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  چکیده
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 مقدمه. 1

نامه و برخوانی ارائه کرده ثار ادبی خود را در سه ژانر نمايشنامه، فیلمبیضايی آ بهرام

روی صحنه  هب نمايش قالب در که است ادبیّات از ایگونه (Drama) نمايشی ادبیّات است.

 امّا، نان باستان و روم رواج داشته استبیشتر در يودر گذشته  ادبیّاترود. اين گونة  می

يک قرن بیش از به ، استنشئت گرفته که از غرب  آن یسابقة نمايش به شکل امروز

 «نامه فیلم»و  (Play) «نمايشنامه»نمايشی در ايران،  ادبیّاتدو گونة رايج  رسد. نمی

(Script) است. 
با يکديگر های بسیاری شباهت «نمايشی ادبیّات» و (Fiction) «داستانی ادبیّات»

 ، صحنه(Atmosphere) ، فضا(Plot) رنگیپِ بسیاری از اصطالحات داستانی چون و دارند

(Setting)تعلیق ، (Suspense)کشمکش ، (Conflict) ..نیز کاربرد دارد.  نامه. در نمايشو

 تفاوتو  متفاوت است« داستان» که با است خاصی ادبی ژانر ،نمايشنامه اين،باوجود

  در نمايشنامهجرا جای خود را به ا ،داستان در توصیف که شودمی جا آغازآن از اساسی

نمايشنامه در اصل  امّا ،شود. داستان به قصد چاپ و مطالعة خواننده نگاشته میدهدمی

 آيد.میش دربه نگارشدن برای ديده
مارجوری به اصطالحِ  ؛بیان تئاتری در مقايسه با بیان داستانی ابعاد بیشتری دارد»

ست که در برابر چشم ما راه ی اادبیّاتسه بُعدی است.  (Marjori Boultion) بولتن

عدی است، اين ذهن خواننده بُبیان داستان در واقع تک …گويد رود و سخن میمی
کند. هنر به بیان ديگری تبديل می ،آن را بنا به وضع و حال ذهن خود که است

ها و امکانات اين تبديل را به کمک تنويس در اين است که مواد، مصالح، ظرفیّداستان

تبديل شده است. بیان  آغاز تئاتری از همانکه بیان حالیدر ازد؛اهم سکلمات فر
 شنیداری -اریدای از عناصر ديو از مجموعهخاصی است  زاری دارای وسايل و ابتئاتر

ه بايد به بیان اجرايی ترجمه است ک بصری( پديد آمده است. همین عناصر -معی)س

 .(260: 1373زاده کرمانی، ناظر) «شود

 نامه با نمايشنامهفیلم است. نمايشی ادبیّاترايج ی هايکی ديگر از گونه« مهنا فیلم»

گوی و نمايشنامه گفت نگارش در معموالً نويسنده دارد. هايیتفاوت نگارش طرز و اصل در

 گوهای بازيگران،وتگف نامه عالوه برفیلم که درنويسد؛ درحالیمیان بازيگران را می

یز شرح برداری ن دوربین فیلم حرکت و کارگردان نظرمورد اندازهایها، چشمصحنه ويژگی

 شود.داده می

بهرام بیضايی البته  نظر اين پژوهش وامّا مورد یست،نوع ديگر نمايشی که رايج ن

در برخوانی اين  اصوالًبرخوانی، يک نوع روايت نمايشی است.  ؛است« بَرخوانی»است، 
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روايت را با صدای بلند  قال()ن ه راویگويد، بلکه همیششخصیت نیست که سخن می

 خواند. برمی
برخوانی هم به معنی از بَر خواندن است، هم به معنی بلند خواندن و برای جمع »

خواندن. در متون آمده است که فالن چیز را برخواند؛ يعنی به صورت بلند خواند. 

د. برخوانی را بیضايی خوانند و هم به صدای بلنبرخوانانِ متون بیضايی نیز هم از بر می

 .(49-48: 1388)ريحانی،  «رده است و برخوان را به جای راویبه جای نقالی آو

برخوانی را  ،برگزار شده بود کارنامهکه در دفتر مجلة بیضايی در جلسة نقد کتابش 

: کندین بیان میها را چنعلت انتخاب و نگارش برخوانی داند ومیگويی معادل تک

چون يونانیان نمايشنامه نداريم. بعداً  های زندگی من بود که چرا ماالسؤ يکی از اولین»

گويی است. آن وقت بود فرهنگ تک ،فرهنگ ما .گو نداريمومتوجه شدم که چون گفت

 .(30: 1379) «ها راگويیا نوشتم؛ يعنی اين تکها رکه اين بَرخوانی

نويسی و پژوهش در زمینة  درام در عرصة 1341خود را از سال  ی کاربهرام بیضاي

بیضايی  های ادبیهنرمند است. نگارشی پرکار و اآغاز کرده است. او نويسندهتئاتر 

چند که بسیاری از آثار او به های اوست؛ هرها و برخوانینامهها، فیلمشامل نمايشنامه

 موضوعات صورت کتاب منتشر شده است.و به يا اکران در سینما نرسیدهصحنة نمايش 

معطوف محدود  يا چند موضوعِ او آثارش را به يکبیضايی متنوع است. ح در آثار مطر

 ده است.نکر

هايی است که  حادثه ها و پديده»برگیرندة در (Subject) «موضوع»اصطالح ادبی 

ی است ، قلمروديگر، موضوععبارت؛ بهکند مايه را تصوير میآفريند و درون داستان را می

 .(217: 1385صادقی، )میر «خود را به نمايش گذارد ةايمتواند درون می تکه در آن خالقیّ

مايه يکی نیستند. درون امّا ،گذارند مايه بر يگديگر اثر میترتیب، موضوع و درونبدين

يک از موضوعات نويسنده به هرمايه نگاه فکر و انديشة حاکم بر اثر است. در واقع، درون

 (.588: 1376)انوشه،  است

آنها و   بندی تحلیل و طبقه ،داستانی بیضايی وضوعاتپژوهش، بررسی م اين هدف

ها،  تمامی نمايشنامه ،منظوربدين ؛آنهاست پرداخت در او هنری شگردهای نمايش همچنین

 اواثر ادبیِ  24، میانکه ازاينهای او مطالعه شده نامهها و بیش از نیمی از فیلمبرخوانی

اصلی  عات. موضوشودمیبررسی  برخوانی هشت نمايشنامه و سه نامه،  شامل سیزده فیلم

، اجتماعی، تاريخی، مذهبی و ملیموضوعات توان به پنج دستة کلی  میرا بیضايی  آثار

که  شوند خود به سه دستة کلی تقسیم میاعتراضی تقسیم کرد؛ موضوعات اجتماعی 
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؛ آثاری با موضوع پردازند یم «زن» ئلةبا موضوع اجتماعی که به مس : آثاریاند ازعبارت

های ادب  تاز قابلیّ سیاسی در فرم تمثیلی و آثاری با موضوع اجتماعی که –اجتماعی

 د.نبر عامه بهره می

در حد بیان شرح  آنهااغلب  امّا ،ده استشآثار بیضايی چاپ  دربارةهايی  کتاب

 یفیلم ،های وی نامه فیلم از بسیاری نکه ازست. حال آاوهای  زندگی و پرداختن به فیلم

زندگی و سینمای بهرام ند از: اتوان برشمرد، عبارت هايی که می . کتابساخته نشده است
مجموعه مقاالت در معرفی  و گو با بهرام بیضايی و گفت ،(1394) از محمد عبدی بیضايی

ا از اسطوره تا تاريخ، از تاريخ ت، (1378) از زاون قوکاسیان و نقد آثار بهرام بیضايی
از  ار بهرام بیضايیسیمای زن در آث و (1391از الهام باقری ) اسطوره در آثار بیضايی

 .(1372) شهال الهیجی

ی به آثار او ا ی نگاشته شده است که تا اندازهدربارة آثار بیضاينیز ديگر  اثرچند 

ده تا ندزاآخو میرزا فتحعلی نويسان ايران از نمايشنامهمنصور خلج در کتاب  اند. پرداخته
مريم  .، صفحات بسیار اندکی را به اين نويسنده اختصاص داده است(1381) بیضايی

، (1392) «سینمای بهرام بیضايی اسطوره و آيین در» ة خود با عنواننام در پايانافشار 

 را مسافرانو مرگ يزدگرد ، شايد وقتی ديگر، چريکه تارا، غريبه و مه ةنام پنج فیلم

 Levi) «لوی استروس»و  (Cloud Beremond) «کلود برمون»ی براساس الگوی ساختار

Strauss)  مطالعه در اين پژوهشموضوع موردشايان ذکر است که  .کرده استبررسی، 

 بحث نشده است. منابع مذکوريک از اين  در هیچ

ای علمی در  آثار ادبی بیضايی، مقاالت اندکی منتشر شده و تاکنون مطالعه بارةدر

ند از: ا توان برشمرد، عبارت اين مقاله صورت نگرفته است. مقاالتی که می حوزة موردبحثِ

از  «شب هزار و يکم بهرام بیضايی ةنمايشنام ةگان بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه»

 در سینمای )نقش زن( جنسیت اسطوره و نقش» ،(1389) حقیقی شهین و لی حسن کاووس

شناختی  ، تحلیل جامعه(1392) اليی و مريم افشارساروک شامیان اکبر از «بیضايی بهرام

 ،(1390)از غالمرضا آذری و علی تاکی « ت زن در سینمای بیضايی و مهرجويیهويّ

از بهروز « بهرام بیضايی ةبررسی عناصر انسجامی در متن نمايشی سه برخوانی نوشت»

ل زنان عیار در جدا»های  با عنوان  سه مقالهو  (1391)محمودی بختیاری و وحید آبرود 

تصوير ايزدبانوان در »، «های داستانی بهرام بیضايی يتبرابر اسطورة مغول در روا

های بهرام بیضايی از  انواع بازنويسی و بازآفرينی»و « های داستانی بهرام بیضايی روايت

های  ترتیب در سالاز رقیه وهابی درياکناری و مريم حسینی به« های کهن داستان
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تا آثار ادبی بیضايی در اين مقاله برآنیم  .( منتشر شده است1396( و )1395(، )1394)

نظرش وی برای پرداختِ موضوعات مورد که موضوع و شگردهای هنری تنوعِ لحاظرا از

 یم.کنبندی و تحلیل  ا را طبقهنهآ دهیم ونشان  ،کند استفاده می
 

 بهرام بیضایی داستانی در آثار ادبی وضوعاتانواع م. 2

 موضوعات ملی .2-1

های  ند. او در نگارش اين آثار، از اسطورهداراز آثار بیضايی موضوعاتی ملی  بسیاری

، کارنامة بندار بیدخش، آرش، اژدهاکبیضايی در آثاری چون  برد. سرزمینش بهره می

 -ملی یبه شکل صريح از موضوع کشی سهرابو  خوانی سیاوش، (1) شب هزار و يکم

کند. او به اشکال گوناگون و با هنرمندی تمام، سعی در بازگويی  یای استفاده م اسطوره

آفرينی می زند، گاهی  ، خود نیز دست به اسطورهو در اين زمینه اساطیر کهن ايرانی دارد

 دهد. ای کهن ارائه می نیز خوانشی جديد از اسطوره

ساده به ای را طی يک بازآفرينی يا بازنويسی  اسطوره -های ملی بیضايی اين روايت

های سبکی او محسوب  که از ويژگی آورد، بلکه با شگردهای خاص خود نگارش درنمی

در دو سطح  ویهای  بازآفرينی معموالًکند.  ده میآماا را برای صحنة نمايش نهآ ،دشو می

انجام « ها تهای شخصیّ کاری تغییر در خويش»و « ارچوب کلی اثرتغییر در چ» کلیِ

گو و افزودن گفت»جمله: ؛ ازگیرداو نیز به چند شیوه صورت می بازنويسی آثارد. شو می

 «. ریتغییر در شیوة روايتگ»و « و معلولیی برقراری روابط علّ»، «ها تشخصیّ بین

ماردوش است.  ضحاکِبازآفرينی از اسطورة مزديسنايی  بیضايی، اژدهاکِبرخوانی 

ه در آن حضور ز داستان اولیّهايی ايابد و فقط رگهکلی تغییر میطوراين اسطوره به

بیضايی،  :ک)ر. دهد گرگونه از اين داستان ارائه میيابد. در واقع، بیضايی خوانشی دي می

  .(25 -1ب:  1391
يعنی  ،اپیزود اول ؛شامل سه اپیزودِ مستقل است شب هزار و يکم نمايشنامة

وب روايت با ارچضحاک است. محتوا و چخوانش جديدی از داستان « 1هزار و يکم/ شب»

 اشخاص داستانی کامالً های کاری خويش امّا ،خوانی دارد هم ای آن نمونة اسطوره

ده و کربه عبارتی، بیضايی اين اسطوره را از نظرگاهی ديگر بازسازی  ؛شود دگرگونه می

 صورت داستانی نو ارائه داده است به شبهزار و يک آمیختن آن با داستانِ پس از در
 .(38 -1پ:  1392بیضايی،  :)ر.ک
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)ياحقی،  نام برده است« آرش شیواتیر»ترين منبعی است که از  کهن اوستا«ِ تیريشت»

ای   اسطوره ةارچوب اصلی و لحن روايت، با نمونبیضايی در چ «ِآرش»روايت  (.37: 1386

 شود آرش دگرگون میويژه  استانی، بههای اشخاص د کاری خويش امّا ،تطابق دارد آن
 .(70-27ب:  1391ی، بیضاي :)ر.ک

اهنامه است. در های ش، بازنويسی زيبايی از يکی از داستانخوانی سیاوشنامة  فیلم

البته بیضايی اين ؛ يمايعنی اسطورة سیاوش مواجه، حماسی -ای ملی کل اثر با اسطوره

داستان در داستان است. او  صورت بهکند، بلکه  تان را به شکل ساده بازنويسی نمیداس

گیرد و در زمینه، طرحی فرعی از  وام می شاهنامهروايت خود را از  اصلی گرن پی

سوگ يی از اين طريق، تصويری از آيین بیضا. گنجاندگزاری آيین سوگِ سیاوش میبر

داستان، شیوة  طیی و معلولی دهد. ايجاد روابط علّمیرا نیز در اختیار مخاطب قرار شسیاو

چه بیشترِ ن هردتر ش به منطقیبندد که میکار سی اين اثر بهبیضايی برای بازنويديگری است که 

 .(230 -1پ:  1391بیضايی،  :)ر.ک شود یمنجر مرنگ داستان  پی

بیضايی  است.« سهراب و رستم»نامة  بازنويسی از رزم کشیسهرابنمايشنامة  

ها و  تشخصیّ بین بیشتر گوهایو گفت افزودن با و است کرده اقتباس شاهنامه از را داستان

-میمنجر رنگ داستان  تر شدن پی ی و معلولی که به منطقیلّهمچنین برقراری روابط ع

 .(122 -1ب:  1392بیضايی،  :)ر.ک نمايشنامه را بازنويسی کرده است شود، اين

هفت  بخشی از روايتِ از ای هنرمندانه بازنويسی ،مجلس قربانی سِنّمارنمايشنامة 
یضايی اين داستان کوتاه و ساده را با مهارت تمام، به شکل ای است. بنظامی گنجه پیکرِ

ارچوب برد. درحقیقت، چو آن را به صحنة اجرا میکند ای کامل بازنويسی مینمايشنامه

يعنی  ،های خاص خوديابد، بلکه بیضايی با استفاده از تکنیکداستان تغییر چندانی نمی

ی برقراری روابط علّ»و « هاتشخصیّ بین گو و افزودن گفت»، «تغییر در شیوة روايتگری»

 .(76 -1: ب 1389بیضايی،  :)ر.ک کندمی هنرمندانه بازنويسیمتن را « و معلولی
 

 اجتماعی موضوعات .2-2

 موضوعاتاست. او به  زمانة خويشمسائل اجتماعی  طرح ،های بیضايیيکی از دغدغه

دهد  توجه نشان میت جامعه و فرودس طبقات عوام و1ئل زنان، کودکانابسیاری چون مس

روشی يکسان برای طرح مضامین  بیضايیالبته  ؛آفريندمی هااری را در اين حوزهو آث

نیز کند و گاهی  اجتماعی را بیان می یصريح موضوع طور به یگاهاو  نظرش ندارد.مورد

های سبکی  که از ويژگی خاص خودهنری را با استفاده از شگردهای  نظرمضمون مورد

 سازد. مطرح می ،شوند حسوب میوی م
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 مسائل زنان. 2-2-1

توجه و کمتر به آنها  مسائل اجتماعی را که مغفول مانده ،خود داستانی در آثار بیضايی

عالقة مسائل مورد ازيکی زن و حواشی مربوط به آن، کند. است، پیگیری می شده

 که ای دارد؛ چنانويژه هتوج ت زنانهبه زن و هويّ ،کلی در آثارشطورهب بیضايی است. وی

اصلی  زنان را محور ،اندکه با مضامین مختلف نگاشته شده خود در بسیاری از آثار

 کند.شان را روايت میداستان و دهد قرارمی

سازد؛ گاه کاراکترِ زن را از  بیضايی به چند شیوه، مسئلة زن را در آثارش مطرح می

داستان، مشکالت و نگاه مردساالرانة کند و در قالب يک طبقة اجتماعی انتخاب می

و « گذرد روز می»يا « افرا»کشد. نمايشنامة  جامعه را به آن طبقه به تصوير می

اند. برای نمونه  از اين زمره« حقايق دربارة لیال دختر ادريس»و « مقصد»های  نامه فیلم

 کنیم. را تحلیل میمقصد نامة  فیلم
 

 تیپانتخاب یک : «مقصد»نامۀ  فیلمالف. 

های غلط است که قربانی سنت )انسی( ای و سرگذشت زن جوانیجاده ای نامهفیلم ،مقصد

کند.  ازدواج می (زيدری )میرعتیق ثروتمندی به اجبار با پیرمردِ . انسیشودمی روزگارش

 انش ة خانوادگیدر مقبر ،افتادهاو را در روستايی دور کندمیرد و وصیت میمی میرعتیق

کند.  مینشینی اختیار  گوشه اشتا پايان عمر در کنار مقبره نیز د و انسیبه خاک بسپارن

عهده ررا ب سپاریوظیفة خاک ،به انسی عالقه داردکه ، برادر شوهر انسی عظیممیر

آوردن  دست بر سر به حمل تابوت، وانتِ میرعظیم و رانندة بین ،بین راهگیرد. در  می

د و به آياز میرعظیم خوشش می شته دل درانسی . گیردخورد صورت میانسی، زدو

نشینی و میان عزلتباره  يک، بهدر انتهای داستان امّا ،دهدراننده روی خوش نشان نمی

 رود. پذيرد و با راننده میپیشنهاد ازدواج راننده، دومی را می
 اومدی اتاق پشتیهمه سال گذشته میرعظیم. چرا آخه؟ کاش امروز نمی انسی: اين»

ريزه. میرعظیم  هنوزم دلم هری می -وای -چون ديدم؛ سرِ تابوت، تو اون تاريکی؛ وانت

خود  ،سختینه!... راننده به -حاال ديگه -لیزند: و خورد. انسی از جگر فرياد مین میتکا
شود. راننده درِ طرف انسی نگرد. وانت روشن میرا پشت فرمان کشانده. میرعظیم می

نده بندد. راناندازد تو و در را می ر شود... انسی خود را میا او سواکند ترا باز می

 .(75-74: ت 1392)بیضايی،  «آوردرنگ بر لب میلبخندی بی

ت زنانه هويّ به نگاه سنتی مردساالرانه است که وقعی نقدِ ،نامه اين فیلممضمون 

دهد که  می محروم جامعه را نشان سرنوشت زنان طبقةنامه در اين فیلمبیضايی هد. ن نمی

ای  چارهنیز ا نهو آ شودشان تصمیم گرفته میبه جاي ،انهجا بدون توجه به خواست آ  همه



 بیضاییدر آثار بهرام  یادب یبازنمود موضوع و شگردها /26
های اش بر ضد اين سنتای از زندگیندارند. البته انسی در برهه و تسلیم جز پذيرش

پس برايش تعیین شده،  او آنچه .گزيند کند و مسیرش را خود برمیغیان میط منطق بی

 کند که بقیة عمرش را چگونه بگذراند.د انتخاب میزند و خو می
 

 اقتباس از متون کهن ؛پردۀ نئینامۀ  فیلم . ب

 نظرشاجتماعی مورد وضوعاتيکی از شگردهای هنری که بیضايی از آن برای طرح م

های کهن را به وام اقتباس از متون کهن است. بیضايی بسیاری از داستانجويد،  سود می

  گاهی به ،تاين خالقیّ ؛است کاربرده ی هنرمندانه بهتا خالقیّنهآ در روايت امّا ،گرفته

 ؛ البته اواين آثار نمود يافته است« بازنويسی»و گاهی نیز به صورت « بازآفرينی»شکل 

آورد، بلکه با نمیبه نگارش در ها را طی بازآفرينی يا بازنويسی سادهاين داستان

شب هزار های  نامه . فیلمکندده میآماايش را برای صحنة نم آنها ،شگردهای خاص خود
 اند. از اين دسته پردة نئیو  (1) و يکم

زندگی ورتا و  ،ست. در اين اثر«ورتا» داستان زنی خردمند به نامِ پردة نئینامة  فیلم

د. شو نمايش داده می شود، تحمیل می ه از ناحیة مردان روزگارش بر اومصايب بسیاری ک

خوابی مداوم،  از بی «برات»شود.  آغاز می یبیمار به زيارتگاه دِداستان با ورود سه مر

نشینی  پرده از زنِا نهد. آنا جذام در رنجبیماری از « ندلج»انتها و  بیی از عطش« ايلیا»

د. نخواه دهد، کمک می و همه را شفا می کند که در زيارتگاهی دور از شهر زندگی می

نشین  زن پردهبرای  ،اند در حق زنی روا داشتهيک که هررا  خود  ظلم ،سه مرد داستان

خواهد که ابتدا داستانشان را در بین مردم تعريف کنند  ا مینهکنند. زن از آ تعريف می

 )ورتا( نشین زن پرده ،گردند تا درمان شوند. در انتهای داستانگاه باز آن ،تا همه بشنوند

ظلم واقع شده ی است که موردنشود که او همان ز میعلوم گويد و م داستان خود را می

 .(174-1الف:  1392)ر.ک. بیضايی،  است

عطار  نامة الهیهای  يکی از حکايتای از  بازآفرينی هنرمندانه ،نامه اين فیلمدر واقع 
 مناظرة بین، حکاياتی را در نامه الهیعطار در  (.1390اسالنی،  :)ر.ک است نیشابوری

معانی لطیف و عرفانی  ، دربرگیرندةين حکاياتکند. ا خلیفه با شش پسر خود مطرح می

لش بیان ل، خلیفه در جواب پسر اوّو پندهای اخالقی است. حکايتی که در مقالة اوّ

 «حکايت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود»ست با عنوان ا  کند، داستانی می

است.  گرفته بش هزار و يکين داستان را از کتاب عطار نیز اکه  (144-131: 1392، )عطار

دوم و شبِ چهارصد و شصت و  و   گو برای پادشاه، در شبِ چهارصد و شصت شهرزاد قصه

: 1، ج 1393)طسوجی،  کند تعريف می« پرهیزگارحکايت زن » سوم، داستانی با عنوان
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کند.  را بازآفرينی می« پردة نئی»ستان بیضايی با اقتباس از اين مآخذ، دا .(714-716

در چگونگی و نوع روايت، اشخاص داستانی و پايان داستان متفاوت داستان بیضايی 

ذشته بیان به گ بازگشتاست. روايت بیضايی، داستان در داستان و غیرخطی است و با 

ورتا تعريف ، داستان خود را برای اند که ساختة ذهن بیضايی جندلشود. برات، ايلیا و  می

گرفتن آنها را شفا دهد. با کنار هم قرار خواهند تا بیماری ک میکنند و از او کم می

 شود. نیز کامل می نامه( )قهرمان اصلی فیلم داستان اين سه مرد، داستان ورتا
 

 به کارگیری اسطوره ؛«کشی سگ»ۀ نام فیلم . ج

هايش، از  اسطوره است. او در روايت داستانهای سبکی بیضايی، استفاده از  از ويژگی

و تصويرهای نمادی و رمزی های ازلی  یری، صورتهای اساط تبه شکل موقعیّاسطوره 

ها بهره  شکل آگاهانه از اسطورهاست که بههرچند که خود بر اين باور  ؛برد بهره می

ها و  کنم عمداً به آيین من تصور نمی» :بلکه محصول ترواش ذهنی اويند ،نگرفته است

های  بیان فشردة مضمون است؛ همچون راهها از من تراويده اين ها پرداخته باشم. اسطوره

 .(62: 1378 عبدی،بیضايی، به نقل از ) «شايد گسترده...

که يک سال  . اواست «یگلرخ کمال»زنی نويسنده، به نام دربارة  کشی سگنامة  فیلم

و به خارج از  شرکتش ترک کرده  او و منشی بینای  پیش همسرش را به گمان رابطه

ورشکست شده و در  معاصرناصر . شوهرش، گردد میبه ايران باز، کشور سفر کرده است

 ،منظور بدين کند به همسرش کمک کند؛ حال رفتن به زندان است. گلرخ تالش می

های همسرش را پس  چک ،با ترفندهای گوناگونرود و  يک طلبکاران می سراغ يک

 ..شود. می سازی، خیانت و فريبکاری ناصر صحنه ةدر انتهای داستان متوج امّا ،گیرد می
 .(104-1: 1388بیضايی،  :)ر.ک

 ایاليوسی در دانشگاه 2012که در دوم دسامبر خود بیضايی در سخنرانی 

(UCLA)  معرفی « ايشتر و تموز»را برگرفته از اسطورة  کشیسگنامة  ، فیلم2کردايراد

 نامة و سپس آن را با فیلمتوضیح  3بارة روايت ايشتار و تموکند. او ابتدا مختصری در می

 دهد. مطابقت می کشی سگ
)گلرخ کمالی( همان ايشتار است  همان اسطورة ايشتار و تموز است.... زن اين اصالً»

رود؛ يعنی آيد. ناصر به زندان میيعنی تموز می ،که به دنبال شوهرش )ناصر معاصر(

جهان مردگان. زن در هفت مرحله به دنبال پس گرفتن همسرش است و همچنان 

که  سترسد. آنجامی «کیگالارش»يعنی  ،رود تا به زن دومتر مینپايین و پايی
 .(2012)بیضايی،  «گردد را پس بگیرد؛ در نتیجه برمیتواند شوهرش  نمی
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ُ اسطوره ب نیدر  ز درزما ا نه متشکل   و (Diachronique) عدی دوگا

نی هم ما  :. بدين مفهوم که؛گیرد شکل می (Synchranique) ز
هايی  دهد و شامل اسطوره ای معین از تاريخ نشان می را در لحظهای  زمانی اسطوره هم»

مانی حالت ايستا در اسطوره را ز نتیجه همترند و در است که از نظر زمانی به هم نزديک

که در درزمانی بیانگر تکامل يک اسطوره با تحولی است که طی  حالیمدنظر دارد؛ در

 (.185: 1384پور،  )کهنمويی« طورهآيد؛ يعنی پويايی يک اس تاريخ در آن پديد می

های سرزمینش را خوب  است. او اسطوره« درزمانی»نوع نگاه بیضايی به اسطوره، 

کنند. در آثار نمايشی او،  نقش مهمی در آثارش ايفا می ها . اين اسطورهشناسد می

ها با  ند. گاهی نیز اسطورهشو ها گاه دگرگون و با ساختاری جديد معرفی می اسطوره

ای نو را ارائه  ا، گاهی نیز اسطورهشوند. بیضايی عالوه بر اينه جا می ديگر تلفیق يا جابهيگ

 زند. دهد و دست به آفرينش اسطوره می می
 

 تمثیلیدر فرم  سیاسی -اجتماعی آثاری با مضمون .2-2-2

در فرم  ،اندويژه آثاری که در دهة چهل نگاشته شده هاجتماعی بیضايی، ب برخی از آثار

 ةزمانسیاسی  –بیضايی از اين فرم، برای روايت وقايع اجتماعی شوند.مثیلی ارائه میت

ی هستند که يها، روايت(Allegorical story) های تمثیلیداستانکند. استفاده می خود

 ،ها دو بُعد دارند: يکیدهند. اين داستان غیر داستانی را پوششی داستانی می ماية درون

و ديگری، بُعد دور که با کمک  کندروايی داستان را مشخص می عد نزديک که سطحبُ

اين معنا از  سازد.را بیان می نخستهای نهفته در سطح  اليه ن متنی،ئو قرا ها نشانه

ين اصطالح، اغلب ا» .غرب دانست ادبیّاتدر  (Allegory) الگوری توان معادلتمثیل را می

ضمنی داستان خود، معنايی فراتر ها يا اعمال تصیّاز شخ اشرود که نويسندهمیکار برای داستانی به

نسبت به اصل  ،معنايی منظور کرده است که اين الية زيرين انهاز معنای ظاهری آ

 (. 10: 1927)شو،  «شود تری را شامل میی بیشالقی و معنوهای اخداستان جنبه

 توان دررا می افرانمسو  اشغال ایه هنامفیلم و چهار صندوقو  میراث های يشنامهنما

که  هنمايشناماين م. کنی را تحلیل می ؛ برای نمونه، نمايشنامة میراثداداين زمره قرار

 ؛های اندک استتساده با شخصیّ یدارای داستان ،چاپ شده 1346در سال بار،  نخستین

ت وصیّ ، آقا میانه و آقا کوچکبزرگآقا  ؛شمیرد و به سه پسرخانه می «ِاربابپدر/ »

آقا بزرگ معتقد است که خانه بايد بدون هیچ  را حفظ کنند. کند که خانة بزرگشیم

 ،دگرد و نوسازی بايد فقط تعمیرخانه تغییری حفظ شود. آقا میانه بر اين باور است که 

ساخته  به جای آن ای جديدخانه وخراب  کامالًخانه بايد اصرار دارد که  کوچک آقا امّا
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. کلفت و نوکر خانه کنند را غارت می خانهدزدان  کهستند ل ها در بحث و جدنهشود. آ

توجهی ا نهکسی به آ ،دهند که کل خانه در حال غارت استچه هشدار میهر نیز

ا نهکه آشود؛ درحالی غارت و نابود می ، خانهخانه چشم اهالی در مقابل ،آخرکند. در  نمی

 (.73-31: الف 1391، 2 ج بیضايی، :)ر.ک کنند همچنان بحث می

رجال دولتی و مردم  ،کشورت وضعیّاز  سیاسی -اجتماعی تمثیلی ،میراثنمايشنامة 

نمادهايی که کمک لی با هر تمثی .است ن اين سرزمیناماطورکلی اوضاع نابسهو ب ايران

 ، نمادِ«آقا بزرگ»است.  ايران نمادِبه ارث مانده،  خانةشود. معنا می ،اندمربوط به تمثیل

آقا ». اندو با هر چیز نويی مخالف هستند سنتکه طرفدار  ی استرجال دولت گروهی از

رجال دولتی است گروهی ديگر از  او نمادِ ؛درست نقطة مقابل برادر بزرگ است «کوچک

در پی  و ستیزند، میو با هر چیزی که بوی کهنگی و قدمت بدهد نددکه طرفدار تجد

میانة سنت و تجدد را  ،ستنامش هويدا طور که ازهمان «آقا میانه». اندحذف آن

که  اند نماد مردم ،خانه «کلفت و نوکرِ». ای از هر دومهغنه آن، بلکه مل و نه اين ؛گیرد می

تر از بینواقع ،باوجوداين ؛بیند نها را نمیکسی آ هاست.خانه متعلق به آن بدترين جایِ

 کاری را ندارند. دادن انجامت قدرت و يا بهتر بگويیم جرئ چند کهاند؛ هررجال دولتی

نماد کشورهای همسايه هستند که هنگامی که رجال دولتی در حال  ،«دزدان»

توانند  میآنچه را که نکنند و ر چیز قیمتی آن را غارت میاند، خاک ايران و هکشمکش

را منفجر  یدزدان خانة خال ،ه که در نمايشنامهگون همان ؛دسازنبه يغما برند، نابود می

  :ندکن می
متّه! تنها راهِ مانده اين است؛ انفجار! دزد يکم: از دزد سوم: کلنگ گیر کرده؛ متّه بی»

ای دفن دفینه های محکم اينجا،پايه! هر سه: در پايهپايه؟ دزد سوم: نه پس، پايه بی
هاه  –جا قت زيادی؛ میعاد ما ته باغ! و آنپیچی شده تمام؛ نمانده و است! دزد سوم: سیم

 (59 ) همان: «کوچکِ دست؛ بر دگمة حساس انفجار! فقط يک فشارِ -هاه
 

 ادب عامه اجتماعی و اقتباس از موضوعآثاری با . 2-2-3

اين يکی از  ؛کند اجتماعی استفاده می بیان موضوعات در شگردهای متنوعیبیضايی از 

 ادبیّاتهای  تاستفاده از قابلیّ، جويد های اجتماعی از آن سود میستانکه در دا شگردها

ای از مفاهیم گوناگون را  گسترده ةزمین ،«فولکلور»اصطالح است.  )فولکلور( عامه

ها. در میان ها و ترانهها، مَثلهها، قصّگیرد؛ از عقايد عامه تا آيین و رسوم، افسانه برمیدر

 ماية مناسبی برای نگارشِهای عامیانه همواره دستها و افسانههملل مختلف، قصّ

برد و با ها بهره میها و افسانههنمايشی بوده است. بیضايی نیز از اين قصّ ادبیّاتهای  ونهگ
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البته طبق ويژگی سبکی وی، اين  ؛کندمیتبديل ا را به نمايشنامه نههنرمندی تمام، آ

ساختاری در جهت ، بلکه به شکل تغییرات محتوايی و نیستل بازنويسی ساده تبدي

« میرد پهلوان اکبر می»و « مارسلطان»ی ها. نمايشنامهگیرد میصورت اهداف نويسنده 

 در اين زمره جای دارند.
است. به گفتة بیضايی  های عامیانههاز قصّ برداشتی مارسلطاننمايشنامة موضوع 

ای است که در کودکی از مادربزرگش شنیده است و او آن را به شکل ه، قصّمارسلطان

کند که فرزندی ندارند.  ن از زندگی شاه و وزيری حکايت میتاآورد. داسنمايشنامه درمی

 محافظتاز آن ديوها دهد که درخت سیبی را می باغ و ا نشانینهروزی درويشی به آ

شان چینند و به همسرانروند و دو سیب قرمز و سفید میباغ می به نهاد. آکنن می

)خانم نگار( بسیار  دختر وزيرشوند. پس از نُه ماه، صاحب فرزند می دهند. اتفاقاً می

میرد و شود. شاه با شنیدن اين خبر میپسرِ شاه به شکل ماری متولد می امّا ،زيباست

ازدواج « خانم نگار»یت پدر با مار بنا به وصشود. سلطانمقامش به وزير واگذار می

آيد و به شکل پسر بسیار  مار از جلدش بیرون میکند. در شب عروسی، سلطان می

شبی به راهنمايی  ،شده است نمايد. دختر که عاشق جوانيبايی خود را به دختر میز

به نزد ديوها  و دوش میمار ناپديد سلطان ،سوزاند. از آن پسمار را میجلدِ سلطان دايه

، سر به شپوشد و برای يافتن شوهر خانم نگار هفت دست لباس آهنین میرود.  می

م کند که برگردد و مردم را از ظل او را راضی می ،مارلطاننهد. پس از يافتن سبیابان می

 .(632-539:  الف 1391، 1 بیضايی، ج :)ر.ک داروغه و سفرای خارجی نجات دهد

ها،  آمیزد. بیضايی خود نشانه میدرها  نمادها و اسطوره ه عامیانه را بیضايی بااين قصّ

بودنِ وزير و شاه را ا مسئلة عقیمابتد ؛کندها را اين چنین تبیین می نمادها و اسطوره

ا نهمین مهم در اساطیر ايران است. آو از مضا« قطع باروری»د که نشان از کن مطرح می

با  کنند. سیبمحافظت میاز آن « ديوها»روند که  باغی میبه « سیب»برای يافتن 

خ ايران، ای از تاريبا قطع باروری در ارتباط است. در دوره و ديو باروری و تولید نسل

ها را از کنند. در اين نمايشنامه نیز شاه و وزير سیبديوها باروری را متوقف و حبس می

 .( 2012 )بیضايی، افتد... طريق باروری راه می بديند و دهن ن میو به همسرانشا ندددزديوها می

ت عامیانه برداش یداستاناز  با تغییر محتوايی نیز ،میردپهلوان اکبر مینمايشنامة 

قرار است با پهلوانِ جوان و جويای نامی کشتی بگیرد. سه « پهلوان اکبر»شده است. 

پهلوان » هنکاي ، تاطلب کشتی کندپهلوان اکبر  از نداشت سال بود که کسی جرئت

بیند  ر اتفاقی مادر پهلوان حیدر را میطودهد. پهلوان اکبر، بها انجام میاين کار ر« حیدر
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پهلوان اکبر به همین زودی »گويد: است. پهلوان به مادر می که در حال زاری و نذر

 ،نمايشنامه کند. درچنین مادر را آرام می و اين (191الف:  1391، 1 بیضايی، ج) «میره می

پايان  امّا ،خوانی دارندشود. اين دو داستان با هم همآورده می داستان پوريای ولی عیناً

تفاوت در حکمِ سنت است. در سنت و در میان  ستین؛ نخمتفاوت است کامالً هاداستان

بارها در نمايشنامه،  امّا ،«میرند پهلوانان هرگز نمی»شود که ان میگونه بیمردم اين ودةت

نیز اين اتفاق  در پايان نمايشنامه«. میرندوانان میپهل»شنويم که از زبان پهلوان اکبر می

دست ه ای بشود و در میخانهر حاضر نمین حیدبا پهلواافتد. پهلوان اکبر برای کشتی  می

پوش و برای نجات خود  شود. پهلوان اکبر در برابر مرد سیاهپوشی کشته می مرد سیاه

 کند، گويا خود طالب مرگ بوده است.هیچ تالشی نمی
 

 تاریخی موضوعات. 2-3

و  دادهکه بیضايی به آن عالقه نشان  است موضوعاتیجمله از های تاريخی حوزة روايت

کادن رمان يا روايت  فرهنگ اصطالحات ادبیطبق است. باره آفريده  اينآثاری در

ای  کند و آن را به شیوهبازسازی می شکلی از روايت داستانی است که تاريخ را» تاريخی

داستانی، هم اشخاص تاريخی و هم اشخاص داستانی،  آفريند. در اين نوعِتخیلی بازمی

صرف تاريخ نیست،  بیضايی در پی نقلِ امّا ،(411: 1978کادن، ) «امکان حضور دارند.

است و همین  رسمی وشته در بین خطوط تاريخِو عبارات نان هاشکافکشف بلکه در پی 

کند  نزديک می گرايی نوينتاريخپردازان نکته است که ديدگاه و عقايد او را به نظريه

  (.1390يوسفی،  :)ر.ک
به  ا،نهپاسخ است و برای پاسخ به آبی های پرسشکشف در پی  ،در تاريخبیضايی 

مرگ »نمايشنامة زند. میدست تاريخی  با موضوع هايینامه نگارش نمايشنامه و فیلم

« نوين شاهنامهديباچة »و « تاريخ سری سلطان در آبسکون»های نامه، فیلم«يزدگرد

 اند. یتاريخ یهاي آثاری با موضوع

از روی  اين نمايشنامه را زندگی فردوسی است. بیضايی رةبادر نوين شاهنامه ةديباچ

تعبیر و  امّا نوشته است؛، ماندهبرجا او فردوسی و زندگی بارةکه در یهايها و تذکرهروايت

مرگ پسر  بعضی از حوادث چونهمین سبب،  دهد. بهگزينش خود را مالک قرارمی

زدن خانة فردوسی از سوی  آتش ،(70: الف 1389)بیضايی،  ای داخلیدر منازعه فردوسی

 از نظر تاريخی مسلم نیست. ( 85 -84)همان:  شدن دخترش الفان و اللمخ
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محمد حوادثی است که سلطان  دربارة ريخ سری سلطان در آبسکونتانامة فیلم

 ةمشهور دربار های اريخآنچه در ت از سر گذرانده است. ة آبسکوندر جزيرخوارزمشاه 

سلطان از پیش مغول گريخت و  :وف به چند جمله استمعط ،سلطان داريم مرگ

زيدری نسوی، خرندزی ) گذشت و...الجنب درسکون از مرض ذاتبآ ةسرانجام در جزير

، سخنی گفته است ين جزيره بر سلطان گذشتهآنچه در ابارة در امّا ،(68-67: 1384

تاريخ  بارةرد. وی درنگابیضايی خود اين صفحات نانوشتة تاريخ را می ،؛ بنابراينشود نمی

 کند: نظر میچنین اظهار مدون
که اين تاريخ حالیداد، دربود، باز دانشی به ما میشاهان  تاريخ مدون حتی اگر از آنِ»

گويد، بدون آنکه به نظر من حتی تاريخ شاهان هم نیست؛ چون تنها حوادثی را می

مردم  ت، وضع عامةیّد و بگويد در آن موقعداليل آن حوادث را برای ما روشن کن

 .(57: 1378)قوکاسیان،  «هیچ تحلیلی در تاريخ وجود ندارد چگونه بوده است؛ يعنی

يافتة خود که در هیئت جذامیان لنگ و کور تجسم در جزيره با اعمال محمد، سلطان

را ترک  شود. مالزمانش اواند، درگیر میظهور يافته خورده و خونینهای زخمو يا آدم

سرانجام،  کشد.را می (امیر قُتلق)هم و به اشتباه، تنها وفادارش و سلطان از سر توّکنند  می

  :دکنن میمحکوم محاکمه و به مرگ وی را در تنهايی مطلق، يافته اين خیاالت تجسم
دويد، شود! سلطان که میمرد بلنداندام: در اين مرحله سلطان به مرگ محکوم می»

کشد و پیالة ... تصوير پس میآيد.درمانده به زانو درمیشده و تهی ماند و کامالًمی

دارد دهد. سلطان به حسی سر برمیزرنشانِ سلطان را پر از شیرة گیاه سمی نشان می
دارد...  میآيد و آن را برر زانو پیش میکند، بها را دراز مینگرد، سپس دستو به آن می

 .(59-58: الف 1387)بیضايی،  «شدکبرد و تا آخر سر میدهان می کاسه را به سوی

است. ابتدای  یتاريخ یموضوعديگری از بیضايی با  نیز اثر مرگ يزدگردنمايشنامة 

پس »»شود. آغاز می ،اندمرگ يزدگرد نوشته بارةمعروفی که در جملةنمايشنامه با 

 يزدگرد به سوی مرو گريخت و به آسیايی درآمد. آسیابان او را در خواب به طمع زر و

واژة در برابر »!« بیضايی با گذاشتن عالمت  (4: ت 1391)بیضايی،  «!تاريخ «مال کشت...

خ يبه تاراو با نگارش اين نمايشنامه، شک خود را کند. ، موضع خود را معین می«تاريخ»

ای هتا خواننده را به گفته ،بردال میؤرا زير س آنعدی نگاه يک بُ کند و اعالم می

  :د افکندشده، به تردي ثبت
های تاريخ اعالم شک کردم. جواب تنسبت به تمام قطعیّ )مرگ يزدگرد( من در آن»

ت است. اهمیّ بی ،شايد بله ،«گرد؟دابان يا يزیآس ؛جسد از آن کیست»آن پرسش که 

های ما در کشف اين نکته نهفته است که بدانیم آسیابان کیست و «چرا»جواب واقعی 

 .«199: 1386امجد، نقل از  به ،بیضايی) «يزدگرد کیست؟
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يايند.  را می شجانبی شوند و جسدِگرد وارد آسیابی میدداران شاه در پی يزسر

يک کنند. هرو دخترش را استنطاق می همسر ،کنند و او آسیابان را متهم می ،سرداران

ا نه. آندکها و رفتار شاه را بازگو می تهگذارد و گفگرد میدا دمی، خود را جای يزنهاز آ

 دارد. آسیابان دارند که با هم تعارضچگونگی مرگ شاه بیان میمتعددی در  هایروايت

 ،(45-43: ت 1391)بیضايی،  است کند که شاه را به جرم تجاوز به دخترش کشتهادعا می

 )همان: شاه بر آسیاب افتاده، آسیابان است نه شاه ةجسدی که با جامکند ادعا می دختر

های  و پاسخ« گرد را کشته است؟دچه کسی يز» اين پرسش کهبا طرح بیضايی  و... (48

 دارد؛ میذهن مخاطب را به چالش واد، کن نامه مطرح میممتعددی که در فیل

 .گیرد ت تاريخ را به سخره میقطعیّ ،ترتیب بدين
 

 مذهبیوضوعات آثاری با م. 2-4

مجلس »مايشنامة ن ؛بیضايی دو اثر ماندگار و موفق با موضوعی مذهبی نگاشته است

 امّا ،اندمذهبی –خیيهای تارهر دو اثر از روايت «.روز واقعه»نامة  و فیلم« زدن ضربت

 تر است.ا پر رنگنهبغة مذهبی در آص

بار به خواستگاری دختری  37است که « شبلی نصرانی»داستان  روز واقعهنامة فیلم

، از پدر عروس جواب مثبت تمام است. پس از آنکه با سختی رفته)راحله(  مسلمان

د، عروس و عروسی را ترک طلبیگیرد، در روز عروسی با شنیدن ندايی که ياری م می

درخواست در روز نهم ماه محرم، که  است )ع(م حسینامامتعلق به  ،د. آن نداکن می

هايی که و البته با نشانهخطر ز طی راه طوالنی و پر. شبلی پس اياری و کمک دارد هم

 و يارانش را کشته بودند که حسین یهنگام امّارسد؛  به کربال می، استرايش نهاده م باما
 .(64-1: 1390بیضايی،  :)ر.ک

فرعی شبلی نصرانی  را با داستانِ )ع(م حسیناماکربال و قیام  ةحقیقت، بیضايی واقعدر

و اق بیضايی است ، زايیدة ذهن خلّمسلمان  استان اين نصرانی تازهد کند. روايت می

ی برگرفته هاها و روايتنشانی از او در تاريخ نیست. اين شیوة بیضايی است که داستان

های خاص  کند؛ بلکه با تکنیک بازنويسی نمیسادگی  به را تاريخ سطوره وا ت يااز واقعیّ

 کشد.ثیر بیشتر به تصوير میا را هنرمندانه و با تأنهآ ،خود

 -ی تاريخیست: روايته با دو روايت مجزاارای ده صحند زدنمجلس ضربتنمايشنامة 

برد. موضوع اصلی می پیش دو روايت را همگام با هم به و روايتی معاصر. بیضايی مذهبی

و  ردانکارگ سنده،نوي ،از صحنة دوم است.خوردن ايشان و ضربت )ع(حضرت علی دربارة
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 بیضايیند. شومی واردداستان به  ،را اجرا کنند يشنامهانم که قرار است گروه هنرمندان

 خود مذهبی -روايت تاريخیبه های امروزی را آدم« گذاریفاصله» با استفاده از تکنیک

 کند. میوارد 
 

 آثاری با محتوای اعتراضی به سینما و معضالت آن. 2-5

، نگاشتن آثاری با محتوای قرارگرفتهتوجه بیضايی ديگری که گاهی مورد موضوع

هايش با  ختنِ فیلمخود در حین سا اواست.  ة آنشت پردنما و مسائل پیاعتراضی به س

صريح در  ا را به کنايه و گاه کامالًنهپنجه نرم کرده است که گاه آومشکالتی دست

نمايشنامة و « وقتی همه خوابیم»، «فیلم در فیلم»های نامهکند. فیلمآثارش بیان می

هر سه  .ندداراخت فیلم سینما و مشکالت س اعتراضی به یمضامین« زدن مجلس ضربت»

 اند.های خاص بیضايی نگاشته شده شکل داستان در داستان و با تکنیکاثر به 

خوردن حضرت انِ ضربتطی روايتِ داست زدنمجلس ضربتيی در نمايشنامة بیضا

چرا »را که  پرسشپردازد و اين ، به مشکالت نمايش و نويسندگی نیز می)ع(علی

فرضی داستان يا  سازد. نويسندة ، مطرح می«ير کشید؟توان قديسین را به تصو نمی

ای  کسی که تصويری ندارد، نمايشنامه»معتقد است که  ،بهتراست بگويیم خود بیضايی

ير نداشته باشد، در عوض ت مقدس، تصوکه اگر شخصیّ است و بر اين باور« .هم ندارد

من نه به اندازة شما  نويسنده: بگو» :ت مقابلش را پُررنگ کنیمشويم، شخصیّ مجبور می

س و شما، تا ابد علی در سايهام، نه به اندازة شما معتقد؛ ولی با اين تعصب مذهبی

در  .(53: پ 1387)بیضايی،  «ور!د جگرخوار در نملجم در نور! زينب در سايه و هن ابن

که شواليی بر دوش افکنده و سراندازی سفید بر حالینويسنده در انتهای داستان خودِ

 کند. ، نقش حضرت را بازی میاست سر انداختهره و چه

، به مشکالت اشطنزگونه نیز در حین روايت ر فیلمفیلم دنامة بیضايی در فیلم

سینما و در واقع ، چندبار به سالن نخستروايت  پردازد. در فیلم میممیزی و ساخت 

بینیم. در می ،که منتقدان فیلم هستند را گرديم و سه شخص محترم داستان دوم برمی

ت نیّ در کمال حسن ،سه شخص محترم» :شودا بیان مینهاين کلمات از زبان آ ،بارهر سه

کنند. شخص يک: مورد دارد! نگرند و مشکالت فیلم را ياداشت میبین به پرده میبا ذره

در  .(74و 34،62: ب1387)بیضايی،  «ال است!ؤسه: زير سبرانگیز! شخص شخص دو: شبهه

پشت سرشان يکی تند » :کندرا روشن میخود  نامةبیضايی تکلیف فیلم ،رصفحات آخ

ند تا کَرا می «فیلم در فیلم»کشد. باالی نردبان يکی آگهی می پايین کرکرة سینما را
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 «نگرند اين تغییر می مرد محترم خشنود بهرا بچسباند. سه  «انتقام گودزيال»آگهی 
 .(77-76 )همان:

 ،نامه نقد صريح و تندی است بر سینمای ايران. فیلم ،«خوابیموقتی همه »نامة  فیلم

 )چکامه چمانی( زنی ةدربار نامه، مالية رويی فیل ؛دو اليه استدارای و  داستان در داستان

 ،تاب از اين اتفاقاو بی تصادف از دست داده است. ةرا در حادث شو فرزند شوهر که است

 ایآزادشده طور تصادفی زندانی تازهامه بهچکد. را خالص کن در پی کسی است که او

و از او گويد شدنش را برای چکامه میدلیل زندانی ،بیند. نجاترا می )نجات شکوندی(

« لبخند»خواهد که خواهرش زای کمک به نجات، از او میخواهد. چکامه در إ کمک می

د و چکامه فقط نفرن شويم که چکامه و لبخند يکرا بکشد. در انتهای داستان متوجه می

جاست که متوجه ادامه دارد و آن 36 ةفحتا ص ،اين داستان بمیرد. است خواسته می

 ود.فیلمی است که قرار است ساخته شبخشی از در واقع ايم،  شويم تمام آنچه خوانده می

یضايی به سینما آمیز باعتراض تند و نقدِزندگی واقعی اشخاص فیلم و با  ،از اينجا به بعد

نگاهی که در  ؛پروری معترض استو ستاره ساالری. او به نگاه سرمايهشويممی جهموا

 نامه، محتوا، تا تغییر در فیلم گذاشتن کارگردانو کنارهمة اجزای فیلم، از انتخاب بازيگر 

 .(89 -36: پ 1389بیضايی، » کندمی نفوذساختار و پیام آن 
 

 نتیجه. 3

های  انديشه کند، بلکهموضوع محدود نمی يا چند ه يکبرا  خود آثار داستانیبیضايی 

 -ملیو  تاريخی سیاسی، ،اجتماعی مختلف های عرصه در نويسنده فراگیر و گسترده

 . برخوردار باشد موضوعات های وی از تنوع تا روايت است ای موجب شده اسطوره

 و ملی اجتماعی موضوعات نگارش درامّا  ،های مختلفی قلم دوانده است در حوزه او

 های او برای طرح موضوعآفريده است.   ها و آثار متعددی را در اين حوزه تر بوده موفق

ها،  به کارگیری اسطوره ، از شگردهای هنری گوناگونی چونموردنظر خود اجتماعی

تمام آثار  برد. ادب عامه بهره میهای  تاستفاده از قابلیّ، تمثیل و اقتباس از متون کهن

در توان  میا نهآ به موضوعاند، باتوجههشدکه در اين پژوهش مطرح  ادبی بیضايی را

 کرد.بندی و ارائه  طبقه زير جدول
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 نوشتپی
، اثری است که «حقیقت و مرد دانا»بیضايی در بعضی از آثارش به کودکان پرداخته است. برخوانیِ . 1

 است. از جویِ حقیقتول آن، کودکی است که در جستت اوّبرای کودکان نوشته شده است و شخصیّ
 . کرد اشاره کوچک ةباشو غريبتوان به  ها، می نامه میان فیلم

انجمن از آرشیو  ،ه استکردايراد  (UCLAای )السیيودر دانشگاه  که متن سخنرانی بیضايی. 2

 ی اينترنتینشان هب« اسطوره در کارهای بهرام بیضايی+ پادکست»پژوهشی ايرانشهر با عنوان 
http://www.Iranshahr.org  گرفته شده است 31/11/1394تاريخ در. 

)آريس(  همسرش را د. تموزشو دبانوی عشق و باروری( عاشق او می)ايز چوپانی بود که ايشتار «تموز». 3

کند. ايشتار راهی جهان مردگان  د و به جهان زيرين هبوط میکش میکسوت خوکی درآمده بود، ر که د

د. شووارد دوزخ به برهنه و  بگذرداز هفت دروازه قوانین بايد مطابق او  يابد. اجازه ورود نمی امّا ،شود می
و انواع دهد  ورود نمی ةاجازبه او  «گیکال ارشی»دست آخر  امّا ،شود ايشتار طی هفت مرحله برهنه می

م موجودات از زايش و باروری ، تماايشتارشدن زندانی و بیماردارد. از سويی با  ها را بر او روا می رنج

تموز نیمی از  شود شود و قرار می ايشتار رها می ،زرگخدای ب ،(Ea) «ائا»با تدبیر  ،نهايتد. درمانن درمی
سال )بهار و تابستان( به جهان باال و نزد ايشتار بازگردد و نیمی ديگر )پايیز و زمستان( در جهان 

 .(195-190: 1383)رضايی، کیگال بماند  فرودين و نزد ارشی
 

 منابع
 متون در آن مشابه حکايات با بیضايی بهرام اثر نئی ةپرد بررسی تطبیقی»، (1390) اسالنی، کتايون

 .تهران شهرام زرگر، دانشگاه هنربا راهنمايی کارشناسی ارشد، نامة پايان، «کهن فارسی
 ،2 ة، شمارسیمیا ،«میرند کردن میینما و تئاتر بدون تجربهس» ،(1386پايداری )احمد  و امجد، حمید

199-215. 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی. وزارت ، تهران،ادب فارسی ةنام فرهنگ (،1376انوشه، حسن )
  رازگو. ،، تهراناز اسطوره تا تاريخ، از تاريخ تا اسطوره(، 1391باقری، الهام )
 .37 -28، 13 ة، شمارکارنامه، «نوشتة بهرام بیضايی ،برخوانی سه نقد و بررسی»(، 1379) بیضايی، بهرام

 روشنگران و مطالعات زنان. ، چاپ سوم، تهران،تاريخ سری سلطان در آبسکون ،الف(1387)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. چاپ دوم، تهران، فیلم در فیلم، ،ب(1387)                         
 ران و مطالعات زنان.روشنگ چاپ دوم، تهران، مجلس ضربت زدن، ،پ(1387)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. تهران، چاپ سوم، کشی، سگ ،(1388)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. چاپ ششم، تهران، ديباچة نوين شاهنامه، ،الف(1389)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. ،اپ چهارم، تهرانچ، رمجلس قربانی سِنّما ،(ب1389)                         
 روشنگران و مطالعات زنان.، تهران ،وقتی همه خوابیم ،(پ1389)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. چاپ پنجم، تهران، روز واقعه، ،(1390)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. چاپ چهارم، تهران، ،2يش ا و ديوان نما ،الف(1391)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. ، چاپ ششم، تهران،بَرخوانی  سه ،ب(1391)                         



 بیضاییدر آثار بهرام  یادب یبازنمود موضوع و شگردها /38
 روشنگران و مطالعات زنان. تهران،چاپ ششم،  خوانی، سیاوش ،پ(1391)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. چاپ دهم، تهران، مرگ يزدگرد، ،ت(1391)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. ،چاپ ششم، تهران پرده نئی، ،الف(1392)                         
 روشنگران و مطالعات زنان. ،چاپ چهارم، تهران کشی، سهراب ،ب(1392)                         

 روشنگران و مطالعات زنان. ، چاپ پنجم، تهران،و يکمشب هزار  ،پ(1392)                         
  روشنگران و مطالعات زنان. چاپ چهارم، تهران، مقصد، ،ت(1392)                         
، دانشگاه....، انجمن پژوهشی «اسطوره در کارهای بهرام بیضايی+ پادکست»(، 2012)                         

 .http://www.Iranshahr.org يرانشهر ا

 سرگذشت خوارزمشاهیان به روايت سیرت (،1384) الدين محمد خرندزی زيدری نسوی، شهاب
 علمی و فرهنگی. ،تهرانچاپ سوم، تصحیح مجتبی مینوی،  الدين منکبرنی، جالل

 ،تهران ،ايران: از میرزا فتحعلی آخوندازاده تا بهرام بیضايی اننويس نمايشنامه(، 1381) خلج، منصور

 اختران.

 .51-48 ،116و  115 ةشمار ،نمايش ،«يیيونگ و سه برخوانی بیضا ةمقال» ،(1388ريحانی، فرزين )

. سمت تهران، ،ادبیّاتاسطوره و  مجموعه مقاالت ،«اسطوره در عصر نو» ،(1384) پور، ژاله کهنمويی

184-192. 

 اساطیر. تهران، آفرينش و مرگ در اساطیر، (،1383) ضايی، مهدیر

 ،25، شمارة هنر ،«تطبیقی میان نمايشنامه و داستانای  مطالعه» (،1373) زادة کرمانی، فرهادناظر

251-281. 
 قلم مکنون.  ل، قم،جلد اوّ شب، هزار و يک ،(1393) طسوجی تبريزی، عبدالطیف

 ثالث. ، تهران،)زندگی و آثار بهرام بیضايی( گبزرغريبة  ،(1394) عبدی، محمد

چاپ ششم، کدکنی، رضا شفیعیتصحیح محمد نامه،الهی (،1392) عطار نیشابوری، فريدالدين محمد

 سخن. تهران،

 آگاه. تهران،چاپ سوم،  گفتگو با بهرام بیضايی، ،(1378) ناوقوکاسیان، ز

 روشنگران و مطالعات زنان. ،، چاپ دوم، تهرانايیسیمای زن در آثار بهرام بیض(، 1372الهیجی، شهال )

 سخن. چاپ پنجم، تهران، عناصر داستان، (،1385) میرصادقی، جمال

 فرهنگ معاصر. تهران، فارسی، ادبیّاتها در  واره فرهنگ اساطیر و داستان ،(1386جعفر )ياحقی، محمّد

کارشناسی نامة پايان، «گرايی نوين يخبررسی آثار بهرام بیضايی با رويکرد تار»(، 1390يوسفی، مهری )

 .تهران کامران سپهران، دانشگاه هنربا راهنمايی ارشد، 

 Shaw, Harry (1972), A Dictionary of literary Terms, New York, McGraw-
Hill. 

 Cuddon, J.A (1978), Dictionary of literary Terms and literary theory, New 
York, Penguin books. 

 

http://www.iranshahr.org/

