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اجتماعی سبک شخصی است،  تکوینی در پی شناسایی خاستگاه فردی و شناسی سبک
چون درونمایه، هم یک ویژگی سبکی است و هم بر دیگر عناصر سبکساز تأثیر دارد، شناسایی 

مؤثر است. در های تاریخی بیضایی، برای شناخت و تحلیل سبک شخصی  آن در فیلمنامه
های تاریخی بیضایی چیست و خاستگاه آن كدام  پاسخ  این سؤال كه فکر مسلط بر فیلمنامه

، اندیشۀ مسلّط بر سطح فکری بیضایی «زندگی، شامیران است»است؟ باید گفت: درونمایۀ 
 است كه با موتیفهای ناتوانی یا مرگ پادشاه، تجاوز به عنف، آوارگی زن و كودک، قتل، كابوس،

سامان و  بازگشت مردگان، نمایش آیینی شامیران و تداوم آشفتگی در یک زمینۀ تاریخی نابه
 آشفته، بیان میشود. 

خاستگاه این اندیشه، ریشه در دو علّت دارد. علّت اوّل توجه بیضایی به ادبیّات شفاهی و 
و آیینهای  فرهنگ عامّه  است چرا كه بیضایی از نخستین پژوهندگان حوزۀ ادبیّات نمایشی

 نمایشی ایران است. او واژۀ شامیران را از فرهنگ عامّه گرفته و در آثار پژوهشی خود، معادل
علّت دوم، توجّه به تاریخ است؛ شکست ایران در برابر روسیۀ باعث  است. كائوس به كار برده

 ر نظر داشتهشد كه ایرانیان، توجّه به تاریخ را به عنوان راهی برای نجات كشور و توسعۀ آن د
ها و  باشند و به این علّت، ترجمه، تألیف، بازنویسی و بازآفرینی تاریخ و تولید نمایشنامه

رمانهای تاریخی گسترش یافت.این جریان بر بیضایی تأثیر گذاشت تا این كه او در مطالعۀ 
آشفتگیها و تاریخ با شکستهای ایران از دیرباز تاكنون آشنا شود و با بررسی مصائب مردم در 

 در سطح فکری آثار تاریخی او تکوین یابد.« زندگی، شامیران است»شکستها، گزارۀ 
 شناسی تکوینی. تاریخ، شامیران، فیلمنامه، بهرام بیضایی، سبکهای كلیدی:  واژه
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Abstract 

Genetic stylistics seeks to identify the individual and social origins of 

personal style. Since the theme is a stylistic feature and affects the other 

stylistic elements, too, identifying it in Beizaee’s historical screenplays is 

effective for recognizing and analyzing personal style. In answer to this 

question, “what is the dominant thought in Beizaee’s historical 

screenplays and what is its origin?”, it can be said that the theme: “life is 

Shamiran”, is the dominant idea of Beizaee’s intellectual level and is 

expressed by motifs as disability or death of king, rape, homelessness of 

woman and child, murder, nightmare, return of the dead, ritual display of 

Shamiran and the persistence of turmoil in a chaotic and disorganized 

historical context. 

The origin of this idea is rooted in two reasons. The first is Beizaee’s 

attention to oral literature and folklore, since Beizaee is one of the first 

scholars in the field of dramatic literature and dramatic rituals of Iran. He 

took the word Shamiran from folklor and used it as the equivalent of 

Chaos in his researches. The second reason is attention to history. Iran’s 

defeat against Russia led Iranian to consider history as a way to save and 

develop the country and for this reason, translation, compilation, 

rewriting and recreation of history and production of historical dramas 

and novels are expanded. This affected Beizaee on the way that he 

became acquainted with the failures of Iran in the study of history from 

ancient times to the present and by examining the sufferings of the 

people in turmoil and failures, the statement “life is Shamiran” was 

generated in the intellectual level of his historical works. 
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 مقدمه -1

نویسی در مرحلۀ نخست ترین قالبهای نثر فارسی است. فیلمنامهیکی از تازه1فیلمنامه

و در مرحلۀ دوم از راه دوبلۀ فیلمهای اروپایی، وارد ایران شد تا  2هااز راه افزودن میانویسه

در نهایت نویسندگان و كارگردانان به تألیف فیلمنامه پرداختند. متأسفانه با گذشت یک 

انواع »نویسی، هنوز در آثاری كه به معرفی انواع نثر میپردازند؛ مثل: قرن از آغاز فیلمنامه

از سیروس شمیسا، اصطالح فیلمنامه « شناسی نثرسبک»و از منصور فسایی « نثر فارسی

اشاره میکنند، دلیل توجّه  وجود ندارد. اگر منتقدان سینمایی نیز در نقد خود به فیلمنامه

 به فیلمنامه به عنوان یک قالب جدید در نثر معاصر نیست، بلکه هدف تحلیل فیلم است.

 بیان مسأله-1-1

شناسی تکوینی تالش میکند؛ لیلی مبتنی بر سبکتح -این پژوهش به شیوۀ توصیفی

های تاریخی بیضایی چیست؟ و به این مسألۀ اساسی پاسخ دهد كه فکر مسلط بر فیلمنامه

-است؟ روشن است كه تحوّالت سیاسیچرا چنین فکری در سطح اندیشگانی او ایجاد شده

ی  نیز بر اثر این اجتماعی باعث هیجانات عاطفی و روانی جدیدی میشود؛ ویژگیهای فکر

تحوّالت دگرگون میشود؛ بنابراین توجّه به جریانهای عمدۀ فرهنگی و اجتماعی به عنوان 

علّت مؤثّر در پیدایش سطح اندیشگانی نویسنده و اثر، اهمّیّت دارد؛ پس میتوان با پژوهش 

ای هدر جریانهای عمدۀ فرهنگی و اجتماعی به خاستگاه اجتماعی فکر مسلط بر فیلمنامه

 بیضایی دست یافت. 

 مبانی نظری تحقیق-1-2

شخصی است. 5یکی از روشهای مطالعه سبک« 4لئو اشپیتزر» 3شناسی تکوینیسبک

تکوینی در پی كشف و شناسایی خاستگاه اجتماعی و تاریخی آفرینش اثر  شناسیسبک

یّات، شناس در پی آن است تا روشن سازد كه عوامل بیرونی ادبدر این روش، سبک»است. 

چه نسبتی با متن دارند. این عوامل غالباً اجتماعی، تاریخی و فرهنگیند كه از بیرون 

شناسی، سبک«)برهنرمند تأثیر میگذارند و دستگاه فکری و نوع بیان وی را شکل میدهند.

                                                      
ی بیالان شالود و   مادّ ی كامالًفهایای كه در آن داستانی با استفاده از توصی وشتهن:»(ScreenPlay)فیلمنامه -1

 ،ادبالی فارسالی   ۀفرهنگنامال «).گفتگو در آن به طور كامل نقل گردد و هدف از نوشالتن آن سالاخت فالیلم باشالد    

 : ذیل فیلمنامه(.انوشه

  رداریبال فیلم  وشالتند، از نوشالته  نیم  كاغالذی  هالا را روی صحنه  را میبریدند، ترجمه  فیلم  مختلف  هایصحنه -2

 .میکردند  ها را پخشنوشته  آن، هامیکردند و وسط صحنه

3- Genetic stylistics 

4 -Leo spitzer(1887-1960) 

5 -style 



 1399 دی/ 56/ شماره پیاپیسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 194

-ای است و زبانرشتهشناسی یک دانش میانسبک»(. بنابراین119-120فتوحی: صص

ا با هم تلفیق میکند. همچنین از دیگر نظامها مانند فلسفه، شناسی و مطالعات ادبی ر

ها و ابزاری را وام شناسی، تاریخ، روانشناسی نیز دیدگاهنظریّه فرهنگی، جامعه

(. تحلیل علل ایجادی سبک فردی و خاستگاه اجتماعی و تاریخی 122همان:ص«)میگیرد.

های قرار داد. چون تعداد فیلمنامهرا میتوان در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد مطالعه 

است، در این مقاله صرفاً ده فیلمنامۀ تاریخی بیضایی تحلیل میشود و چون بیضایی گسترده

پرداختن به هر سه سطح از حوصله یک مقاله خارج است؛ لذا تنها سطح فکری تحلیل 

ثر میگردد. در مرحلۀ نخست برای رسیدن به سطح فکری، موتیفهای مشترک در ده ا

شناسایی میشود و سپس عوامل اجتماعی مؤثّر در تکوین درونمایه، ارائه میگردد و از آنجا 

راهی برای رسیدن به سطوح اندیشه است و نه صرفاً معنای یک اثر، و  1كه بحث از موتیف

هرگاه سخن از درونمایه به میان میآید با دو اصطالح موضوع و موتیف نیز مواجه میشویم، 

دهنده اندیشۀ موضوع، مقوله ذهنی و بازتاب»فاوت این اصطالحها بیان شود. الزم است؛ ت

غایی در باره حیات است، در حالی كه درونمایه، عینیتر است و در حقیقت یکی از بیشمار 

بیانهای ممکن یک موضوع خاص است. موضوع مفهومی عام است، كه شامل موقعیتها و 

شود. عشق، مرگ، حیات... موضوع هستند؛ مفاهیمی حاالت اوّلیّۀ وجود یا حیات انسان می

مطلق كه چون در لباس اندیشه و فرهنگی خاص در هر اثر ادبی جلوه كنند، درونمایه 

و « مرگ، تنها چارۀ رهایی است»در حالت اطالق موضوع است؛ امّا « مرگ»میشوند. خوانده

وجود دارند؛ ولی درونمایه هستند. موضوعات پیش از خلق اثر « مرگ، پایان نیست»

موتیف چیست و چگونه شکل میگیرد؟ «)ها در جریان خلق اثر پدیدار میشوند.درونمایه

تکرار موتیفها، نموداری از باورها، عادات و »(.  روشن است كه 14تقوی و همکاران: ص

خلقیّات ثابت فرد است و موتیف از این جهت عنصر قابل اطمینانی برای بررسی پیوند فرم 

(. در این مقاله در مرحلۀ نخست 337شناسی، فتوحی: صسبک«)ا در سبک است.و محتو

بندی های تاریخی بیضایی با خوانشهای مکرّر شناسایی میشود و دستهموتیفهای فیلمنامه

موتیفها باعث كشف درونمایه و فکر مسلط در آثار بیضایی خواهدشد و درمرحلۀ پایانی 

 خاستگاه آن تحلیل میگردد. 

 شینۀ تحقیقپی-1-3

مجموعه مقاالت در »است؛ دستۀ اوّل مثل دو دستۀ آثار در نقد آثار بیضایی تألیف شده

-بهرام بیضایی و پدیده سگ»، «وگو با بهرام بیضاییگفت»، «نقد و معرفی آثار بیضایی

از زاون قوكاسیان است كه این آثار « در بارۀ مسافران ساخته بهرام بیضایی»و « كشی

                                                      
1
- motif 
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شناسی های او را در حوزۀ سبکقد سینمای بیضایی است و سطح فکری فیلمنامهصرفاً در ن

انواع بازنویسی و بازآفرینیهای بهرام »ها است مثل مقالۀ است. دستۀ دوم مقالهبررسی نکرده

از « تصویر ایزدبانوان در روایتهای داستانی بهرام بیضایی»و « بیضایی از داستانهای كهن

دریاكناری و مریم حسینی است كه در این آثار نیز قصد نویسندگان، نشان رقیه وهبی 

آهو، سلندر، طلحک و »، «خوانیسیاوش»دادن چیستی و چگونگی فقط سه فیلمنامۀ 

ها، فیلمنامه نیستند و شده در این مقالهاست و دیگر آثار بررسی« پردۀ نئی»و « دیگران

آثار توجّهی به سطح فکری و علل پیدایش و مهمتر از همه این كه نویسندگان در این 

 اند.تکوین آن نکرده

 ضرورت و اهمّیّت تحقیق -1-4

نویسان صاحب سبک است كه منتقدان به بررسی آثار او بیضایی یکی از فیلمنامه

اند ولی اند ولی این آثار پژوهشی از چیستی برخی از آثار بیضایی سخن گفتهپرداخته

اند و در های تاریخی بیضایی را تحلیل نکردهح فکری فیلمنامهچرایی و علل ایجادی سط

اند. ای كه بتواند درونمایۀ آثار او را در برگیرد، نشدهنهایت قادر به كشف و تحلیل گزاره

شناسی نیستند و ضرورت دیگر این است كه دیگر اینکه این پژوهشها در حوزه سبک

اند. این رخوانیهای بیضایی را توأمان بررسی كردهپژوهندگان، فیلم، فیلمنامه، نمایشنامه و ب

پژوهش به فیلمنامه به عنوان قالب مستقل نگاه میکند تا خاستگاه اجتماعی سطح فکری 

 های تاریخی بیضایی را تحلیل نماید. فیلمنامه

 فایدۀ تحقیق-1-5

های تاریخی بیضایی در درک صحیح و شناخت تحلیل خاستگاه درونمایۀ فیلمنامه

های او در ادبیّات نمایشی و در تدوین تاریخ یق ما از سبک شخصی و جایگاه فیلمنامهدق

 های معاصر، مؤثّر است.ادبیّات فیلمنامه

 های تاریخی بیضاییمعرفی فیلمنامه -2

، روایت «مرگ یزدگرد»های تاریخی بیضایی شامل ده اثر به شرح ذیل است:فیلمنامه

ای در آسیاب بر زمین است كه هویّت او مشخص نیست. پایان حیات یزدگرد است؛ جنازه

كسی نمیداند كه جنازۀ یزدگرد است یا جنازۀ آسیابان) زن و دختر آسیابان و مردی كه 

هویّت او نیز چون هویت جنازه نامشخص است، زنده هستند. موبد، سركرده و سرباز، 

است یا خیر؟ دادگاه كشتهاند تا مشخص شود كه آسیابان، یزدگرد را دادگاهی تشکیل داده

ذكر مصائب زندگی فردوسی است. « دیباچۀ نوین شاهنامه»به صدور حکم منجر نمیشود. 

-بخشهای مختلف زندگی فردوسی از ذهن كسانی كه در سر قبرش حضور دارند، روایت 

سرگذشت شرزین است كه از روایت خاطرات دیگران تکمیل « طومار شیخ شرزین»میشود.

الظفر سراسر توهین به اجداد خویش را بنویسد. ن دبیر حاضر نمیشود، شروحمیگردد. شرزی
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او را به خاطر نوشتن دارنامه و تارینامه تبعید میکنند. او وارد روستایی میگردد و روستاییان 

، شبیه دادگاهی «پرده نئی»شرزین را میکشند و دفن میکنند؛ ولی روح او باز میگردد. 

یب قاضی، برات، ایلیا و جندل برای شفای بیماری خود مجبور به است كه چهار مرد به ترت

اعتراف هستند. قاضی اعتراف نمیکند و میمیرد. ولی سه تن دیگر، اعتراف میکنند. امیر 

ری، پس از شنیدن اعتراف آنان و داستان زن پشت پردۀ نئی از حکومت كناره میگیرد و با 

، دادگاهی در جزیرۀ «ی سلطان در آبسکونتاریخ سرّ»ازدواج با او به آرامش میرسد. 

است كه  ارواح مردگان شاكی و قاضی هستند و سلطان محمد آبسکون تشکیل شده

 خوارزمشاه، متّهم است. در مراحل دادرسی فجایع حکومت سلطان تشریح میشود.

دو داستان دارد. داستان اوّل، داستان انتخاب بازیگران نمایش، برای « خوانیسیاوش»

زاری آیین سیاوشان و داستان دوم، نمایش آیینی سووشون است. روستا پس از برگ

سه داستان دارد. « آهو، سلندر، طلحک و دیگران» برگزاری شامیران آیینی، سامان مییابد.

در داستان اوّل، مردم با پذیرفتن ایلی مغول، هر نوع تحقیری را رسم قدیم پدران خود 

ای این كه داماد و خودش آسیب نبینند، ارباب به او بركت میدانند و از آهو میخواهند بر

دهد. آهو سر باز میزند و نوكران ارباب، داماد را در رودخانه غرق میکنند. دختر با چاهکن 

حقیری ازدواج میکند. دختر را برای گرفتن بركت به خانه ارباب میبرند ولی دختر، ارباب را 

، درویشی را مورد آزار و اذیّت قرار میدهند كه در میکشد. در داستان دوم، دو سرباز مغول

نهایت به دلیل مبارزۀ منفی درویش دو سرباز نابود میشوند. در سومین داستان، طلحک و 

خانوادۀ او به شهری وارد میشوند كه آیین میرنوروزی برگزار میشود. در شهر كسی نقش 

دم شهر در پایان نمایش به زن و میرنوروز را نمیپذیرد و طلحک، این نقش را میپذیرد. مر

دخترش تجاوز میکنند. طلحک از شهر خارج میشود و با آغوش باز به سوی گرگهای 

شدن آن آغاز با توصیف حملۀ ایلغاریان به روستا و به آتش كشیده« عیارنامه»گرسنه میرود.

ه كه میشود. خبر مرگ سالمخاتون در این حمله، مکری است كه ایلغاریان را به زورخان

محل دفن سالمخاتون و خانۀ پهلوان قدر است، بکشانند. ترفند پهلوان و سالمخاتون اثر 

، داستان عیار «عیار تنها»میشوند. میکند و ایلغاریان به زورخانه حمله میکنند و كشته

است.  پیرمردی او را مییابد و از او مراقبت مجروحی است كه از برابر مغوالن گریخته

در برابر این مهماننوازی به دختر او تجاوز میکند و اسب و صندوقچۀ پیرمرد را میکند. عیار 

به زور میگیرد. مغوالن، پیرمرد را میکشند. عیار مجبور میشود كه دختر را با خود ببرد. در 

پایان این سفر، دختر و كودكی، تنها و آواره میروند و عیار در برابر مغول میماند تا بمیرد. 

ایلخان از میرمهنّا میخواهد دخترش، ترالن، را برای او و سه « پوشی میركفنهاقصّه»در 

پسرش به اردوگاه بفرستد و خود نیز شاهد تجاوز او و پسرانش باشد. پدر و دختر را به 

میشود. داستان با مبارزات پیر اردوگاه میبرند. ترالن، ایلخان را میکشد و خود نیز كشته
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پایان پیر هم میمیرد. روح پیر برمیگردد ولی میبیند مردم آئین مهنّا ادامه مییابد. در 

 اند.ای از مبارزات او ساختهمسخره

 

 

 های تاریخی موتیفهای فیلمنامه -3

 ناتوانی یا مرگ پادشاه -3-1

اساس سامان خانواده در جوامع مردساالر، با سه عنوان كلّی پدر، همسر و پادشاه  

پدر یا همسر میتواند عاملی برای پیدایش آشفتگی در زندگی فراهم است. ناتوانی یا حذف 

خانواده باشد امّا پادشاه، سایۀ بزرگتری از همان پدر یا همسر در جامعه است كه ناتوانی، 

مرگ یا شکست او، باعث آشفتگی جامعه خواهدشد. در آثار بیضایی هر سه عنصر، ناتوان، 

مرگ پادشاه اولویت دارد، ناتوانی و مرگ  مقتول و یا فراری توصیف میشود؛ چون سستی و

پدر و همسر را نشان نمیدهیم اگرچه كه این موتیف نیز در همۀ آثار او  وجود دارد. در 

 ضمن جایی كه حضور بیگانه ترسیم میشود دلیلی بر ناتوانی یا مرگ پادشاه است.

صحاف: در پسر »(؛ 12مرگ یزدگرد، بیضایی: ص«)آسیابان: آیا پادشاهان میگریزند؟»

دیباچۀ نوین «)توس مرگ به عربی سخن میگوید و ظلم به تركی و ترس به پارسی.

شرزین:... این كتاب میگوید: تازیان در نهایت نیکخواهی به ما »(؛ 39شاهنامه، بیضایی: ص

طومار شیخ شرزین، بیضایی: «)حمله كردند و ما در كمال ناسپاسی از خود دفاع كردیم.

پردۀ نئی، بیضایی: «)ان:... همۀ آنچه تو گفتی، رؤیای من است.امیرماك»(؛ 11-12صص

ای سلطان در زره و كالهخود زرین و دیهیم، استوار بر میان غبار برخاسته لحظه»(؛ 169ص

تاریخ سرّی سلطان در «)باخته را فرو میدهد.میشود. غبار این شوكت رنگآن دیده

پیش خان تاتار. دستش را میبوسم؛ پایش را  داماد:... امروز میروم»(؛ 6آبسکون، بیضایی: ص

آهو، سلندر، طلحک و دیگران، بیضایی: «)میبوسم؛ قسمش میدهم؛ راضیش میکنم.

رییس:...تاراج طوایف به من میگوید؛ هنوز تاتارم. اگر خون نریزم چه »(؛ 12ص

 سوار: این راز باید پوشیده بماند. كسی نداند كه»(؛ 45عیارنامه، بیضایی: ص«)كسم؟

 -ایلخان:]خندان[برای هر سه»(؛ 42عیار تنها، بیضایی: ص«)سلطان از كدام راه میرود.

خوانی (. جز سیاوش8پوش، بیضایی: صهای میركفنقصّه«)برای هر سه پسر و خودم. -هوم

كه خود یک نمایش آیینی است در نه اثر پادشاه محذوف است و به همین نسبت پدر و 

 ند.همسر، مقتول یا ناتوان هست

 تجاوز به عنف، آوارگی زن و كودک   -3-2

در صورت حذف یا ناتوانی پدر، همسر و پادشاه، خانواده در معرض تهدیدهایی چون 

تجاوز به عنف، آوارگی و قتل قرار میگیرد. چون تجاوز به عنف بر زن شوهردار از نظر 
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ف را اجتماعی خشنترین و فیجعترین نوع خشونت است در مرحلۀ نخست این موتی

زن:]در نقش یزدگرد[ ... ای مرد) همسر خود را بگوی كه به رختخواب »مشخص میکنیم: 

ای، همسایه:]آستین او را میکشد[ بیا، فاحشه»(؛ 42مرگ یزدگرد، بیضایی: ص«)من درآید.

برات: ورتا دست بکش. نمیفهمی »(؛ 25دیباچۀ نوین شاهنامه، بیضایی: ص«)نام او ایران.

زن دیوانه:... آن شب ارباب، تنها »(؛ 27پردۀ نئی، بیضایی: ص«)؟كه من عاشقت هستم

دختر گیرافتاده و هراسیده،... عیار »(؛ 9آهو، سلندر،طلحک و دیگران، بیضایی: ص«)نبود.

عیار تنها، بیضایی: «)خود را به او میرساند، گریبان او را میگیرد و جامه بر تنش میدرد.

هیکل با تو زورآوری .. خوش نداری كه این مردان قویایلخان: ... سالم ترالن)..»(؛ 13ص

 (.10پوش، بیضایی: صهای میركفنقصّه«)كنند؟)

چند »است: در سه اثر كه تجاوز نیست، موتیف آوارگی زن و كودک به شرح ذیل آمده 

تاریخ سرّی سلطان در آبسکون، «)سوار شمشیردار در حال كشتن زنان وحشتزدۀ حرم.

سیوز: او فرزندزادۀ من نیست... آن دخترک را به شیرخوارگی پسرم گر»(؛ 7بیضایی: ص

اش به ایران ورزیگران بودند و جان در جنگ سوختهفرزند گرفت كه مادر و پدر خانمان

زن:... دخترک زنده به گورم هنوز در گور »(؛ 184خوانی، بیضایی:صسیاوش«)پسین باخته.

(. طومار شیخ شرزین تنها اثر تاریخی 51: صعیارنامه، بیضایی«)خود برای من زنده است.

 بیضایی است كه در آن، موتیف آوارگی زن و كودک مطرح نمیشود. 

 كابوس  -3-3

كابوس عنصر ثابت در اجتماع و روان افرادی است كه در یک جامعۀ آشفته به سر 

ها را در های قومی و ملّی است. این كابوسمیبرند و از سوی دیگر یک عنصر پرتکرار در قصّه

سارتر در »رؤیاهای جوامع آسیبدیده از جنگهای جهانی اوّل و دوم به كرّات میتوان دید:

های مایونز را میدید كه رویش خون كابوسهایش، شهرهای آشوبزده میدید و كاسه

میپاشید. مخلوطی از اضطراب و ناباوری كه سارتر و دوبوار احساس میکردند، چیز عجبی 

دركافۀ اگزیستانسیالیستی، بیکول: «)مانیها، احساسات مشابهی داشتند.نبود. بسیاری از آل

 (.122-123صص

زن:]در نقش پادشاه[در خواب »است؛ در هفت اثر موتیف كابوس به طور مستقیم آمده

دیدم كه سواره در بیابان بیکران میروم، بربارۀ تیزپای خود؛ و بر زمین، نه خار و علف كه 

صدای فردوسی: دیشب خواب دیدم در »(؛ 24گرد، بیضایی: صمرگ یزد«)شمشیر میروید.

ای ها، گنجی است و زیر خاک، آتش بود. تا هرجا دویدم، خود را بر زمین دارای نشانهویرانه

دیباچۀ نوین شاهنامه، «)یافتم. این چشم كیست نگران و آن انگشت كیست نمایانگر؟

ه آتشی را نشان داد كه كنار آن، عیدی:...دیشب، در خواب به بند»(؛ 35-36بیضایی:صص

امیر ماكان: سوگند به اشکهای »(؛ 9طومار شیخ شرزین، بیضایی: ص«)این طومار را یافتم.
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پردۀ نئی، «)دار. همۀ آنچه تو گفتی رؤیای من است تا از آن سیاه میپوشم.خاتون غصّه

كه جزیره در سلطان بر كف جزیره، وحشتزده، از خواب میپرد و میبیند »(؛ 169بیضایی:ص

تاریخ سرّی سلطان در آبسکون، بیضایی: «)آب فرو میرود. سلطان هراسیده فریاد میکشد.

بود و اسبم تا زانو در خون بود و تاج افراسیاب: آری دیدم: دامنم را خون گرفته»(؛ 19ص

خونآلوده بر سر خونینم سنگین بود كه نیزۀ ایرانی من و اسب و تاج از زمین 

-قصّه«)ها خواب بد میبینند.اركان:... بچه»(؛ 100خوانی، بیضایی: صوشسیا«)برداشتند.

 (. 50پوش، بیضایی: صهای میر كفن

در سه اثر، عناصری همچون بازگشت مردگان یا توصیفهای متن، كابوسوارگی اثر را 

اجساد ریخته. بیابان؛ پشت دیوار یک شهر. باد. غباری از زمین برخاسته؛ »نشان میدهد: 

آهو، سلندر، طلحک و دیگران، بیضایی: «)كفنها در تالطم. اجساد روی زمین میغلتند.

باد؛ و گرد خاكستر پراكنده در هوا. تلی از سرهای بریده؛ دود، جاهای سوخته در »(؛ 60ص

عیار تنها، «)خاكی كه باد انگیخته از آنها میگذرد. دختر و عیار پیاده میان مردگان میروند.

خبرچین دوم: هر وقت از گور عیّاران میگذرم روح عیّاری به پایم »(؛ 31بیضایی:ص

 (. 41عیارنامه، بیضایی: ص«)میپیچد.

 مردگان گشتباز -3-4

آشفتگی در آثار بیضایی پیش از تولد آغاز میشود  و در جهان مرگ نیز ادامه دارد. در 

دختر:... برادركم) آنجاست.]بیزار[ او ترا »پنج اثر، بازگشت مردگان به شرح ذیل است: 

دختر: بیژن بر در است پدر) »(؛ 27مرگ یزدگرد، بیضایی:ص«)مینمایاند؛ با نشانۀ انگشت.

دیباچۀ نوین شاهنامه، بیضایی: «)از كجا؟ -ی:]شتابزده برمیخیزد[ نیک آمدیفردوس

طومار «)استها پیداست كه ]روح[ شیخ شرزین در میدان نشستهاز همۀ دریچه»(؛ 75ص

قیرگر:]پیش میآید[ انکار نمیتوانی سلطان. آن قیرگر منم »(؛ 76شیخ شرزین، بیضایی: ص

تصویر »(؛ 51سلطان در آبسکون، بیضایی: ص تاریخ سرّی«)و تیرهای تو در پشت من

دروازۀ شهر در نور غروب كه در قاب آن ترالن ایستاده است با قامتی كشیده، صورتی 

 (. 87پوش، بیضایی: صهای میركفنقصّه«)مهتابی، گردنی خونین.

 نمایش آیینی شامیران -3-5

نی دارای درونمایه و این موتیف نشان میدهد كه آیینهای قومی و ملّی و نمایشهای آیی

محتوای شامیران بسیار مورد توجّه بیضایی است. تنها در فیلمنامۀ تاریخ سرّی سلطان در 

است بازتاب نمایش آیینی شامیران به شرح ذیل ای نشدهآبسکون به آیین شامیران اشاره

تگی را زن: تو او را زدی]آرامکنان[ به بازی و خوشدلی؛ آنچنانکه در نوروز شاه ساخ»است؛ 

حاال دختر برای مادر سوگواری »(؛ 19مرگ یزدگرد، بیضایی: ص«)مینشانند و میزنند.

(؛ 96دیباچۀ نوین شاهنامه، بیضایی: ص«)میکند؛ تركیبی از آوازی و رقصی با سوزجگر.
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بودم كه پرندگان را میفرمود چشم بركنند و سپس مسخره: من خانمی خانزاده را شنیده»

(؛ در پردۀ نئی اگر چه به آیین شامیران 29ر شیخ شرزین، بیضایی: ص)طوما «پرواز میداد.

غریبه: آیا نظم از جهان »است: اشاره نمیکند ولی از لفظ شامیران به صراحت استفاده كرده

نخشب:... »(؛ 55پردۀ نئی، بیضایی: ص«)برخاسته؟ شامیران شده؟ دنیا را دادگری نیست؟

خوانی، بیضایی: سیاوش«)ز زمین چه چشم باید داشت؟اگر این آیین درنیاوریم سال دیگر ا

(؛ )سردمدار:... به رسم هر ساله. خان تاتار این یک روزه حکومت از دوش خود 13ص

آهو، سلندر، طلحک و دیگران، «)برداشته؛ از دریچه یا بامی، تماشای میر نوروز میکند.

گور همسرش قربانیش دیگری: رسم قدیمی را به جا بیاوریم؛ بر سر »(؛ 38بیضایی: ص

اند و آدمکی در شمایل مغول وسط میدانچه ساخته»(؛ 69عیارنامه، بیضایی: ص«)كنیم.

روی »(؛ 68عیار تنها، بیضایی: ص«)مردم با سنگ و آشغال به آن میزنند و ناسزا میگویند

اند؛ تپۀ دور دست دو نفر با صورتکهایی از پوست بز، دستهای مردی سیاه پوشیده را گرفته

-های میركفنقصّه«)یکی لباس سیاه او را به تنش جر میدهد و دیگری به او تازیانه میزند.

 (. 84پوش، بیضایی: ص

 تداوم شامیران -3-6

آثار تاریخی بیضایی را میتوان از جهت چگونگی پایان به دو دسته تقسیم كرد؛ دستۀ 

سر بر خاک مینهند؛... تنها همه »اوّل سه اثر است كه در پایان آنها، جامعه سامان مییابد؛ 

دیباچۀ نوین شاهنامه، بیضایی: «)دختر است كه ایستاده؛ كبوتران در تصویر میگذرند.

ورتا: نه. در رؤیای من این، امیر بود كه دیهیم از سرمیانداخت و تخت امارت به »(؛ 118صد

زی را... های بادر همان حال بازیگران جامه»(؛ 172پردۀ نئی، بیضایی: ص«)هیچ میگرفت

خوانی، بیضایی: سیاوش«)برگشت میدهند. آن میان، خاوند به آیدخت فریفته شده.

 (. 229ص

سردار:... به مرگ نماز برید كه اینک بر در »شامیران در هفت فیلمنامه تداوم مییابد؛ 

است. بیشماره؛ چون ریگهای بیابان كه در توفان میپراكند و چشم گیتی را تیره ایستاده

روح[شیخ شرزین با دو چوب بلند، چون »](؛ 69)مرگ یزدگرد، بیضایی: ص«میکند.

طومار شیخ شرزین، بیضایی: «)بلمرانی كه بر خشک میراند، در برهوت زمین دور میشود.

سلطان با صورت به زمین میخورد. آوای مرغی كه پیشتر شنیدیم، یکبار »(؛ 79ص

اجساد روی زمین میغلتند....به »(؛ 59تاریخ سرّی سلطان در آبسکون، بیضایی: ص«)میآید.

آهو، سلندر، طلحک و دیگران، «)طرف شهر میروند. اجساد، شهر را تسخیر میکنند.

عیارنامه، «)پهلوان: سوگند میخورم كه تا هستم شمشیر از دست نگذارم.»(؛ 60بیضایی: ص

د؛ تصویر در عیارتنها ناگهان... شمشیرش را برای حمله به آنها، باال میبر»(؛ 78بیضایی:ص

نگهبان:... او مهربان »(؛ 102عیار تنها، بیضایی:ص«)همین حال میماند و به سیاهی میرود.
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(. 91پوش، بیضایی: صهای میركفنقصّه«)اش خون میچکید. او ظاهر شد.بود. از سینه

 موتیف عدم پایان شامیران در هفت اثر از ده اثر تأكید بر تداوم شامیران است.

 های تاریخی بیضاییفکری فیلمنامهتحلیل سطح  -4

های بیضایی این نظریّه به دست میآید كه با خوانشهای مکرر آثار پژوهشی و فیلمنامه

مهمترین عنصر مسلّط بر اندیشۀ بیضایی، شامیران است. از علل مختلف تکوین شامیران در 

گ عامّه، و دومی آثار بیضایی دو علت، نمود بیشتری دارد كه اوّلی ادبیّات شفاهی و فرهن

 تاریخ است.

های تاریخی تأثیر ادبیّات شفاهی و فرهنگ عامّه بر سطح فکری فیلمنامه-4-1

 بیضایی

علّت توجه بیضایی به ادبیّات عامّه را باید در جریان توجّه پژوهندگان و نویسندگان 

در قرن حاضر جستجو كرد. ادبیّات  2و فرهنگ عامّه 1خارجی و ایرانی، به ادبیّات شفاهی

-شفاهی و فرهنگ عامّه تا قرن چهاردهم هجری شمسی در ایران هرگز مورد توجه نبوده

چرا كه چنین ادبیّاتی را فاقد ارزش محتوایی و هنری میدانستند ولی در آغاز قرن است؛ 

ه علّت آن را چهاردهم مورد توجّه بسیاری از پژوهندگان و نویسندگان ایرانی قرار گرفت ك

دو برادر به نامهای یاكوپ و »باید در آشنایی ایرانیان با ادبیّات اروپایی یافت.  در اروپا 

های قومی ویلهم گریم... در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم به گردآوری قصّه

در  1812سرتاسر اروپا پرداختند و در ادامه تالشهای آنها، پیتر كریستین از برنسون در 

های قومی اسکاندیناوی و جوزف جاكوب و اندرو النگ در انگلستان نسبت به گردآوری قصّه

سرزمین خود اقدام كردند. دامنۀ گردآوری در سایر كشورهای جهان به خصوص در قاره 

ادبیّات «)های قومی افریقا و امریکا و بومیان به قرن بیستم نیز كشیده شد.امریکا و قصّه

(. شواهد نشان میدهدكه ایرانیان از 84نان و ترویج خواندن، قزل ایاغ: صكودكان و نوجوا

متلهای ایرانی یکی از »فعالیّت اروپاییان در این زمینه آگاه بودند؛ هدایت مینویسد:

ترین نمونۀ نثر فارسی است كه از حیث موضوع، تازگی و تنوع در خور گرانبهاترین و زنده

ست با بهترین آثار ادبی برابری بکند. ولی متأسفانه تاكنون معرفی به دنیا میباشد و قادر ا

های عامیانۀ كرمانی و بختیاری را به انگلیسی ترجمه به استثنای مجموعۀ لوریمر كه قصّه

فرهنگ عامیانه مردم ایران، «)نموده، متن صحیح و قابل توجه فارسی آنها در دست نیست.

 (.219هدایت: ص
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ار عسگرزاده... بسیاری از داستانهای عامیانه را جب»هجری شمسی، 1300در سال 

جهت اجراء در كودكستان در قالب نمایشنامه عرضه كرد.... ولی اوّلین گردآورندۀ ادبیّات 

ادبیّات «)است.منتشر شده 1310عامیانه، صادق هدایت است كه كتاب اوسانۀ او در سال 

نویسندۀ دیگری كه به ادبیّات  (.113قزل ایاغ: ص كودكان و نوجوانان و ترویج خواندن،

های عامیانه آذربایجان عامّه توجّه كرد، صمد بهرنگی بود. بهرنگی خود گردآورندۀ افسانه

تر بود چرا كه بود. ولی باید توجّه داشت كه كارهای صادق هدایت از دیگران گسترده

نگ فره«)آغاز شد. 1312پس از چاپ كتاب نیرنگستان » جنبش مطالعۀ فرهنگ توده

(. اگرچه  هدایت به لفظ شامیران اصالً اشاره نمیکند 237:صعامیانه مردم ایران، هدایت

ولی او اوّلین كسی است كه چند نمونه از مراسم آیینی شامیران را گردآوری و تدوین 

روز  -دی به مهر»های آن، میتوان به موارد ذیل اشاره كرد: نمونۀ اوّل: میکند كه از نمونه

هر ماه شمسی و این روز از ماه دی روز عید و جشن مغان است. این روز به پانزدهم از 

غایت مبارک گیرند و صورتی از خمیر آرد سازند یا از گِل و آن را در راهگذار بنهند و 

(. نمونۀ 121همان: ص«)خدمت كنند، چنان كه ملوک و سالطین را. آنگه به آتش بسوزند.

در میان پارسیان كه اوّل ماه آذر مردی كوسه را سوار نام جشنی بوده  -كوسه برنشین»دوم:

كرده بربدن او داروهای گرم طالكرده و طعامهای گرم به وی خورانیده بادزنی دردست خود 

همان: «)باد میزده و از گرما شکایت مینموده و مردم از اطراف برف و یخ بر روی او میزدند.

 (. 122ص

مطالعۀ فرهنگ عامّه در زمینۀ ادبیّات نمایشی بیضایی، پژوهشهای صادق هدایت را در 

سازی، تعزیۀ مردم برای نمایشهایی چون شبیه« نمایش در ایران»پی گرفت. او در كتاب 

مرگ سیاوش، مراسم مغکشی، جشنوارۀ شاهکشی موسوم به دیبمهر، كوسه برنشین، 

را تشریح  میرنوروزی، عمركشان، رقصهای زنان در ستایش ناهید و تعزیۀ وقایع كربال

میکند كه فکر مسلّط بر این نمایشها، برافتادن سامان است. او همچنین در دو كتاب 

، داستان هزار افسان را به «هزار افسان كجاست؟»و « یابی درخت كهنریشه»پژوهشی 

داستان ضحاک و سپس ریشۀ هر دو را در آیینهای بارانخواهی و چیرگی اژدهای 

 شان میدهد. خشکسالی و برآمدن شامیران ن

واژۀ شامیران به معنی نمایش آیینی یا به معنی آشوب در زمان مرگ پادشاه، در 

فرهنگهای فارسی وجود ندارد. بیضایی شامیران را از فرهنگ عامّه میگیرد و در آثار 

من میکوشم » یابی درخت كهن، میگوید:پژوهشی خود به كار میبرد. او در كتاب ریشه

آزاد و شهریار، همان شهرناز و ارنواز و ضحاک اسطورۀ شهرزاد و دیننشان بدهم كه این 

(. باز همین مشغلۀ ذهنی او را رها 8یابی درخت كهن، بیضایی: صریشه«)باستان هستند.

همان كوشش را از خود نشان « هزار افسان كجاست؟»نمیکند تا این كه دو باره در كتاب 
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در آیینهای بارانخواهی این »یتا میداند و میگوید:و شامیران را آیین مرتبط با آناه میدهد

دهنده پایان گیتی و برافتادن سامان و یا ای نمادین نشانسوی و آن سوی ایران، به گونه

به راستی، مرگ پهلوان است]= چیرگی اژدهای خشکسالی و برآمدن شامیران[ و پیداست 

هزار «)خوانی ایزدبانوی آب استهایی از آیینهای نیازبردن و فریادكه این همه خود گونه

اگر شامیران را یک آیین بدانیم در این صورت (. 301-302افسان كجاست؟، بیضایی: صص

شاه »از قدیمیترین نمایشها میتوان نمایش »شامیران یک نمایش آیینی خواهد بود كه:

ونان رواج نام برد. این نمایش در ایران، سومر، بابل، آشور، روم و ی« مرگ آئینی»یا « بدلی

 (.34، افشار:صتحلیلی بر بازتاب اسطوره در سینمای بهرام بیضایی«)است.داشته

نمایش آیینی شامیران عالوه بر كشورهای مذكور در دیگر مناطق جهان نیز دیده 

میشود؛ به طور مثال در ایالت كویالكر آیین شاهکشان همراه با خشونت برگزار 

ر، در پایان دوازدهمین سال سلطنتش، در فستیوالی پادشاه بومیان ایالت كویالك»میشد:

ای ابریشمین رسمی، دستور برپاكردن داربستی چوبی را میداد، كه رویش را با پارچه

میپوشاندند. پس از آن كه، پادشاه طی مراسمی آیینی، همراه با موسیقی و تشریفات 

یگان میپرداخت. پس ای حمام میکرد، به معبد میشد و به ستایش خدافراوان، در حوضچه

از آن از داربست باال میرفت و در مقابل مردم، كاردهایی تیز برداشته، شروع به بریدن دماغ، 

گوشها و لبهایش میکرد، تا جایی كه میتوانست از گوشتهای تنش جدا و به اطراف و دور و 

خود را كم بیحال شود و گلوی بر پرتاب میکرد تا وقتی كه آنقدر از او خون رود كه كم

 (. 100قهرمان هزار چهره، كمپبل:ص «)ببرد.

بیضایی در جای دیگر معنی شامیران را به هر حادثه تاریخی كه نظم اجتماع را به هم 

شامیران به نظر من معادل بسیار روشن و درستی »باشد، گسترش میدهد و میآورد: ریخته

است با توجه به این كه تاریخ ایران بریده بریده بود و با مرگ هر شاه به پایان میرسید و با 

میشد، فاصله آن میان یعنی زمانی كه سامانی برافتاده و برنشستن هر شاه، تازه و نو 

رننشسته عمالً زمان شمرده نمیشد، جهانی بود ایستاده و شامیران سامانی دیگر هنوز ب

در بارۀ مسافران «)بود... زمانی كه تاریخی به سررسیده و تاریخ دیگر هنوز آغاز نشده.

 (.127-128ساختۀ بهرام بیضایی، قوكاسیان: صص

های خود، بسیار گسترده از اصطالح جز بیضایی كه در آثار پژوهشی و مصاحبه

اشاره كرد « سبک و ژانر در تئاتر و سینما»است، میتوان به كتاب كرده ان  استفادهشامیر

در واقع در آثار »كه شامیران را در سیزدهمین ویژگی آثار هیچکاک چنین توضیح میدهد: 

تراژیک سامان زندگی فرد با جمع به هم میریخت و یک دوره آشفتگی میگذشت تا باز دو 

سامان برسد و آشفتگی یعنی آنچه در زبان فرنگی نو همه چیز بهباره در شرایطی جدید و 
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سبک و ژانر در تئاتر و سینما، «)ایمكائوس)كی اس( میگویند و ما گویا شامیران میگفته

 (. 253احمدی: ص

نگریتوهای »است؛ در اساطیربه معنی آشفتگی پایان هستی نیز آمده اساطیردر كائوس 

خدای خالق، پیروی نمیکنند از « ایكاوه»مردمان از احکام  ماالكا بر این باورند كه چون

این رو، او روزی به كار جهان پایان خواهد داد. از این رو، آنها در هنگام طوفان و كوالک 

میکوشند تا با تقدیم نذورات و پیشکشهای خونین )قربانی( به خدایشان به عنوان كفاره 

(. 295رینش و مرگ در اساطیر، رضایی، صآف«)گناهان از وقوع فاجعه پیشگیری كنند.

در اسطوره »كائوس در برخی اساطیر به آشوب و آشفتگی آغازین آفرینش اشاره دارد؛ 

آفرینش ژاپنیها به دو گونه آفرینش برمیخوریم: یکی پیدایش برخی از ایزدان به خودی 

و جهان هستی ( و دیگر، تولد برخی دیگر از ایزدان  Chaosخود از آشفتگی اوّلیه)كائوس

 (. 83همان: ص«)از یک زوج ایزد

موتیفهای ادبیّات شفاهی و فرهنگ عامّه و آیینهای نمایشی مورد توجّه بیضایی با 

اوّل باید » های تاریخی، برابر است. او میگوید:موتیفهای سطح فکری بیضایی در فیلمنامه

ستم، هرچند مهمترین كار برداری از آداب و رسوم نیبگویم من همینطوری عالقمند به بهره

است كه این آیینها، پیش از فراموش شدن به نحوی جائی ثبت شود ولی من از پركردن 

ارتباط آیینها بیزارم؛ امّا اگر آنها را با دستکاری یا تعبیر وقت فیلم با نمایش مجرد و بی

ا تا خودم به كار میبرم، برای این است كه خیال میکنم، در ساختمان فیلم من آیینه

گفت و گو با بهرام بیضایی، قوكاسیان: «)حدودی زیادی به جای زبان گفتاری كار میکند.

(. كاربرد آیین به جای زبان، بین فرم شامیران و درونمایۀ آن هماهنگی ایجاد 239ص

 میکند.

 های تاریخی بیضایی تأثیر جریان تاریخ پژوهی بر سطح فکری فیلمنامه -4-2

روسیه، باعث شد كه ایرانیان، توجّه به تاریخ را به عنوان راهی شکست ایران در برابر 

باشند، لذا ریشۀ توجه به تاریخ را باید از برای نجات كشور و توسعۀ آن در نظر داشته

و ترجمۀ كتابهای تاریخی جستجو كرد. اصالحات  1شکلگیری نهضت ترجمه در عصر قاجار

از »در قالب اقدامات عباس میرزا تبلور یافت.  و پرداختن به ترجمه، در تاریخ معاصر ایران،

دیدگاه عباس میرزا علّت ترقی فرنگ، وجود امپراتورانی مانند ناپلئون و پطركبیر بود؛ 

ما چگونه «)بنابراین دستور داد؛ كتابهایی در بارۀ اقدامات این امپراتوران بزرگ ترجمه شود.

                                                      
از پرویز حسالین طالیالی و لالیال    رجوع كنید به مقالۀ علل گرایش به ترجمه كتابهای تاریخی در عصر قاجار  -1

، 1390هالای علالوم انسالانی، بهالار و تابسالتان      نجفیان رضوی. چاپ شده در پژوهشنامۀ انتقادی متون و برناماله 

 .22شماره 
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خی كه به دستور عباس میرزا ترجمه شد، (. از میان كتابهای تاری35ما شدیم، زبیا كالم: ص

عالوه بر كتاب پطركبیر اثر ولتر میتوان از كتابهای شارل دوازدهم، تاریخ اسکندر، تاریخ 

 ناپلئون، تاریخ انقالب كبیر فرانسه، علل انحطاط و سقوط امپراتوری روم اشاره كرد.

وپایی حمایت كردند پس از عباس میرزا، شاهان بعدی نیز از ترجمۀ كتابهای تاریخی ار

-ای تحت نظارت ناصرالدّینو این مسأله، با تأسیس مدرسۀ دارالفنون و سپس دارالتّرجمه

شاه به باروری رسید. پس از تأسیس مدرسۀ سیاسی، تدریس متون تاریخی به زبان فارسی 

از همان آغاز، درس تاریخ حتی »در این مدرسه،  توجه به تاریخ را به اوج كمال رسانید. 

 (. 67: ص2شرح زندگانی من، مستوفی، ج«)جزء یکی از مواد امتحان ورودی قرار گرفت

خاورشناسان در »شناسی علّت دیگر توجّه به ترجمه و تألیف كتابهای تاریخی بود. شرق

بررسی تمدنهای شرقی،  با استفاده از متدها و ابزارهای جدید پژوهش و نیز با استفاده از 

های تمدن اساطیری و باستانی شناسی، بسیاری از جنبهعنوان ابزار شرقشناسی به باستان

های باستانی و ایران را از غبار قرون خارج ساختند. كشفیّات تاریخی، خواندن كتیبه

های اروپاییان، اطّالعات گرانبهایی از تاریخ و جغرافیا و احوال محلّی ایران را در سفرنامه

(. نخستین روشنفکران ایرانی، 22در ایران، آدمیّت: ص  انحطاط تاریخنگاری«)برداشت.

شناسان و آثار ضمن پرداختن به ترجمۀ این آثار، خود نیز تا حدّ زیادی تحت تأثیر شرق

نامۀ »آنان قرار گرفتند و كتابهایی در این زمینه تألیف كردند. از آن جمله میتوان به 

 از صنیع الدّوله اشاره كرد. «تاریخ ایران»الدّین میرزا و از جالل« خسروان

در صدر این »ترجمۀ كتابهای تاریخی منجر به ترجمۀ رمانهای تاریخی شد كه 

مترجمان، محمدطاهر میرزا قرار میگیرد كه نخستین بار رمانهای الکساندر دوما را به 

خوانندۀ فارسی زبان شناساند... جاذبۀ این طیف]رمانهای تاریخی[، نخستین رمانهای 

را پدید آورد. از آغاز قرن چهاردهم شمسی، با تشویق ضمنی حکومت، رمانهای فارسی 

العابدین مؤتمن مشهورترین رمان تاریخی این دوران را تاریخی رواج كلّی یافت. زین

نوشت.... طبعاً به رسم روز، روشنفکران نیز بدین قطب گرایش یافتند....صادق هدایت 

ماه »هایعید نفیسی ناسیونالیسم خود را در قصّهرا با حس تند ضد تازی و س« مازیار»

 (.133-134نویسندگان پیشرو ایران، سپانلو: ص«)نشان داد.« نخشب

جریان »بود؛ تحت تأثیر آثار نمایشی كه نخست با ترجمۀ آثار نمایشی اروپا آغاز شده

بود، در ناسیونالیسم و تعظیم و تحسر نسبت به گذشته كه با مشروطیت شکل گرفته

الهای آغاز قرن خورشیدی حاضر، رواج كلّی یافت. درک افتخارات گذشته و عظمت س

اجدادی و لزوم پیدا شدن یک منجی ملّی یکی از مسائل كلّی تئاتر شد. آثار نمایشی 

الدّوله، تندركیا، علی نصر ، صادق هدایت و دیگران میرزادۀ عشقی، ابوالحسن فروغی، محقق

بست ای گوناگون تکرار كردند. امّا به موازات اینگونه برداشتها، بناین درونمایه... را به شکله
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نویسان ظاهر شد. گریگوریقیکیان نخستین كسی است كه آن نیز در چشمانداز نمایشنامه

یقیکیان داستان « جنگ مشرق و مغرب»تاریخ را با دید تحلیل نگریست؛ در نمایشنامۀ 

است؛ نیروهای مثبت و دارا را موضوع كردههجوم اسکندر به ایران و مجادلۀ اسکندر و 

منفی نمایش یک مایۀ اساسی چشمگیر است تا موقعی كه اسکندر به پشت دیوارهای 

همان: «)پایتخت هخامنشی رسیده، هنوز كسی جرأت نمیکند به دارا، واقعیّت را بگوید.

 (208-209صص

ها و تراژدیهای تاریخی اگر شکست ایران از روسیه، آغازگر توجه به تاریخ و نوشتن رمان

رفته را منعکس میکرد و ناسیونالیسم شناسی، در دلها، حسرت شکوه از دستبود و شرق

ایرانی و تأسی به غرب را راه نجات میانگاشت، دیری نپایید كه اشغال ایران درجنگهای 

جهانی اوّل و دوم و دخالت كشورهای غربی در امور داخلی ایران همچون دخالت در 

باعث رویگردانی ایرانیان از غرب شد. به تبع آن، شک و تردید در  1332مرداد 28ی كودتا

-های تردید در بارۀ كار شرقمواد و مصالح نویسندگان و مستشرقان غربی آغاز شد. نمونه

گویهای مغرضانۀ بهبدبختانه ما هنوز هم گوشمان به این به» شناسان را چنین میتوان یافت:

جۀ بیگانه اخت است كه هر چند سال یکبار در لباس مستشرقی یا مأموران وزارت خار

سفیری یا مستشاری به این سو میآیند و در آخر طومار وهنآوری درست میکنند كه بله 

یعنی همین مایی كه از دورۀ خسرو  -شما سرتان، سرشیر است و دمتان، دم فیل. و ما

ارف دلباخته بودیم؛ به دنبال همین رفت ایم و به تعانوشیروان مالیخولیای بزرگنمایی داشته

و آمدهای نوع تازه است كه فرنگیان با خلق و خوی ما آشنا میشوند و میآموزند كه چگونه 

( و راه را چنین نشان 76-77احمد: صغربزدگی، آل«)دست به دهان، نگاهمان بدارند.

لی با یک نقشۀ است وقت آن، كه برای تحصیالت عابه گمان من اكنون دیگر رسیده»داد:

مرتب و مناسب با احتیاجات فنی و علمی مملکت، برای یک مدت مثالً بیست ساله، شاگرد 

(. این 192همان: ص«)فقط به هند یا ژاپن بفرستیم و نه هیچ جای دیگر از فرنگ یا آمریکا.

های باستانی به بعد، از افتخار به گذشته 1341گونه شد كه برخی از نویسندگان از سال 

 ی برتافتند و به شرق یعنی به هند، چین و ژاپن متوجه شدند.رو

بیضایی درست در آغاز دلزدگی از غرب و ناسیونالیسم حکومتی، پا به عرصه تئاتر و 

 45هایش را نوشت...اوّلین تئاترش را در سال اوّلین نمایشنامه 41در سال »سینما گذاشت:

(. او نمایش در ایران را در 32-33صص زندگی و سینمای بیضایی، عبدی:«)كارگردانی كرد

دریافتم كه »منتشر كرد. آثار بیضایی از دل این دلزدگی متولّد شد؛ او میگوید: 1344سال 

با بزک دیگران جراحات تاریخی من زیبا نمیشود...من تاریخ خواندم و خود را وارث 

-نشدهدر تاریخ گفتهوحشتی عظیم یافتم. امّا توانستم آرام آرام صدای مردمی را بشنوم كه 

(. بیضایی 27مجموعه مقاالت در نقد و معرفی آثار بهرام بیضایی. قوكاسیان: ص«)اند.
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بود؛ خودآگاه یا ناخودآگاه همان مسیری را رفت كه آل احمد در غربزدگی ترسیم كرده

یعنی توجّه به شرق به جای توجّه به غرب. در نتیجه آثار پژوهشی نمایش در ایران، نمایش 

 ر چین و نمایش در ژاپن را نوشت.د

آنچه در تاریخ »مطالعۀ تاریخ ایران، باعث پیدایش این دیدگاه در بیضایی شد كه 

-كنندۀ این ملک، زود  به چشم میخورد نه تنها جمع تضادها است بلکه جمع بیخسته

سر مهاجران آریایی بر »(. او معتقد شد:17نمایش در یران، بیضایی: ص«)ثباتیها هم هست.

هر دو راهی خشک این دیار از هم جدا شدند و هر یک ایلی یا تباری شدند؛ جدا مانده و 

های بیحاصل، تا دولتهای پادشاهی و قلمروهای بیکران شکل ها و درهسرگردان بین كوه

گرفتند، همچنان با اقوام پراكنده و مختلف و جنگ از پی جنگ، با یونانیان، رومیان، 

ها در مذهب، به در و باالخره اعراب...؛ شورش، شکست، پیدایش فرقهشورشیان، اقوام در 

ای، یورش تركها، مغولها، افغانها، جنگ با باز هر پاره به دست حاكمی و هر حاكمی از فرقه

عثمانی، هند، روسیه، شورشیان داخلی و رسیدن به تاریخ معاصر و پیدایش افکار 

خ ده درصد جامعه یعنی قدرتمندان است و نود آزادیخواهی و ... خالصه، این تازه، تاری

شدند یا فراموش و درصد مردمی هم بودند كه در طول این تاریخ، یا اطاعت كردند یا كشته

زندگی و سینمای بهرام «)متأسفانه هیچگاه، هیچ كار جمعی نتوانستند انجام دهند.

 (. 159بیضایی، عبدی: ص

گرایش واقعی »در همان علّت نخستین دارد:گرایش بیضایی به بازآفرینی تاریخ، ریشه 

من، یافتن پاسخ سوالهایی است كه با ظهور روشنفکری عصر جدید در ایران پیدا شد؛ ما 

كه هستیم؟ چطور به این روز افتادیم؟ چه راه خالصی داریم؟ ناآگاهی و دروغ و خود 

جی كه داریم، نگه فریبی در پیداكردن جواب هر كدام از پرسشها، ما را در همین وضع بغرن

و تصادفاً با پرسیدن از  میدارد. اگر آن را بغرنجتر نکند. من با پرسیدن شروع كردم نه تأیید

-پرستانه و حتی نگاه نسل اوّل روشنفکران نوشتههمان تاریخهایی كه زیر تأثیر نگاه میهن

جدال «)یشود.بود. و سؤالم این بود كه چرا در تاریخ هیچ اسمی از مردم عادی برده نمشده

 (. 36با جهل، امیری:

 نتیجه -5

است؛ دستۀ اوّل آثاری است كه صرفاً در دو دسته آثار در نقد آثار بیضایی تألیف شده

هایی در نقد آثار ها نمیشود و دستۀ دوم مقالهنقد سینمای بیضایی است و شامل فیلمنامه

تعداد اندكی از  قلمی او است كه قصد نویسندگان، نشان دادن چیستی و چگونگی

های بیضایی است و مهمتر از همه، این كه نویسندگان در این آثار توجّهی به فیلمنامه

ها و بررسی اند ولی با تمركز بر فیلمنامهسطح فکری و علل پیدایش و تکوین آن نکرده

، بر «زندگی، شامیران است»موتیفهای تکراری آنها، این نتیجه به دست میآید كه گزارۀ 
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فکری آثار بیضایی مسلّط است. علّت توجه بیضایی به ادبیّات عامّه، وجود جریان  سطح

و فرهنگ عامّه ایران در قرن حاضر است. بیضایی خود  ادبیّات شفاهی فرهنگی توجّه به

یکی از نخستین پژوهندگان حوزۀ ادبیّات نمایشی و آیینهای نمایشی و به نوعی ادامه 

 ت و گردآوری فرهنگ عامّۀ ایران است. دهندۀ راه صادق هدایت در ثب

جریان فرهنگی ترجمه، تألیف، بازنویسی و علّت دیگر پیدایش اندیشۀ شامیران، وجود 

شکست ایران در برابر روسیه  است. ها و رمانهای تاریخیبازآفرینی تاریخ و تولید نمایشنامه

شد ولی از این جریان  باعث توجّه ایرانیان، به تاریخ به عنوان راهی برای توسعۀ كشور

فکری، ناسیونالیسم و غربزدگی ظهور یافت، امّا ورود نیروهای نظامی بیگانه در جنگهای 

جهانی اوّل و دوم به ایران و دخالت بیگانگان در امور داخلی، سبب دلزدگی از ناسیونالیسم 

در نتیجۀ و غرب شد؛ بیضایی نیز تحت تأثیر این جریانهای فرهنگی قرار گرفت و شامیران 

 مطالعۀ شکستهای تاریخی ایران در سطح فکری آثار او، تکوین یافت. 

 

 منابع  
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 انتشارت آگاه، چاپ اوّل.

 (، تهران: انتشارات روشنگران، چاپ نهم.1389مرگ یزدگرد، بیضایی، بهرام) -

(،فصلنامۀ 1388موتیف چیست و چگونه شکل میگیرد؟، تقوی، محمّد و الهام دهقان) -

 .8تخصصی نقد ادبی، سال دوم، شمارۀ

 (، تهران: انتشارات روشنگران، چاپ نهم.1392ضایی، بهرام)نمایش در ایران، بی -

 (، تهران: انتشارات نگاه، چاپ سوم.1369نویسندگان پیشرو ایران، سپانلو، محمدعلی) -

(، تهران: انتشارات روشنگران، چاپ چهارم.1395، بیضایی، بهرام)؟هزار افسان كجاست -


