق رو  وروان  

 وتا یر انیار ناپذیر ش را حتی تا امروز، روشن می کند.  
 

 پیوند اسطوره، ونمایش:  
سی  نظریی  زییر اعتبیار     » این مییان  محققین برای خاستیاه وعلت زایش نمایش نظریات متعددی ارائ  داده اند ک  از 

 بیشتری دارند:
 نظری  خاستیاه تقلیدی -2

 نظری  خاستیاه داستان سرایی -1

 (21: 2712پازوکی:«)نظری  خاستیاه  یینی  -7

خاستیاه تقلیدی مورد اتفاق نظر دو گروه دییر هش است. اما  نها معتقدند تقلید تنها خاستیاه نمایش نیسیت .ممیین   
یل انسان ب  قص  گویی و روایت گری باشد .یا ریش  در برگباری  یین ها ) یین هیای شییار،   است خاستیاه  ن ، تما

 کشاورزی، جادویی و پرستش (داشت  باشد .
اگر بر اساس هریک از دیدگاه های پیدایش نمایش ، نیش نیاهی ب  اسطوره داشت  باشیش ،این دو را در کنیار هیش ودر   

افت. انسان اولی  ،مثل دییر موجودات ناچار بوده نقش بازی کند، در مرحل  بعد بطن زندگی انسانِ  ن روز خواهیش ی
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این توانایی را ب  شیل پانتومیش یا با  میخت  ای از صدا ها و حرکات برای توصیا وتعریا یک واقع  ب  کیار گرفتی    
یتی از  ناز  فرینش است وبیا  ودر گام بعد برا ی بر پایی  یین هایش از نمایش بهره گرفت  است.اسطوره داستان وروا

  یین همراه است از طرفی این  یین ها تقلید واقع  نخستین وتیرار  ن ب  صورت نمادین بوده اند.  

بی   » اسطوره و  یین هایش با نمایش، قرابت وپیوندی دیرین  دارند. گاه اسطوره ها با هش،  یینی را شیل میی دهنید.   
  های بارور کننیده و اییبد بیانو هیای بیاروری در دوران باسیتان ماننید اوزییریس         عنوان مثال اسطوره ها یا ایبد نرین

وایبیس در مصر ،تموز وایشتر بابلی وایبانامی و ایباناجی در  اپن  یین موسوم ب  مرگ و رستاخیب را شیل می دهند 
 (  23: 2712)پازوکی،« ک  مهش ترین و کهن ترین جلوه های نمایشی تمدن هایشان ب  شمار می روند.

الزم ب  ذکر است، زبان اسطوره زبان رمبی ونمادین است. وبرداشت های بسیار متنوعی از یک متن اسیطوره ای میی   
اسطوره پهلوان وا دها می تواند تعبیری از تقابل و روییارویی هیباران واقعییت متضیاد و دو گانی       »توان داشت. مثال 

دی است از ظواهر وقایع ک  در زمان ومیانهیای معینیی رخ داده   زندگی ،گیتی وذهن  دمی باشد. تاریخ گبارش مستن
اند درصورتی ک  اسطوره  در زمان ومیان خاص نمی گناد گاه گویی فقط در ذهین  دمیی رخ میی دهیدویا اتفیاق      
خواهدافتاد.ب  نظر استاد بهمن سرکاراتی اگر از یک اسطوره حتی روایت های گوناگون داشت  باشیش. باید بدون توج  

  تاریخ انشا وپردازشِ  نها، هر صد روایت را اصیل واصلی بپنداریش. چون اسطوره گبارشی بیی زمیان از واقعی  ای    ب
( با این ترتی  بازگویی مادد اسطوره ب  صورت نمایشی، روایتی 222: 2732نقل در: رستیار فسایی،«)بی زمان است

 اصلی خواهد بود در زمان ما.
نمیایش نی  تنهیا    »اص تئاتر معاونی عالی را خواهد ساخت. بی  قیول میارتین اسیلین:    این موضوع با قابلیت هنری خ

ملموس ترین یعنی نیر انتباعی ترین نوع تقلید هنری از رفتار واقعی انسانهاست،بلی  ملمیوس تیرین قالی  اندیشی      
ا را عینییت  (بیا ایین هنیر میی تیوان اندیشی  هی       13: 2722ورزی و تعمق در وضعیت های انسانی نیب هست.)اسلین. 

بخشید.از طرفی نمایش مثل یک موجود زنده ، مثل طبیغت ،در گذر زمان ودر فضا های مختلا سازگاری های میی  
پیراندللو ب  رابط  میان هنر وطبیعت می اندیشد. طبیعت همواره در حال تغییر است اما هنر پس از  ن کی  خلیق   »یابد 

نظر او قانع کننده ترین هنرها محسوب می شودچرا کی  ییک نمیایش در    شد برای ابد  ابت می ماند.بنابراین تئاتر در 
( بیا  272، 1: ج2233)براکیت، « هر اجرا لبوما تغییر می یابد. از این رو او تئاتر را ب  ماسم  ای زنده تشبی  می کنید. 

در پیی خواهید   این ویژگیِ اسطوره وتئاتر ،هر نمایش از اسطوره،احیای  ن ودریافیت تیا یرات نمیادین وکلیی  ن را     
 داشت.

 
 نمایشی وتصویری بودن :  

گرشاس  نام  ،روایتی شاعران  است و تصویر ، جوهر وعصاره شعر است. وا گان و رای  های ادبی )ب  وییژه تشیبی    
 واستعاره ( برای خلق تصویر در خدمت شاعرند . 

 ان دارد از جمل :این شیل بیان در گرشاس  نام  ک  سروده ی حییمی استاد است نمون  های فراو
 (22من از بیش  با شیر کوشش همی           بر  تش بوم خار پوشش همی )گرشاس  نام  ،

ب  جای این ک  بیوید ،من از سختی نمی گریبم وبا  نوش باز ب  استقبال  ن می روم  در ییک بییت ،دو تصیویرارائ     
ودیییری   -ک  هش ،خان  شیر است وهیش جیوالن دادن در  ن سیخت اسیت    –می دهد. ییی جنییدن با شیر در بیش  

 رفتن روی  تش با لباس وپوششی از خار وهیبم .یعنی تصویری را نشان می دهد ک  گویای مقصودش باشد. یا:        
 (  77زمین هست  ماجیاه زمان                 نشان  تن ما وچرخش کمان )گرشاس  نام  ،

مین ک   ماجیاه تیرهای زمان  است تیر هایی ک  از کمان چرخ بر نقط  هدف  ن ک  تین ماسیت   تصویری تخیلی از ز
 روان  می شود. 

 (73هم  کس ب  یک خوی ویک خواست نیست      ده انیشت مردم ب  هش راست نیست)گرشاس  نام  ،
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نبودن انیشتان را ماسش میی   برای بیان عدم ییسانی خلق وخوی وخواست  های انسان ها، تصویر عینی و شنای برابر
 کند.  

ودر بیت های زیر،تصویری متحرک از شیافتن درخت چنار با س  ضرب  وگرفتن پای فییل وبی  زمیین زدنیش حیین      
 حرکت ب  نمایش در می  ید:

 س  چوب  ببد بر میان چنار                   ب  دو نیم  بشیافتش چون انار
 (33گرفت وببد بر زمین در زمان   )گرشاس  نام  ،        پیاده شد وپای پیل دمان             

 ویا در بیت :   
 (111زپییان ها خون ب  جوش  مده              کمان گوش ها نبد گوش  مده)گرشاس  نام  ،

نمایشی از تیراندازی میرر وپرقدرت است،تصویری واضح ک  از شدت کشش زه ،دو سر)دوگوشی ( کمیان در کنیار    
رسیده است. واز برخورد شدید پییان ها با زره ها برق جهیده واین دانی تیر، خونی را ک  از جراحیت  گوش ب  هش 

 ن، بیرون ریخت  ب  جوش  ورده است.فشرده گویی )ایااز( ب  وضو  در این بیت مشیخص اسیت. وتصیویری کی      
رنده را .گیویی حرکیت دوربینیی    همبمان، دو منظر را نشان می دهد .از یک طرف تیرزننده را واز طرف دییر تیر خو

 کامال هنرمندان  ونامحسوس دو طرف را در نهایت پیوستیی ب  نمایش گذاشت  است.
بسیاری از این تصاویر با جلوه های بصری ورنگ  میبی خیرکننده ، از کیفیتی عالی برخوردارنید. توصییا وتصیویر    

ایی می کند مملیو از تصیاویر زیبیا وخییره کننیده      سازی کاخ شاه روم )پدر همسرگرشاس ( ک   ن را برای او رو نم
 است.)این توصیا بسیار مفصل است .مختصری از  ن ب  عنوان نمون  ذکر می شود.(

 سرایی پدید  مد  راست                           ب  از نو بهشتی پر ازخواست 
 بهار در او خرم ایوان برابر چهار                     ز رنیش گهر ها چو باغ

 ییی قصرش از سیش و دییر ز زر             سیش جبع وچارم بلورین گهر
 درش بر شب  در وبیااده بود                   زمینش هم  مرمر ساده بود

 دو صد خان  هش زین نشان در سرای           سراسر ب  سیمین ستون ها ب  پای
 بر تخت زرین ییی زیرگاه...ب  هر خان  در تختی از پیشیاه                 ر

 در  ن روشن ایوان ک  بود از بلور              دو بت کرده زرین چو ماه وچو هور
 ییی چون زن از چهره دییر چو مرد          ز یاقوتشان تاج واز ال ورد

 دو صد گون  کرسی در ایوان ز زر              بتی کرده بر هر ییی از گهر...
 نیین تذرو                  خرامنده در سای  نو و نروهم  باغ طاووس ور

 گلی بد ک  ش  تافتی چون چراغ              ب  روزی دو ره بشیفیدی ب  باغ...
 درختی فراوان بد از میوه دار                    ب  هر شاخ بر پنج شش گون  بار...

 (711-713کرده روان زیر  ب ..)گرشاس  نام  بسی ماهی از سیش واز زر ناب                 ب  نیرنگ 
هش چنین ،تصاویری ک  از جبایر، مردمان ،حیوانات و گیاهانشان ارائ  می شود ،بسیار هوشمندان  بیا تییی  بیر سیابق      
بصری مخاط  از رنگ های طبیعی و تر کی  هنری  نها بهره می گیرد. گاه برای تقویت شیل نیر طبیعیی وعایی    

 نگ های نیر متعارف وتصاویر معیوس بهره می گیرد:این جبایر از ر
 نمودند دییر گیاهی سپید                        سیاهی گل وبیخ چون سرخ بید

 (230بدی دود گون روز بر دشت وراغ              ش  از دور درتافتی چون چراغ)گرشاس  نام  ،
یوان فقط هیات  ن را ماسش می سازد بدون ذکر رنیگ  وگاه با تیی  بر شیل وماهیت کارکردی عای  یک گیاه یا ح

  ن ، در توصیا حیوانات دریایی بین جبیره ها: 
 ییی را س  رو ،پا وچنیل هبار            ییی بهره را سر دو چشش چهار

 (232ییی را دم ماهی وچنگ شیر              دهان از بر سین  وچشش زیر)گرشاس  نام ،
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 می خواندند.با بیان هم  اجباء:« سیسار»گیری از تشبی ( در جبیره قالون از سپاهی ک   نها را ویا تصویری )با بهره 

 چو نوالنشان چهره ،چون سگ دهن           بسان ببان موی پوشیده تن
 (231ب  دندان گرازو ب  دو گوش پیل                 ب  رخ زرد واندام همرنگ نیل)گرشاس  نام  ،

 تصاویری واضح می سازند ک  چهره پردازان ب  راحتی می توانند  نها را عینی سازند.این بیان ها، 
گاه از رنگ در مفهوم نمادین بهره می گیرد.امری ک  در سینمای مدرن نیب یک شاخص  هنیری محسیوب میی شیود.     
مثال سیاهی ک  با نش واندوه همراه است و تیرگی وتارییی ک  بیی خبیری وتیرس را میی  ورد وفضیای وحشیتناک       

ا صیداهای گنیگ ودهشیت زا وسییوتی     ودلهره  ور را ترسیش می کند. در فیلش ونمایش هش از همین تصاویر توام بی 
 رع   ور بهره می گیرند.  

 شبی همچو زنیی سی  تر ز زاغ           م  نو چو در دست زنیی چراغ
 سیاهیش بر هش سیاهی پذیر               چو موج از بر موج دریای قیر

 چو هند وبقار اندر اندوده روی            سی  جام  وز رخ فروهشت  موی
 ه گیتی ک  از ش  خروش         زبس تیرگی ره نبردی ب  گوشچنان تیر

 میان هوا جای جای ابر ونش                چو افتاده بر چشش تاریک تش
 جهان گفتیی دوزخی بود تار               ب  هر گوش  دیو اندرو صد هبار...

 ده خوابب  زندان ش  در ب  بند  فتاب               فرو هشت  بر دیده ها پر
 ب  سان تنی بی روان بد زمین               هوا چون د م سوگیی دل نمین

 (130بدان سوگ بر کرده گردون ز رشک        رخ نیلیون پر ز سیمین سرشک...)گرشاس  نام ،   
ب  کیارگیری  بسیاری از این تصاویرحتی تصاویرنمادین جنب  نمایشی دارند و ب  تصویر کشیدن  نها در فیلش و تئاتر با 

 جلوه های بصری نوین ب  راحتی امیان پذیر است.  
 

 داشتن حرکت :
دییر خصیص  برجست  متن نمایشی،داشتن حرکت می باشد. ک  شامل حرکت نمایشی وحرکت تینیییی اسیت اگیر    
چ  حرکت نمایشی ب  عهده نویسینده و حرکیت تینیییی بی  عهیده کیارگردان اسیت امیا در صیحن  هیای زییادی            

 نام  تینیک حرکت را نیب می بینیش.  درگرشاس 
اکثر حرکت های بدنی، جا ب  جایی های فیبییی اجبا یا جاباایی کلی اشخاص و صیحن  در  یار حماسیی وهمیین     

 طور گرشاس  نام  توام با تصویرونمایش است.اینک  نمون  هایی ازحرکت ها:
 (201اندر شتاب )گرشاس  نام  ، ب  کش زان ک  مرنی زند سر در  ب            ز زین کوه  بربودش

 (222شدی شست فرسنگ در نیش روز               ب   هو رسیدی سبک تر ز یوز  )گرشاس  نام  ،
 همی زد چپ وراست شمشیر تیب              فیند اندر ایرانیان رستخیب

 سپهبد ب  زیر درختی ب  کین                    ب  استاده چون دید جست از کمین
 رفتش دم اس  وبر جا بداشت               ز باالی سر چون فالخن بیاشتگ

 هش از باد بنداخت صد گام بیش               دگر سرکشان را در افیند پیش
 سپ  را زهر سو پراکند کرد                      ز هر سو مغاکی جراکنده کرد

 (120بد تا ش  اندرگذشت )گرشاس  نام  ، وز  ناا ب  لشیر گهش باز گشت             بر  سود و
در گرشاس  نام  شیوه بیان تصویری متحرک وچنان برجست  وگویاست ک  گاه می توان تصویرحالت ها وحرکت ها 
را از شروع تا پیایان دید واز پس هر حالتی رنج وشادی ،امید  رزو باورهاوکین  ها و...را دریافت وبی  هیش حسیی ییا     

 شرایط نایل شد.درک وضعیت افراد و
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 وجود عناصر داستانی :
-2230ای.ام فورستر)رمان نویس وسخن شناس انیلیسیی، » دییر ویژگی مهش گرشاس  نام  شیل داستانی  ن است.

 ( در کتاب جنب  های رمان،داستان را چنین تعریا می کند:2132
باشید :شینونده را بیر  ن دارد کی       داستان نقل وقایع است ب  ترتی  توالی زمانی ،داستانی باید واجید ییک خصیصی    

بخواهد بداند بعد چ  پیش خواهد  مد. وبر عیس ناقص است اگر کاری کند ک  خواننده نخواهد بداند ک  بعید چی    
 (  13:  2721)میرصادقی.« خواهد شد.

 پردازد.دکتر شمیسا در کتاب انواع ادبی  موارد زیر را ب   عنوان عناصر داستان نام برده ب  شر  هریک می 
 -1شخصییت ییا قهرمیان     -3هست  داستان  -3راوی داستان)زاوی  دید( -3داستان  -1حاد    -7جدال  -1تارب  -2 

 (232-213: 2721الیو)شمیسا. -22لحن -20فضا وجو  -2زمین   
و  ادبیات داستانی ونمایشی شباهت های بسیاری ب  هش دارند. ب  اعتباری داسیتان نیویس نییب نمیایش دهنیده اسیت      

 (13: نشری  هنر ومعماری ، شماره 2737)ناظر زاده کرمانی،« نمایش نویس داستان نما.
ارسطو دریونان باستان شش عنصر را برای نمایش قائل شید: شخصیت،داسیتان ،زبیان )گفتیار(، اییده )اندیشی (،ریتش        

ند تنیاتنگ داسیتان بیا نمیایش    ومنظر نمایش. این عناصر در واقع همان عناصر داستان هستند. وخود نشان دهنده پیو
 می باشند.  

 
 شخصیت وشخصیت پردازی:

شخصیت در ا ر روایتی ونمایشی فردی است ک  کیفیت روانی واخالقی او در عملش و نچ  میی گویید و میی کنید     
(خلییق عینییی اشییخاص تخیلییی در داسییتان را شخصیییت پییردازی      11: 2733وجییود داشییت  باشد.)میرصییادقی.  

( بر این اساس شخصیت، فردی است ک  خواننده در خیالل مطالعی  داسیتان    233: 2733لقدر،گویند.)میرصادقی وذوا
نویسینده در شخصییت پیردازی دو راه دارد:    »با توج  ب  شخصیت پردازی نویسنده ،موفق ب  شناخت او میی گیردد.  

 (  231: 2721شمسیا،«)نمایش یا نشان دادن، روایت یا بیان کردن.
برای شخصیت چهار گون  ویژگیی ییا صیفت قاییل     « در  مدی بر نمایشنام  نویسی»کتاب   قای ناظر زاده کرمانی در

 شده است:
 ویژگی تنانی)جسمانی( زنی،مردی،جوانی،پیری،زشتی ،زیبایی، نحیفی ونباری ، درشت پییری و.. -2

 ویژگی های روانی:  ز ،جاه طلبی ،بی رحمی ،مهربانی ،بخشندگی و... -1

 ،حیثیت اجتماعی ،جاییاه و موقعیت اجتماعی و...ویژگی های اجتماعی :  طبق    -7

 گرایش های اعتقادی : حبب و مرام و دین و... -1

شخصیت پردازی در گرشاس  نام  ب  هر دو صورت روایی ونمایشی است وب  حس  ضرورت در هر داستان، ابعاد 
 مختلا هر شخصیت ب  نمایش در می  ید 

رفتاری در مورد اشخاص مختلا ب  ویژه خود گرشاس  دیده میی  شخصیت پردازی با بیان ویژگی های جسمانی و 
 شود،در بیان ویژگی های جسمانی او در کودکی  و قد وقواره ورفتارش چنین می گوید:

 ب  روز نخستین چو یک ماه  بود           ب  یک م  چو ییسال  باال فبود
 (12گ وبور)گرشاس  نام  ،چو شد سیر شیر از دلیری وزور           ز گهواره شد سوی شبرن

در اولین صحن  مالقات  ضحاک با گرشاس )زمانی ک  ضحاک با سپاهی  هنگ هندوستان دارد ودر زابل ب  مهمیانی  
 ا رط می رود( این هییل وهیبت عظیش گرشاس  است ک  از دور چشش او را خیره می نماید.

 (31نده ز دور)گرشاس  نام ،هم  چشش ضحاک از  ن ببم وسور        ب  گرشاس  بد خیره ما
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خوراک گرشاس  هش بعد دییری از شخصیتش را نمودار می سازد. طبق روایات پهلوی واوستا  گرشاس ، گنید رو،  
ا دهای دریا را ک  ن  شبان  روز با او در دریا کارزار داشت  شیست داده واز دریا ب  کنیاره میی کشید ، ن گیاه پیانبده      

 (173: 2733سای  ستور می خوابد. )بهار. اس  را می کشد ومی خورد وب 
این خوراک ها ، خیلی از خصوصیت هارا جلو ه گر می شوند. هی  وقیت گفتی  نشیده کی  گرشاسی  نیان و مییوه        
وسببی و از این جور چیبها خورده است بلی  فقط گوشت می خورد .کش هش نمی خیورد حیداقل ییک گیوره خیر      

می کند و گاه از چنیال شیری در می  ورد. با این شییل خیوراک وروش    درست  وکامل ،ومهش تر این ک  خود شیار
 ن ،مهابت او سراپای مخاط  رادر برمی گیرد. واین همان چیبی است ک  راوی در پی  ن است .در نمایش از همین 

شیت  باشید   تصاویر وصحن  های شیار وخوراک ،می توان ابهتی  فرید ک  بیننده از او فقط انتظار نلبی  وپییروزی رادا  
 ودر باور  نچ  درباره جنگ هایش می بیند ذره ای تردید نیند. 

گوره خر خوردن وطعم  از چنیال شیر در  وردن در صورت نمادین یاد  ور این ارزش است ک  حیق خیود را بایید    
 «.  رفتحق خود را از دهان شیر می باید گ»گرفت برای  ن باید جنیید از قوی ترین نیروها نیب واهم  نداشت .و

این نوع شخصیت پردازی ک  با نشان دادن ویژگی های جسمانی اسیت در حماسی  هیا کیاربرد زییادی دارد وروش      
حییش اسدی در بهره گیری از  ن دقیق وهنر مندان  است وبیشتر درتوصیا اولی  ی شخصییت هیا دییده میی شیود      

های عای  جبایر ابتدا با این شیل شخصیت های ضد قهرمان ک  رو در روی گرشاس  قرار می گیرند و شخصیت 
توصیا می شوند. البت  این امر طبیعی است واتفاقا هنرمندان  ودرست .چراک  اولین خصوصیتی ک  ب  چشش می  یید  
یا دریافت می شود همین خصوصیت های ظاهری است. وراوی هش  گاهان  این روش را در پیش می گیرد واظهار نا 

 نری  بودن را برجست  تر می سازد شنایی می کند وبا این کار 
 ز مردم هماناا ب  هر سو رم                      بدیدند پویان برهن  هم 

 ب  یک چشش ویک روی ویک دست وپای     ب  تک همچو  هو دونده زجای 
 (237،دو تن همبر استاده زیشان ب  هش                 بدی یک تن از ما ن  بیش ون  کش  )گرشاس  نام  

 ودر توصیا جبیره دیو مردمان:
 گروهی سی  چهر وباال دراز                      ب  دندان پیشین چو  نِ گراز

 ن  بر کوهشان مرغ را راه بود                    ن  نیب از زبانشان کس  گاه بود
 (  231)گرشاس  نام  ،  ب  دریا زدندی چو ماهی شناه                   ب  کشتی بریدندی از دور راه 

ابتدا ویژگی های جسمانی بعد خصوصیت های عملی ،رفتاری ،اخالقی و... را ذکر می کنید. وایین  شینایی کیش کیش      
وتدریای صورت می گیرد. پس از ارائ  دورنمایی اولی  از  نها ،نبدیک ونبدیک تر شده از نیازمندیها وعالیقشان میی  

 می  ورند و نها رابا  هن معاوض  می کنند وعالق  خاصی ب   هن دارند.  گوید اینی  مروارید وگوهر ب  دست
از این شیوه امروزه در نمایش وفیلش زیاد بهره می گیرند .ولی در سینما ونمایش های ما معرفی با این بُعد شخصییت  

  را دارد. ن  تنهیا  ،شیل نمادین مالل  وری گرفت  است . فردی ک  نمایش دهنده انسان خوب است ، اسش ییی از ائم
زخش وجراحتی بر چهره ندارد ک  رویی گشاده ،دوست داشتنی وچهره ای  رام ومتبسش دارد ،ت  ریشی و سییونت و  
وقاری، اتومیبل وزندگی ساده ای ، ولی شخصیت منفی درست برعیس اسمی ایرانی دارد ، گاه زخیش وجراحیت بیر    

،موی بلندسر ک  در حالیت منفیی بیودنِ افراطیی، از پشیت بسیت        چهره داشت ، رویی در هش کشیده و ریشی تیغ زده 
است، تندی وتعایل، سبیی ،اتومبیل پیشرفت  وخان  لیوکس واعییانی ودر عیین حیال مضیطرب وبیدور از  رامیش،        
شخصیت های منفی بی پول با الابالی گری و اعتیاد و کثیفی و بیودن در فضیا هیای ناخوشیایند و... نشیان داده میی       

این حالت ها را در نمایش پیش چشش می  وریش می بینیش شخصیت پردازی حییش اسدی واقعیا متنیوع و    شوند.وقتی
 جذاب است .

روانی ومنش شخصیتی نیب درگرشاس  نام  فیراوان اسیت. میثال گرشاسی       -شخصیت پردازی با توج  بُعد روحی 
حملی  شیبان  و شیبیخون زدن را هیش      خواهان نبرد رودر رو است .واز پشیت ضیرب  زدن را جوانمردانی  نمیی دانید     
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ناجوانمردان  می داند .وقتی ییی از فرماندهان سپاهش ،کراهون ، شبان  حمل  کرده وب  دشمن شبیخون میی زنید بی     
شدت با اوبرخورد می کند و اجازه نمی دهد دوباره این کار تیرار شود.در مرام او این کار دون شان پهلوانی وباعیث  

صحن  ای دییر، پوزش مردم سراندی  را می پذیرد واز خون  نان می گذرد حییش اسیدی در  ننگ ورسوایی است.در
تبین شخصیت های مقابل گرشاس  نیب ب  ابعاد روحی روانی  نها توج  دارد و ضمن گفتار ، رزوها ویا اعمال  نهیا،  

 شخصیتشان را برای خواننده  شیار می سازد.
ورده و شمار زیادی ازسپاهیانش کشت  ومایرو  شیده انید از مییدان نمیی      با وجود این ک  چند بار شیست خ« بهو»

 گریبد و با سر وسامان دادن نیروهایش بازهش جان برکا  ماده نبرد با گرشاس  می شود.
 سپاه  رمیدند بر جای خویش                   همان ش  مهان را بهو خواند پیش

 بسازید هش پشتِ ییدییران... چنین گفت کاین بار رزمی گران               
 همین است یک رزم ماندست سخت          بیوشیش تا چیست فرجام وبخت

 (  203هم  جان ب  یک ره ب  کا بر نهیش           اگر کام یا بیش اگر سر نهیش  )گرشاس  نام  ،
 می سازد.  چنین سرداری،شخصیت واالیی دارد.از همین رو جنگ او با گرشاس  کشمیشی دیدنی و مهیج

در گرشاس  نام  با شخصیت های مختلا اجتماعی رو برو هستیش .ک  بیشتر شاه ودرباریان ،فرماندهان . جنیاویان 
و عوام مردم هستند.گرشاس  ،خود ،شاهباده سیستان است وشهری نو ب  نام زرنج)یا زرنگ( بنا می کند. دیوار بیاره  

 باد را می گیرد . او در پی رفاه و سایش مردم است .ی سیستان را می سازد وبا این کارجلوی ریگ و
گرشاس  ،مطابق باور های ایران کهن ،انسانی کامل است وخصوصیت های خوب وارزشیمند زییادی دارد. وایین از    

 دالیلی است ک  با اقتباس از گرشاس  نام ، می توان قهرمانی شایست  را ب  نمایش گذاشت.   
نام  با توصیا های چند جانب ، ب  قدری واضح تبیین می شود ک  چهیره پیردازان   تصاویر شخصیت ها درگرشاس  

عرص  نمایش وفیلش ب  راحتی می توانند با انتخاب بازییر مناس  و گریش های مورد نییاز چهیره و پوشیش ،  نهیا را     
میایش قیرار   عینیت بخشند.صحن  های عملیرد وگفتار شخصیت ها، می تواند شناخت جامعی در اختییار مخاطی  ن  

 دهد.
 

 2گفتگو:
گفتیو در داستان پیرنگ را گسترش می دهد درونمای  را ب  نمایش می گذارد وشخصیت ها را معرفی می کندوعمل »

داستانی را پیش می برد زیرا ک  مثل تئاتر ،تصویری روشن از عمل ب  دست می دهید وزنیدگی را پییش چشیش میی      
 ( 307: 2721)میر صادقی .«.  ورد

یی از عناصر مهش داستان است اما در نمایش ،بنیاد  ن را پی ریبی می کند لذا در نمایش خیلی مهیش اسیت.   گفتیو ی
درگرشاس  نام  ک  داستان های  ن حماسی است؛ چون، بیشتر، اعمال قهرمانان در صیحن  هیای جنیگ بی  نمیایش      

وبخشی از بارِکارکردی گفتیو را بی  دوش   گذاشت  می شود نلب  با زبانِ عمل است .یعنی اعمال،گویا وپیام رسان اند
می کشند.  این امر در حماس ، طبیعی است این موضوع را در نمایش ها وفیلش های حماسی و قهرمانی از جمل  فیلش 

 های سامورایی ها و...  می توان دید. سخنان  نان بسیارکش ولی مو ر ودر عین عمل  نهاست.  
کش نیست و در بسیاری از صحن  ها ، دیده می شود و اساسا ییی از روش هیای  با وجود این گفتیو در گرشاسبنام  

شناخت شخصیت ها می باشد. بخشی از گفتیو های در گرشاس  نام  خانوادگی است .بین پدر وپسر یا بیین میادر   
پیمیانش وییا بیا    ودختر و یا زن وشوهر. بخشی بین پهلوان وپادشاه یا موبدان ودانایان  ویا بین پهلوان و دوستان هش 

حریا رودر رو.گاه پیغام)میتوب ویا شفاهی ( برای هش می فرستندو طرف مقابل را ب  تسلیش فرامیی خواننید ییا بی      
وقت صا  رای در برابر هش ،رجب می خوانند وقدرت وسابق  جنیاوری خود را یاد  وری می کنند.در چنین صیحن   

 یت گرشاس  ،گفتیو های اوبا شخصیت های فرعی کوتاه است. هایی لحن نیب ب  کمک گفتار می  ید. بنا ب  شخص
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 Dialogue  
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اگر اقتباس گر، بر تینیک های گفتیو مسلط باشد، با مطالع  هر یک از داستان ها متوج  می شود ک  گفتیو ها تا چ  
 اندازه ، نمایشی)دراماتیک( است واگر جمالت فاقد رو  درام هستند چیونی   نهیا را در بازنویسیی بی  گفتیوهیای     
دراماتییی تبدیل نماید. در گرشاس  نام  کمتر ب  چنین کاری نیاز خواهد شد چراکی  بیشیتر گفتیوهیای گرشاسی      
نام  دراماتییی )نمایشی( هستند.اکثر این گفتیو ها دو نفره یا دو گروه رو در رو هستند ک  در یک صیحن  قیرار میی    

 هاست برای نمون  می توان ب  موارد زیر اشاره کرد: گیرند.وحرف هایی را می زنند ک  خواننده منتظر دانستن  ن
گفت وگوی گرشاس  با پدرش چندین مورد از جمل : موقع پذیرفتن کشتن ا دها . موقع انتخیاب همسیر و راه دور   
ودراز پیمودن ، رفتن ب  پیشیاه پادشاه و...ک  این گفتیو ها نالبا حالت یک طرف  دارد پدرش حرف می زند واو فقط 

ی دهد ومی پذیرد .فقط توصی  نرفتن ب  روم را نمی پذیرد. سوای گفتیوهای با پدرش، صیحبت هیای او بیا    گوش م
 هش پیمانان ،هماوردان ویا قاصدان  نان و صحبت های او با دیده بان با دای  با پادشاه روم و... شنیدنی است.

هش در گرشاسی  نامی  دارییش. خیود      ازطرفی گفتیوهای دییر شخصیت ها با ییدییر و حدیث نفس )خود گویی (
گویی در نمایش نقش مهمی دارد چراک  صدا از اجبای اصلی نمایش است و گفتارب  نحوی شخصیت را معرفی میی  
کند واز دییر سو ،چون دریچ  ای ب  ذهن وفیر واحساسات فردمی گشاید واسرار اندیش  او هویدا می کنید ،جالی    

(  در نمایش حدیث نفیس  223:  2717داد، «)ایش از ابداعات  شیسپیر است.کاربرد حدیث نفس در نم»توج  است. 
ب  دو شیوه ب  کار می رود یا بازییر با خود سخن می گوید یا چشش ب  چشش مخاطی  میی دوزد وبیا او سیخن میی      

 گوید.در گرشاس  نام  این نوع گفتیو هش وجود دارد.
 حدیث نفس ییی از دو ساالر افریقی:

 اه شد تاج وتخت            همین پهلوان است پیروز بختب  دل گفت کب ش
 کنون پیش از  ن کاین کشفت  سپاه                شیست  رد وکار گردد تباه
 بر پهلوان رفت باید مرا                            کبو هر چ  خواهش بر  ید مرا

 هر  ن کو ب  هر کار بیند ز پیش                  پشیمان نیردد ز کردار خویش 
 (123بتر کار را چاره باید گبید                        ک   سانترین چاره  ید پدید )گرشاس  نام  ،

. واگر کسیی  برای نمایش این نوع گفتارها ، شخصیت ها در تنهایی وخلوت بر روی صحن  نمایش ب  زبان می  ورند
 (221-223، 2717در روی صحن  هش باشد ب  طور قراردادی اصال چیبی از این حرفها نمی شنود ).ر.ک،داد:

 
 گفتار راوی :

درصحن  های حساس وتامل برانییب،مثیل صیحن  هیای  خیرین لحظی  حییات ،صیحن  شیسیت وگرفتیاری، وداع           
وخداحافظی و... ک  باید ب  دقت نیریست  شوند، راوی ، فضا را مناس  می بیند ومثل یک دانیای کیل، ییک حیییش     

یک راوی اناام می دهد. حییش واقا ب  اسرار، وارد صحن  می شود.این همان کاری است ک  فردوسی هش ب  عنوان 
با دیدن این صحن  هیا سییوت نمیی کنید .      –ب  اصطال  ب  عنوان راوی دخالتیر  –اسدی توسی در گرشاس  نام  

نمی تواند سیوت کند.چرا ک  وقت درس گرفتن است .از جمل   در صحن  پایانی شیست شاه قیروان حییمانی  میی   
 گوید:

 زهر ساز ونیرنگ سازی بس است    جهان را چنین پای بازی بس است   
 ییی را زماهی رساند ب  ماه                ییی را زماه اندر  رد ب  چاه...

 ن  زو شاید ایمن بدن روز ناز             ن  نومید گشتن ب  روز نیاز
 بسا کس ک  صد سال  را کار پیش        همی کردو روزی نبد زنده بیش

 چاه              ک  شد روز دییر خداوند جاهبسا سالیان بست  در بند و
 جهان جاودان با کسی رام نیست          ب  یک خو برش هرگب  رام نیست...

 ب  شادی بداردت بر بیش وکش           از  ن پس دلت را سپارد ب  نش
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 ییی میهمان خوان پرخواست  است       تو مهمان زمین خوان  راست  است
 (702-701یهمان وار سیر          ک  مهمان نماند ب  یک جای دیر.)گرشاس  نام  ،بخور زود از او م

این گفتارها را می توان ب  صورت ندایی  سمانی در فضای نمایش طنین انداز نمود یا ب  صورت انفیرادی ییا توسیط    
اهی هنیر موسییقی و واز   گروه همسرایان با  واز و موسیقی مناس ،اجرا کرد. سخنان حییمان  وارزشمندی ک  با همر

 وتصویر واجرا ب  نهایت درج  تا یر می رسد وجلوه خاصی ب  نمایش می بخشد.
 

 :2لحن
( لحن در نحیوه گفتیار هوییدا میی شیود.لذا بعضیی از محققیان        233، 2721لحن ایااد فضا در کالم است. )شمیسا ،

. اگر چ  لحن اشخاص در حماس  نالبیا   هویت مستقلی برای  ن قایل نشده  ن را جبئی از گفتیو محسوب می کنند
فاخر وکوبنده است اما ب  فراخور شخصیت های مختلا ویا همین پهلوانان در موقعیت های متفاوت لحن هیا تغیییر   

 می کند.
لحن عاجبان  والتماسی را در موقعیت ها ضعا وزبونی انسانها می توان دید.  ن گاه ک   گرشاس  درنبرد پیروز میی  

 مردمان عادی پیر وجوان وزن وکودک با چنین لحنی ملتمسان  تقاضای عفو می کنند.    گردد عموما 
لحن متواضعان  را در برابر مقام باالتر می توان مشاهده کرد.لحن مناس  در شیل گیری فضای نمیایش بسییار میو ر     

 است.  
 

 :1کشمکش)جدال(
ن های اسیاطیری ملیل حتیی گیاهی شیاهدجنگ      جدال وکشمیش در داستان هاب  چند شیل دیده می شود. در داستا

وستیب خدایان با ییدییر ویا پهلوانان با خدایان هستیش . اما در حماس  های ایرانی واز جملی  گرشاسی  نامی  چنیین     
 نبرد هایی دیده نمی شود.البت  جدال پهلوان با مظاهر اهریمنی را داریش ک  مصداق بارز  ن ا دها کشی است.  

ما سر مدترین نوع ستیبه ها درگرشاس  نام  است. یک تن  ب  نبرد ا دهیا میی رودوحتیی رودر     در بین   ار حماسی
روی ا دهایان در جبیره یشان می ایستد وشماری از نان را می کشد. در اوستا ییی از قویترین نیروهای طبیعی باد و 

روی با هیر فیرد ،موجیود ییا پدییده      توفان ک  درختان را از جا در می  ورد هش حریا گرشاس  نمی شود.اواز رویا
 ومانعی واهم  ندارد .

از  ناا ک  دوره گرشاس  دوره ای ب  مرات  پیش از رستش و درست مقارن زمان ضحاک است، اگر بنیا میی بیود در    
شاهنام  بیاید در دوره اساطیری شاهنام  جا می گرفت . درچنین زمانی نبرد با نیروهای اهریمنی دیوان و موجیودات  

این دست ستیبه را شاهدیش ستیب با دیوان ،موجیودات   عای  الخلق  وا دهایان معمول است. لذا در گرشاس  نام  از
عای  الخلق  ی جبایر وا دهایان خشیی ودریا ها . برای دست گرمی گرشاس  با شیر و ببر هش می جنید.البت  نی   

ک  با چهار ببر در بیشی  ی  نیان روییا     - ن گون  ک  رستش واسفندیار در هفت خوان های خود دارند -با ییی دوشیر
 شود. واین ییی دییراز جنب  های قدرت ومهابت وبی باکی گرشاس  است.  رو می 

گرشاس  را در رویا رویی پهلوانان دییر کشورها در شرق ونرب عالش می بینیش .ک  هریک در بافتِ داسیتانیِ خیود،   
 و... .جدال هیاان انییبی را شیل می دهد.از جمل  رویا رویی با بهو ،با افریقی ،با زنیی ،با شاه کابل 

 
 : 9حادثه

 جدال وستیب منار ب  وقوع حاد   می شود. در یک بافت قوی داستانی هی  حاد   ای اتفاقی نیست.و هریک مبتنی بر
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علتی است.درگرشاس  نام  همچون دییر حماس  ها، شیست دادن وکشتن دشمن یا بی  تسیلیش واداشیتن او، فیتح      
وکشور گشایی واز این دست حواد  روی می دهد.البت  این حواد  معموال حاد   های کوچیتری هش دارند کی  بیا   

 رابط  های علی ومعلولی ب  هش پیوست  ،حواد  ببرگ را شیل می دهند.
شتر این حواد  در گرشاس  نام  مستقل اند و نقطی  اتصالشیان فقیط قهرمیان مشیترک  نهاسیت . از جملی  ایین         بی

ا دها)منهراس( ، شیست دادن سپاهیان بهو ،نبرد با افریقی وجنیگ   -حواد  می توان ب  کشتن ا دهایان ،کشتن  دیو
هر جدید وتیمییل بنیای سیسیتان و... اشیاره     با شاه کابل وکشتن هر س  این ها ،کشتن زنیی رئیس دزدان ،ساختن ش

 کرد. انل  حواد  در واقع اقدامات گرشاس  هستند ک  هریک در قال  داستانی ب  وقوع می پیوندد.
 

   2صحنه وصحنه پردازی یا زمینه
( ب  عبیارت دیییر   333: 2721ب  زمان ومیانی ک  در  ن عمل داستان صورت می گیرد صحن  می گویند.) میرصادقی،

صحن ، بستر تاریخی وجغرافیایی وقوع داستان است وبا توصیا نویسنده ب  وجود می  یید . در نمیایش  بی  معنیای     
یت صحن  نمایش است.ک  می تواند زمان ومیان وقوع داستان را عینیت بخشد.طبیعتا در فیلش ؤزمین  وتبئینات قابل ر

 نمود وکارکرد برجست  تری می یابد.
ریش  در اساطیر دارند از لحاظ زمانی ب  اعصار کهن میی رسیند وبیا ویژگیی تییرار شیونده       داستان های حماسی ک  

اسطوره، فرا زمانی می شوند ونالبا از نظر میانی نیب پهن  وسیعی را دربر می گیرند حتی کل جهان را.   ایین ویژگیی   
. گاه در قییروان وگیاه در روم   درگرشاس  نام  هش مشهود است . گاه گرشاس  را در شرق هند و جبایر ن می بینیش

 .در واقع در کل پهن  جهان  ن زمان .
برجست  ترین صحن  ها ،میدان رزم و کشاکش است. صا  رایی دو لشیر ییا دو پهلیوان رو در روی هیش .بیا انیواع      
واقسام سال  ها، گالویب شدن و یورش  وردن ب  سوی هش وکاربرد انواع سال  ها وشیرد هیای جنییی وسیراناام    
بریدن وشیستن و کوفتن وکشتن و... .هریک از این صحن  ها ب  نوع خود می تواند جذاب ودیدنی باشد واز طرفیی  
تا یر گذار و موزنده صحن  های مهیا شدن برای نبرد ، خرین لحظ  های حیات وگذر پیروزمندان  از کنار جنازه ها ی 

،گفتیو ها وحاالت  ن تا یر عمیقی بر خواننده یا بینده نمیایش  یاران و دشمنان، تقابل اسیر و پیروزو... .این صحن  ها 
 می گذارند.بسیاری از دیالوگ های جاودان  در این صحن  ها گفت  می شود. 

دییر صحن  های جذاب صحن  های ببم است. این صحن  ها در حماس  ها گواه  رامش ویا جشن وشادمانی حاصیل  
 ز نبرد هش ببم هایی بر پا می شود. ک  خود گویای این پیام است کی  پهلیوان   از پیروزی اند.گاه دیده می شود ک  قبال

  رامش واطمینان خاطر داردو جای هی  نیرانی نیست وخود را از پیش برنده مبارزه وجنگ می داند.  
از دییر صحن  ها ،ک  در گرشاس  نام  جذابیت خاصی دارد  جبایری است کی  گرشاسی  بی   نهیا پیا میی گیذارد        

یانهایی ک  با شیفتی های گیاهان ، جانوران ومردمان، دنیای خیالی وحیرت انییبی را نقش می بندند. دنیایی ک  با .م
واقعیت نخستین پهلو می زند. دراساس واقعیتی است ک  در دوران های کهن بوده چ  بسا ا دهاییانی کی  در داسیتان    

ک  نسلشان، قرن ها پیش منقرض شیده و امیروزه جیب چنید     های اساطیری می بینیش گون  های دایناسور هایی باشند 
استخوان وفسیل ا ر دییری از  نها باقی نمانده است ، همین حد از   ار  گواه بودن  نهاست وهیی  بعیید نیسیت کی      

 شماری از  نها ب  دست انسانها از بین رفت  باشند .این میان ها ،نیبچنین وضعیتی دارند. 
تصاویری بیر ودییدنی از جهیان در روزگیاران     –ک  منطبق با مآخذ اوست -این جبایر توصیا های حییش اسدی از

کهن ارائ  می دهد.تصاویری ک  برای بینندگان امروزی می تواند بسیار جذاب باشد. این تصویر ها با تصیاویر خییالی   
راز تخییل اسیت . در   فیلش هایی مثل هری پاتر خیلی متفاوت است چراک  در این صحن  ها، واقعییت خیلیی قیوی تی    

 داستان های اساطیری موجود ومیان او ب  هش پیوست  اند وموجود جبئی از میان است .
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فضا های شاد در گرشاس  نام ، نالبا با جشن وسرور ، هدی  ها وپیشیش ها ،زر وسیش پاشی و سفره های میبین و  
می کشد. در مقابل فضا ها نمییین بیا نالی     سرود و واز ومییساری همراه است .گاه یک هفت  وگاه هش یک ماه طول 

 وافغان ویا کفن پوشی و نظیر این ها همراه است .
 هم  شهر اگر مرد اگر زن بدند            ب  شیون ب  بازارو برزن بدند 
 بدان کشتیان موی  بد چپ وراست       چو دیدند لشیر دگر موی  خاست... 
 دویدند گریان وفریاد خواه   زن ومرد پیش سپبد ب  راه              
 (133-131زبس بانگ وفریاد خرد وببرگ         ببخشودشان پهلوان سترگ)گرشاس  نام  ، 

ک  هنوز خیلیی جیوان   -گاه نیبحالت کامال درونی است مثل حبن واندوه ا رط ،پدر گرشاس  ، موقعی ک  گرشاس  
عازم کشتن ا دها می شود. این حالت ها با لحن وشیوه گفتار ،تن صدا ونوع نیاه و... می توانند ب  راحتی بی   -است 

 نمایش در  یند.  
ها)چ  درونی باشد چ  بیرونی( در نمایش امییان پیذیر اسیت و ایین      واضح است ک  ساخت و ارائ  جمیع این فضا

 ییی دییر از قابلیت های نمایشی گرشاس  نام  را نمایان می سازد.
برای نمایش این فضا ها ،لباس ها بناها وصحن  های نبرد می توان روش تئاتر های بولوار را در پیش گرفت.بی  دوره  

ش و لباس  ن زمان سال  های جنیاویان  ن گون  ک  توصیا شده اند توجی   تاریخی کهن وباستانی ،معماری ،پوش
تاکید این تئاتر های بولواری بر نو وری در صحن  های تماشایی بود وتاسش دوران های مختلیا تیاریخی ...   »داشت.

ه چارلب کمبل در نمایش هنری چهارم قسمت اول، انطبیاق تیاریخی را هیش در لبیاس وهیش در صیحن  رعاییت کیرد        
(. در اقتباس ار گرشاس  نام  هش این انطباق را باید رعایت نمود .در مورد صحن  هیای  713، 1: 2233براکت،«)است.

شلوغ وگسترده هش می توان از سبک های مختلا نمایشی  ن بهره گرفت.ازصیدا هیا نیور وسیای  هیا، الیی  وعمیق        
یا مثل   ار کالیسیت بی  خصیوص در پانتی  زیلی  و      بخشیدن ب  صحن  ،اصل منفرد سازی افراد در کنار یا مقابل هش 

شاهباده هامبورگ ب  صورت نیر مستقیش روایت کرد. این شیل  خرین صورت از سر ناچیاری خواهید بیود چراکی      
عناصر دراماتییی  ن کاهش یافت  وب  نمایش رادیویی وروایی تبدیل خواهید شید. امیا داسیتان ا دهیا کشیی ودیییر        

   از قابلیت قوی نمایشی روی صحن  بر خوردارند.      داستان های گرشاس  نام
 

2پیرنگ
  

( 233: 2721ب  توالی منظش اعمال و حواد  داستان ک  مبتنی بر رابط  علت ومعلولی باشند پالت می گویند.)شمیسا ،
استان را پیرنگ ، وابستیی موجود میان حواد  د»ارسطو پیرنگ را ترکی  کننده حواد  وتقلیداز عمل دانست  است. 

ب  طور عقالنی ومنطقی تنظیش می کند طبق این تعریا پیرنگ ماموع  سازمان یافت  وقیایع اسیت نی  صیرفا ترتیی       
 (  11: 2721وتوالی  نها. )میر صادقی ،

اگر چ  در بعضی از داستان های کهن نظام منطقی و چون چرایی رعایت نمی شود ولی بیشتر داستانها در گرشاسی   
ل قبولی دارند. گاه دو یا چند خط سیر ب  هش می پیوندند  واین موج  می شود بافت داسیتان محییش   نام  ،منطق قاب

تر شود.اختصارا در خصوص داستان اولین ا دها کشی گرشاس  چیدمان ونظام منطقی تیا مرحلی  پیذیرش پیشینهاد     
 ا دها کشی بیان می شود. 

گبیده است. مردم ،حیوانات و کشت وزرع  نها را  ا دهایی ب  محدوده زندگی مردم  مده ودر دره ای سینا -2
 می بلعد.

 هی  کس حریا او نیست وخیلی ها جان خود را در مبارزه با او از دست می دهند. -1

 مردم از شاه برای دفع او کمک می خواهند. نیروهای شاه هش کاری از پیش نمی برند.  -7

 از کوه می سازند.مردم ب  ناچار برای هشدار حرکات او برج دیده بانی بر فر -1

                                                           
1
  Plot 
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 شاه عازم هند است  ومسیر او از زابل می گذرد سر راه میهمان پدر گرشاس  می شود . -3

 شاه در ضیافت ا رط در زابل گرشاس  جوان را می بیند جث  وهییل او شاه را ب  حیرت می اندازد.. -3

 واند ا دها را بیشد.گرشاس  هنرهای رزمی خود را ب  نمایش می گذارد. شاه امید وار می شود ک  او بت -3

 لذا ب  گرشاس  پیشنهاد این کار را می دهد. گرشاس  مطمئن ب  پیروزی خود این پیشنهاد را می پذیرد. -1

همین مقدار مشخص می کند ک  با ماموع  ای سازمان یافت  از وقایع مواجهیش. وقیایعی کی  رشیت  علیت ومعلیولی      
 ونظام منطقی بر حواد  واعمال  ن حاکش است.   

م ب  ذکر است ک  دربسیاری از داستانهای کهن ما تقدیر ریش  پنهانیِ علهیِ حواد  ب  شمار می رود . البت  این امیر  الز
عمدتا در فرجام داستان است یعنی زنایره ای از اعمال و وحواد  در پی هش ردیا شده اند تا  واقع  ای رخ دهید.  

علولی نداشت  باشند امیا چنیان در پیی هیش  میده انید کی  بیا         هر چند ممین است این رویداد ها رابط  دقیق علت وم
 پذیرش خطا ها ولغبش های طبیعی درک وفهش وعمل شخصیت ها ، منطقی وپذیرفتنی جلوه می کنند.  

گاه تا یر بخت واقبال بر رابط  علت ومعلولی می چربد وحواد  مطیابق نظیامی کی  بایید پییش نمیی رود.بی  قیول         
 تش وسهراب :چنین رفت واین بودنی کار بود .یا در پایان نبرد رستش واشیبوس:فردوسی در پایان نبرد رس

 قضا گفت گیر وقدر گفت ده                فلک گفت احسنت وم  گفت زه)شاهنام ،     (
با وجود این نقش تقدیر وبخت واقبال در گرشاس  نام  کش رنگ است . شاید از این حییث کی  گرشاسی  همیشی      

 خود سرنوشت سازی می کند.،پیروز است.و
در نبرد با گرشاس  ،دلیل شیستِ خود را بد اقبالی می داند چرا ک  هنر وقابلیت های زیادی دارد و لشییریان  « بهو»

وحامیان زیادی و... هم  ی دالیل برای موفقیت او مهیاست با وجود این گرشاسی  ییک تنی  کسیی اسیت کی  ایین        
ل با بررسی سلسل  حواد ی ک  در پی هش می  ید مشخص میی شیود گرشاسی     معادالت را بر هش می زند. ب  هر حا

 نام  از این حیث هش قوی بوده و سیر حواد   ن می تواند برای بیننده قابل قبول باشد.  
 

 نتیجه گیری:
از بررسی اسطوره ونمایش این نتیا  حاصل شید کی  بیین  نهیااز طرییق  ییین پیونیدی دیرینی  برقراراسیت و هیر           

وره ونمایش(از عناصر مشترکی بهره می گیرند.این موضوع ییی از ابعاد قابلییت نمایشیی گرشاسی  نامی  را     دو)اسط
تبیین می کند. از طرفی اسطوره زبان وبیانی نمادین، دنیایی رمب لود وکیارکردی شییفت  ور دارد کی  میی توانید بی        

یری)ییا نمیادی( از تقابیل و روییارویی هیباران      اشیال مختلا تیرارگردد. مثال نبرد گرشاس  با ا دها می توانید تعب 
واقعیت متضاد و دو گان  زندگی ،گیتی وحتی ذهن  دمی باشد .این زبان از صراحت بییان ودییتی  کیردن ییک نظیر      
مستقیش برای موضوعی خاص مبّراست وقضاوت وتصمیش گیری را ب  مخاط  خود وامی گیذارد. بیا دارا بیودن ایین     

 یی برای اقتباس نمایشی برخوردار است.   خصوصیت ها از قابلیت باال
تصویری ونمایشی بودن زبان شعری گرشاس  نام  از ابعاد مهش نمایشی  ن محسوب می شود، حییش اسدی ب  جای 
گفتن وروایت کردن مستقیش از بیان تصویری بهره گرفتی  اسیت. دقیت ، وضیو  و رنییی بیودن تصیاویر و تقطییع         

یشیی برجسیت  ای بخشییده اسیت. صیحن  پیردازی وتوصییا دقییق جبئییات          تصویری بی  محتیوای  ن ارزش نما  
،خصوصیت دییری است ک  در گرشاس  نام  چشمییر است . جبئیات صحن  ها ،لباس ها ،علش ها ،سال  ها ،کاخ 
ها، ماالس ببم ورزم و... ک  با بیانی دقیق ،تصویری واضح ،رنیی وبا کیفییت از ابعیاد و وضیعیت قرارگیرفتن اشییا      

فراد را در خود جای داده ،  ن چنان دقیق است ک  صحن   رایان ب  راحتی می توانند هم  اجبا را مطابق متن اصلی وا
تهی  ودرجای مناس  قرار دهند ودقیقا همان فضای اصلی را پیش چشش  ورند.افراد ،پوشش هیا وحرکیات  نها)چی     

 . جاب  جایی در صحن  وچ  حرکات بدنی( نیب چنین وضعیتی دارند
 –شخصیت پردازی در گرشاس  نام  در ابعاد مختلا صورت می گیرد ویژگی های جسمانی ویژگی هیای روحیی   

روانی، ویژگی های اجتماعی وگرایش های فیری واعتقادی هم  مورد نظر قرار می گیرند.در میورد شخصییت هیای    
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اصلی تقریبا هم  این ویژگی ها نمایانده می شود.گفت وگو در نمایش اساس پیشبرد  ن اسیت گفتیار در گرشاسی     
نام  چون از زبان حییمی شاعر بیان می شود حساب شده ودقیق است چ  خیود گیویی وحیدیث نفیس باشید چی        

ی یا با همان مفیاهیش، جمیالت   خطاب ب  دییران، متناس  حال و وضعیت افراد است،کاربرد همان جمالت متن اصل
 قصار ودیالوگ های جاودان  ای را رقش خواهد زد .پیرنگ در هر داستان از نظش منطقی خاص خود برخوردار است.  

حواد  ورویداد های شیفت انییبوفراز وفرود های عالی داستانی ورساندن بی  اوج دلهیره وشییل درامیاتییی ایین      
ت مورد نیازبرای نمایش )مانند جلوه های صوتی وچشش انداز هیا(،این قابلییت را   داستان ها و دارا بودن انل  جبئیا

دارد ک  دستمای  مناسبی برای اقتباس وفادار ب  متن باشد. این نبدییی  ن قدر زیاد است ک  بعضی بخش هیای  ن را  
 می توان با اندک تغییرات ضروری ،ب  همان فرم کلیِ روایت اصلی روی صحن   ورد. 

ن داستان های گرشاس  نام  ،داستان تولد و کودکی گرشاسی  ورشید وقابلییت هیای رزمیی حییرت  ورش ،       از بی
داستان اولین ا دها کشی او،داستان نبرد گرشاس  با بهو وپسرش ، ماجراهای سفر ب  جبایر شیفت  ور،ا دها کشیی  

ازدواج با دخترش ، نبرد با دیو منهراس  در جبیره ا دهایان ، سفر ب  روم وگذراندن موفقیت  میب شرط های پادشاه و
 ونبرد با شاه قیروان  جنگ با شاه طنا ، می تواند جذاب تر باشد.  

ب  هر حال با انواع اقتباس ها  واساس قرار دادن این متن ،کارهای نمایشی متفاوتی می توان عرض  نمود. بهره گییری  
از متون کهن ادبی ضمن پر کردن بخشی از خال محتوایی نمایشی می تواند رشیت  پیونید نسیل جدیید را بیا پیشیین        

 فرهنیی درخشان برقرار سازد. 
مایش و فیلش این گناین  ارزنده را مغتنش شمرده با اقتباس های شایست  با دقیت وصیرف   امید است هنرمندان عرص  ن

 وقت وب  کار بردن ظرافت های هنری،   اری فاخر ودر شان این ا ر پدید  ورند.
 ( 133ب  گیتی  بهشت ار ندیده است کس            بهشتی پر از دانش اینست وبس)گرشاس  نام ،
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