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چکیده
موضوعات و درونمايههای آثار بهرام بیضايی تنوع چشمگیری دارد .وی در آفرينشهای ادبی خود،
شگردهای ادبی گوناگونی ارائه میدهد که در پژوهش حاضر ،ضمن بررسی ،تحلیل و طبقهبندی
موضوعهای داستانی بیضايی ،اين شگردها در روايتِ داستان نمايش داده میشود .در اين پژوهش  24اثرِ
ادبی بیضايی که شامل سیزده فیلمنامه ،هشت نمايشنامه و سه برخوانی است ،بررسی میشوند .روش
پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است؛ بدينصورت که ابتدا موضوعات مورداستفاده بیضايی مشخص و سپس
دربارة هريک از آنها ،نمونههايی ارائه و تحلیل میشود .موضوعات موردعالقة بیضايی عموماً شامل
موضوعات ملی ،اجتماعی ،تاريخی ،مذهبی و اعتراضی به سینماست .او در آثارش فضاهای بسیاری به
نمايش گذارده ،ولی به ارائة موضوعات اجتماعی و ملی اقبال بیشتری نشان داده و آثار متعددی در اين
حوزهها آفريده است .وی برای طرح مضامین اجتماعی ،از شگردهای هنری گوناگونی چون «به کارگیری
اسطورهها»« ،اقتباس از متون کهن»« ،تمثیل» و «استفاده از قابلیّتهای ادب عامه» سود میجويد.
واژههای کلیدی :روايتهای داستانی ،موضوع ،بهرام بیضايی ،فیلمنامه ،نمايشنامه.
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 .1مقدمه
بهرام بیضايی آثار ادبی خود را در سه ژانر نمايشنامه ،فیلمنامه و برخوانی ارائه کرده
است .ادبیّات نمايشی ( )Dramaگونهای از ادبیّات است که در قالب نمايش به روی صحنه
میرود .اين گونة ادبیّات در گذشته بیشتر در يونان باستان و روم رواج داشته است ،امّا
سابقة نمايش به شکل امروزی آن که از غرب نشئت گرفته است ،به بیش از يک قرن
نمیرسد .دو گونة رايج ادبیّات نمايشی در ايران« ،نمايشنامه» ( )Playو «فیلمنامه»
( )Scriptاست.
«ادبیّات داستانی» ( )Fictionو «ادبیّات نمايشی» شباهتهای بسیاری با يکديگر
دارند و بسیاری از اصطالحات داستانی چون پِیرنگ ( ،)Plotفضا ( ،)Atmosphereصحنه
( ،)Settingتعلیق ( ،)Suspenseکشمکش ( )Conflictو ...در نمايشنامه نیز کاربرد دارد.
باوجوداين ،نمايشنامه ،ژانر ادبی خاصی است که با «داستان» متفاوت است و تفاوت
اساسی از آنجا آغاز میشود که توصیف در داستان ،جای خود را به اجرا در نمايشنامه
میدهد .داستان به قصد چاپ و مطالعة خواننده نگاشته میشود ،امّا نمايشنامه در اصل
برای ديدهشدن به نگارش درمیآيد.
«بیان تئاتری در مقايسه با بیان داستانی ابعاد بیشتری دارد؛ به اصطالحِ مارجوری
بولتن ( )Marjori Boultionسه بُعدی است .ادبیّاتی است که در برابر چشم ما راه
میرود و سخن میگويد… بیان داستان در واقع تکبُعدی است ،اين ذهن خواننده
است که آن را بنا به وضع و حال ذهن خود ،به بیان ديگری تبديل میکند .هنر
داستاننويس در اين است که مواد ،مصالح ،ظرفیّتها و امکانات اين تبديل را به کمک
کلمات فراهم سازد؛ درحالیکه بیان تئاتری از همان آغاز تبديل شده است .بیان
تئاتری دارای وسايل و ابزار خاصی است و از مجموعهای از عناصر ديداری -شنیداری
(سمعی -بصری) پديد آمده است .همین عناصر است که بايد به بیان اجرايی ترجمه
شود» (ناظرزاده کرمانی.)260 :1373 ،

«فیلمنامه» يکی ديگر از گونههای رايج ادبیّات نمايشی است .فیلمنامه با نمايشنامه
در اصل و طرز نگارش تفاوتهايی دارد .نويسنده معموالً در نگارش نمايشنامه گفتوگوی
میان بازيگران را مینويسد؛ درحالیکه در فیلمنامه عالوه بر گفتوگوهای بازيگران،
ويژگی صحنهها ،چشماندازهای موردنظر کارگردان و حرکت دوربین فیلمبرداری نیز شرح
داده میشود.
نوع ديگر نمايشی که رايج نیست ،امّا موردنظر اين پژوهش و البته بهرام بیضايی
است« ،بَرخوانی» است؛ برخوانی ،يک نوع روايت نمايشی است .اصوالً در برخوانی اين
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شخصیت نیست که سخن میگويد ،بلکه همیشه راوی (نقال) روايت را با صدای بلند
برمیخواند.
« 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.
برخوانانِ متون بیضايی نیز هم از بر میخوانند و هم به صدای بلند .برخوانی را بیضايی
به جای نقالی آورده است و برخوان را به جای راوی» (ريحانی.)49-48 :1388 ،

بیضايی در جلسة نقد کتابش که در دفتر مجلة کارنامه برگزار شده بود ،برخوانی را
معادل تکگويی میداند و علت انتخاب و نگارش برخوانیها را چنین بیان میکند:
«يکی از اولین سؤالهای زندگی من بود که چرا ما چون يونانیان نمايشنامه نداريم .بعداً
متوجه شدم که چون گفتوگو نداريم .فرهنگ ما ،فرهنگ تکگويی است .آن وقت بود
که اين بَرخوانیها را نوشتم؛ يعنی اين تکگويیها را» (.)30 :1379
بهرام بیضايی کار خود را از سال  1341در عرصة درامنويسی و پژوهش در زمینة
تئاتر آغاز کرده است .او نويسندهای پرکار و هنرمند است .نگارشهای ادبی بیضايی
شامل نمايشنامهها ،فیلمنامهها و برخوانیهای اوست؛ هرچند که بسیاری از آثار او به
صحنة نمايش يا اکران در سینما نرسیده و بهصورت کتاب منتشر شده است .موضوعات
مطرح در آثار بیضايی متنوع است .او آثارش را به يک يا چند موضوعِ محدود معطوف
نکرده است.
اصطالح ادبی «موضوع» ( )Subjectدربرگیرندة «پديدهها و حادثههايی است که
داستان را میآفريند و درونمايه را تصوير میکند؛ بهعبارتديگر ،موضوع ،قلمروی است
که در آن خالقیّت میتواند درونماية خود را به نمايش گذارد» (میرصادقی.)217 :1385 ،
بدينترتیب ،موضوع و درونمايه بر يگديگر اثر میگذارند ،امّا يکی نیستند .درونمايه
فکر و انديشة حاکم بر اثر است .در واقع ،درونمايه نگاه نويسنده به هريک از موضوعات
است (انوشه.)588 :1376 ،
هدف اين پژوهش ،بررسی موضوعات داستانی بیضايی ،تحلیل و طبقهبندی آنها و
همچنین نمايش شگردهای هنری او در پرداخت آنهاست؛ بدينمنظور ،تمامی نمايشنامهها،
برخوانیها و بیش از نیمی از فیلمنامههای او مطالعه شده که ازاينمیان 24 ،اثر ادبیِ او
شامل سیزده فیلمنامه ،هشت نمايشنامه و سه برخوانی بررسی میشود .موضوعات اصلی
آثار بیضايی را میتوان به پنج دستة کلی موضوعات ملی ،اجتماعی ،تاريخی ،مذهبی و
اعتراضی تقسیم کرد؛ موضوعات اجتماعی خود به سه دستة کلی تقسیم میشوند که
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عبارتاند از :آثاری با موضوع اجتماعی که به مسئلة «زن» میپردازند؛ آثاری با موضوع
اجتماعی– سیاسی در فرم تمثیلی و آثاری با موضوع اجتماعی که از قابلیّتهای ادب
عامه بهره میبرند.
کتابهايی دربارة آثار بیضايی چاپ شده است ،امّا اغلب آنها در حد بیان شرح
زندگی و پرداختن به فیلمهای اوست .حال آنکه از بسیاری از فیلمنامههای وی ،فیلمی
ساخته نشده است .کتابهايی که میتوان برشمرد ،عبارتاند از :زندگی و سینمای بهرام
بیضايی از محمد عبدی ( ،)1394گفتوگو با بهرام بیضايی و مجموعه مقاالت در معرفی
و نقد آثار بهرام بیضايی از زاون قوکاسیان ( ،)1378از اسطوره تا تاريخ ،از تاريخ تا
اسطوره در آثار بیضايی از الهام باقری ( )1391و سیمای زن در آثار بهرام بیضايی از
شهال الهیجی (.)1372
چند اثر ديگر نیز دربارة آثار بیضايی نگاشته شده است که تا اندازهای به آثار او
پرداختهاند .منصور خلج در کتاب نمايشنامهنويسان ايران از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا
بیضايی ( ،)1381صفحات بسیار اندکی را به اين نويسنده اختصاص داده است .مريم
افشار در پاياننامة خود با عنوان «اسطوره و آيین در سینمای بهرام بیضايی» (،)1392
پنج فیلمنامة غريبه و مه ،چريکه تارا ،شايد وقتی ديگر ،مرگ يزدگرد و مسافران را
براساس الگوی ساختاری «کلود برمون» ( )Cloud Beremondو «لوی استروس» ( Levi
 )Straussبررسی کرده است .شايان ذکر است که موضوع موردمطالعه در اين پژوهش،
در هیچيک از اين منابع مذکور بحث نشده است.
دربارة آثار ادبی بیضايی ،مقاالت اندکی منتشر شده و تاکنون مطالعهای علمی در
حوزة موردبحثِ اين مقاله صورت نگرفته است .مقاالتی که میتوان برشمرد ،عبارتاند از:
«بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سهگانة نمايشنامة شب هزار و يکم بهرام بیضايی» از
کاووسحسنلی و شهین حقیقی (« ،)1389نقش اسطوره و جنسیت (نقش زن) در سینمای
بهرام بیضايی» از اکبر شامیان ساروکاليی و مريم افشار ( ،)1392تحلیل جامعهشناختی
هويّت زن در سینمای بیضايی و مهرجويی» از غالمرضا آذری و علی تاکی (،)1390
« بررسی عناصر انسجامی در متن نمايشی سه برخوانی نوشتة بهرام بیضايی» از بهروز
محمودی بختیاری و وحید آبرود ( )1391و سه مقاله با عنوانهای «جدال زنان عیار در
برابر اسطورة مغول در روايتهای داستانی بهرام بیضايی»« ،تصوير ايزدبانوان در
روايتهای داستانی بهرام بیضايی» و «انواع بازنويسی و بازآفرينیهای بهرام بیضايی از
داستانهای کهن» از رقیه وهابی درياکناری و مريم حسینی بهترتیب در سالهای
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( )1395( ،)1394و ( )1396منتشر شده است .در اين مقاله برآنیم تا آثار ادبی بیضايی
را ازلحاظ تنوعِ موضوع و شگردهای هنری که وی برای پرداختِ موضوعات موردنظرش
استفاده میکند ،نشان دهیم و آنها را طبقهبندی و تحلیل کنیم.
 .2انواع موضوعات داستانی در آثار ادبی بهرام بیضایی
 .1-2موضوعات ملی
بسیاری از آثار بیضايی موضوعاتی ملی دارند .او در نگارش اين آثار ،از اسطورههای
سرزمینش بهره میبرد .بیضايی در آثاری چون اژدهاک ،آرش ،کارنامة بندار بیدخش،
شب هزار و يکم ( ،)1سیاوشخوانی و سهرابکشی به شکل صريح از موضوعی ملی-
اسطورهای استفاده می کند .او به اشکال گوناگون و با هنرمندی تمام ،سعی در بازگويی
اساطیر کهن ايرانی دارد و در اين زمینه ،خود نیز دست به اسطورهآفرينی می زند ،گاهی
نیز خوانشی جديد از اسطورهای کهن ارائه میدهد.
بیضايی اين روايتهای ملی -اسطورهای را طی يک بازآفرينی يا بازنويسی ساده به
نگارش درنمیآورد ،بلکه با شگردهای خاص خود که از ويژگیهای سبکی او محسوب
میشود ،آنها را برای صحنة نمايش آماده میکند .معموالً بازآفرينیهای وی در دو سطح
کلیِ «تغییر در چارچوب کلی اثر» و «تغییر در خويشکاریهای شخصیّتها» انجام
میشود .بازنويسی آثار او نیز به چند شیوه صورت میگیرد؛ ازجمله« :افزودن گفتوگو
بین شخصیّتها»« ،برقراری روابط علّی و معلولی» و «تغییر در شیوة روايتگری».
برخوانی اژدهاکِ بیضايی ،بازآفرينی از اسطورة مزديسنايی ضحاکِ ماردوش است.
اين اسطوره بهطورکلی تغییر میيابد و فقط رگههايی از داستان اولیّه در آن حضور
میيابد .در واقع ،بیضايی خوانشی ديگرگونه از اين داستان ارائه میدهد (ر.ک :بیضايی،
 1391ب.)25 -1 :

نمايشنامة شب هزار و يکم شامل سه اپیزودِ مستقل است؛ اپیزود اول ،يعنی
«شبهزار و يکم »1/خوانش جديدی از داستان ضحاک است .محتوا و چارچوب روايت با
نمونة اسطورهای آن همخوانی دارد ،امّا خويشکاریهای اشخاص داستانی کامالً
دگرگونه میشود؛ به عبارتی ،بیضايی اين اسطوره را از نظرگاهی ديگر بازسازی کرده و
پس از درآمیختن آن با داستانِ هزار و يک شب بهصورت داستانی نو ارائه داده است
(ر.ک :بیضايی 1392 ،پ.)38 -1 :
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«تیريشت»ِ اوستا کهنترين منبعی است که از «آرش شیواتیر» نام برده است (ياحقی،

 .)37 :1386روايت «آرش»ِ بیضايی در چارچوب اصلی و لحن روايت ،با نمونة اسطورهای
آن تطابق دارد ،امّا خويشکاریهای اشخاص داستانی ،بهويژه آرش دگرگون میشود
(ر.ک :بیضايی 1391 ،ب.)70-27 :

فیلمنامة سیاوشخوانی ،بازنويسی زيبايی از يکی از داستانهای شاهنامه است .در
کل اثر با اسطورهای ملی -حماسی ،يعنی اسطورة سیاوش مواجهايم؛ البته بیضايی اين
داستان را به شکل ساده بازنويسی نمیکند ،بلکه بهصورت داستان در داستان است .او
پیرنگ اصلی روايت خود را از شاهنامه وام میگیرد و در زمینه ،طرحی فرعی از
برگزاری آيین سوگِ سیاوش میگنجاند .بیضايی از اين طريق ،تصويری از آيین سوگ
سیاوش را نیز در اختیار مخاطب قرارمیدهد .ايجاد روابط علّی و معلولی طی داستان ،شیوة
ديگری است که بیضايی برای بازنويسی اين اثر بهکارمیبندد که به منطقیتر شدن هرچه بیشترِ
پیرنگ داستان منجر میشود (ر.ک :بیضايی 1391 ،پ.)230 -1 :

نمايشنامة سهرابکشی بازنويسی از رزمنامة «سهراب و رستم» است .بیضايی
داستان را از شاهنامه اقتباس کرده است و با افزودن گفتوگوهای بیشتر بین شخصیّتها و
همچنین برقراری روابط علّی و معلولی که به منطقیتر شدن پیرنگ داستان منجر می-
شود ،اين نمايشنامه را بازنويسی کرده است (ر.ک :بیضايی 1392 ،ب.)122 -1 :
نمايشنامة مجلس قربانی سِنّمار ،بازنويسیای هنرمندانه از بخشی از روايتِ هفت
پیکرِ نظامی گنجهای است .بیضايی اين داستان کوتاه و ساده را با مهارت تمام ،به شکل
نمايشنامهای کامل بازنويسی میکند و آن را به صحنة اجرا میبرد .درحقیقت ،چارچوب
داستان تغییر چندانی نمیيابد ،بلکه بیضايی با استفاده از تکنیکهای خاص خود ،يعنی
«تغییر در شیوة روايتگری»« ،افزودن گفتوگو بین شخصیّتها» و «برقراری روابط علّی
و معلولی» متن را هنرمندانه بازنويسی میکند (ر.ک :بیضايی 1389 ،ب.)76 -1 :
 .2-2موضوعات اجتماعی

يکی از دغدغههای بیضايی ،طرح مسائل اجتماعی زمانة خويش است .او به موضوعات
بسیاری چون مسائل زنان ،کودکان1و طبقات عوام و فرودست جامعه توجه نشان میدهد
و آثاری را در اين حوزهها میآفريند؛ البته بیضايی روشی يکسان برای طرح مضامین
موردنظرش ندارد .او گاهی بهطور صريح موضوعی اجتماعی را بیان میکند و گاهی نیز
مضمون موردنظر را با استفاده از شگردهای هنری خاص خود که از ويژگیهای سبکی
وی محسوب میشوند ،مطرح میسازد.
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 .1-2-2مسائل زنان

بیضايی در آثار داستانی خود ،مسائل اجتماعی را که مغفول مانده و کمتر به آنها توجه
شده است ،پیگیری میکند .زن و حواشی مربوط به آن ،يکی از مسائل موردعالقة
بیضايی است .وی بهطورکلی در آثارش ،به زن و هويّت زنانه توجه ويژهای دارد؛ چنانکه
در بسیاری از آثار خود که با مضامین مختلف نگاشته شدهاند ،زنان را محور اصلی
قرارمیدهد و داستانشان را روايت میکند.
بیضايی به چند شیوه ،مسئلة زن را در آثارش مطرح میسازد؛ گاه کاراکترِ زن را از
يک طبقة اجتماعی انتخاب میکند و در قالب داستان ،مشکالت و نگاه مردساالرانة
جامعه را به آن طبقه به تصوير میکشد .نمايشنامة «افرا» يا «روز میگذرد» و
فیلمنامههای «مقصد» و «حقايق دربارة لیال دختر ادريس» از اين زمرهاند .برای نمونه
فیلمنامة مقصد را تحلیل میکنیم.
الف .فیلمنامۀ «مقصد» :انتخاب یک تیپ

مقصد ،فیلمنامهای جادهای و سرگذشت زن جوانی (انسی) است که قربانی سنتهای غلط
روزگارش میشود .انسی به اجبار با پیرمردِ ثروتمندی (میرعتیق زيدری) ازدواج میکند.
میرعتیق میمیرد و وصیت میکند او را در روستايی دورافتاده ،در مقبرة خانوادگیشان
به خاک بسپارند و انسی نیز تا پايان عمر در کنار مقبرهاش گوشهنشینی اختیار میکند.
میرعظیم ،برادر شوهر انسی که به انسی عالقه دارد ،وظیفة خاکسپاری را برعهده
میگیرد .در بین راه ،بین میرعظیم و رانندة وانتِ حمل تابوت ،بر سر بهدستآوردن
انسی ،زدوخورد صورت میگیرد .انسی در ته دلش از میرعظیم خوشش میآيد و به
راننده روی خوش نشان نمیدهد ،امّا در انتهای داستان ،بهيکباره میان عزلتنشینی و
پیشنهاد ازدواج راننده ،دومی را میپذيرد و با راننده میرود.
«انسی :اين همه سال گذشته میرعظیم .چرا آخه؟ کاش امروز نمیاومدی اتاق پشتی
وانت؛ سرِ تابوت ،تو اون تاريکی؛ چون ديدم -وای -هنوزم دلم هری میريزه .میرعظیم
تکان میخورد .انسی از جگر فرياد میزند :ولی -حاال ديگه -نه! ...راننده بهسختی ،خود
را پشت فرمان کشانده .میرعظیم مینگرد .وانت روشن میشود .راننده درِ طرف انسی
را باز میکند تا او سوار شود ...انسی خود را میاندازد تو و در را میبندد .راننده
لبخندی بیرنگ بر لب میآورد» (بیضايی 1392 ،ت.)75-74 :

مضمون اين فیلمنامه ،نقدِ نگاه سنتی مردساالرانه است که وقعی به هويّت زنانه
نمینهد .بیضايی در اين فیلمنامه سرنوشت زنان طبقة محروم جامعه را نشان میدهد که
همه جا بدون توجه به خواست آنها ،به جايشان تصمیم گرفته میشود و آنها نیز چارهای
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جز پذيرش و تسلیم ندارند .البته انسی در برههای از زندگیاش بر ضد اين سنتهای
بیمنطق طغیان میکند و مسیرش را خود برمیگزيند .او آنچه برايش تعیین شده ،پس
میزند و خود انتخاب میکند که بقیة عمرش را چگونه بگذراند.
ب .فیلمنامۀ پردۀ نئی؛ اقتباس از متون کهن

يکی از شگردهای هنری که بیضايی از آن برای طرح موضوعات اجتماعی موردنظرش
سود میجويد ،اقتباس از متون کهن است .بیضايی بسیاری از داستانهای کهن را به وام
گرفته ،امّا در روايت آنها خالقیّتی هنرمندانه بهکاربرده است؛ اين خالقیّت ،گاهی به
شکل «بازآفرينی» و گاهی نیز به صورت «بازنويسی» اين آثار نمود يافته است؛ البته او
اين داستانها را طی بازآفرينی يا بازنويسی ساده به نگارش درنمیآورد ،بلکه با
شگردهای خاص خود ،آنها را برای صحنة نمايش آماده میکند .فیلمنامههای شب هزار
و يکم ( )1و پردة نئی از اين دستهاند.
فیلمنامة پردة نئی داستان زنی خردمند به نامِ «ورتا»ست .در اين اثر ،زندگی ورتا و
مصايب بسیاری که از ناحیة مردان روزگارش بر او تحمیل میشود ،نمايش داده میشود.
داستان با ورود سه مردِ بیمار به زيارتگاهی آغاز میشود« .برات» از بیخوابی مداوم،
«ايلیا» از عطشی بیانتها و «جندل» از بیماری جذام در رنجاند .آنها از زنِ پردهنشینی
که در زيارتگاهی دور از شهر زندگی میکند و همه را شفا میدهد ،کمک میخواهند.
سه مرد داستان ،ظلم خود را که هريک در حق زنی روا داشتهاند ،برای زن پردهنشین
تعريف میکنند .زن از آنها می خواهد که ابتدا داستانشان را در بین مردم تعريف کنند
تا همه بشنوند ،آنگاه بازگردند تا درمان شوند .در انتهای داستان ،زن پردهنشین (ورتا)
داستان خود را میگويد و معلوم میشود که او همان زنی است که موردظلم واقع شده
است (ر.ک .بیضايی 1392 ،الف.)174-1 :
در واقع اين فیلمنامه ،بازآفرينی هنرمندانهای از يکی از حکايتهای الهینامة عطار
نیشابوری است (ر.ک :اسالنی .)1390 ،عطار در الهینامه ،حکاياتی را در بین مناظرة
خلیفه با شش پسر خود مطرح میکند .اين حکايات ،دربرگیرندة معانی لطیف و عرفانی
و پندهای اخالقی است .حکايتی که در مقالة اوّل ،خلیفه در جواب پسر اوّلش بیان
میکند ،داستانی است با عنوان «حکايت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود»
(عطار )144-131 :1392 ،که عطار نیز اين داستان را از کتاب هزار و يکشب گرفته است.
شهرزاد قصهگو برای پادشاه ،در شبِ چهارصد و شصت و دوم و شبِ چهارصد و شصت و
سوم ،داستانی با عنوان «حکايت زن پرهیزگار» تعريف میکند (طسوجی ،1393 ،ج :1
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 .)716-714بیضايی با اقتباس از اين مآخذ ،داستان «پردة نئی» را بازآفرينی میکند.
داستان بیضايی در چگونگی و نوع روايت ،اشخاص داستانی و پايان داستان متفاوت
است .روايت بیضايی ،داستان در داستان و غیرخطی است و با بازگشت به گذشته بیان
میشود .برات ،ايلیا و جندل که ساختة ذهن بیضايیاند ،داستان خود را برای ورتا تعريف
میکنند و از او کمک میخواهند تا بیماری آنها را شفا دهد .با کنار هم قرارگرفتن
داستان اين سه مرد ،داستان ورتا (قهرمان اصلی فیلمنامه) نیز کامل میشود.
ج .فیلمنامۀ «سگکشی»؛ به کارگیری اسطوره

از ويژگیهای سبکی بیضايی ،استفاده از اسطوره است .او در روايت داستانهايش ،از
اسطوره به شکل موقعیّتهای اساطیری ،صورتهای ازلی و تصويرهای نمادی و رمزی
بهره میبرد؛ هرچند که خود بر اين باور است که بهشکل آگاهانه از اسطورهها بهره
نگرفته است ،بلکه محصول ترواش ذهنی اويند« :من تصور نمیکنم عمداً به آيینها و
اسطورهها پرداخته باشم .اينها از من تراويده است؛ همچون راه بیان فشردة مضمونهای
شايد گسترده( »...بیضايی ،به نقل از عبدی.)62 :1378 ،
فیلمنامة سگکشی دربارة زنی نويسنده ،به نام «گلرخ کمالی» است .او که يک سال
پیش همسرش را به گمان رابطهای بین او و منشی شرکتش ترک کرده و به خارج از
کشور سفر کرده است ،به ايران بازمیگردد .شوهرش ،ناصر معاصر ورشکست شده و در
حال رفتن به زندان است .گلرخ تالش میکند به همسرش کمک کند؛ بدينمنظور،
سراغ يکيک طلبکاران میرود و با ترفندهای گوناگون ،چکهای همسرش را پس
میگیرد ،امّا در انتهای داستان متوجة صحنهسازی ،خیانت و فريبکاری ناصر میشود...
(ر.ک :بیضايی.)104-1 :1388 ،

بیضايی در سخنرانی خود که در دوم دسامبر  2012در دانشگاه يوسیالای
( )UCLAايراد کرد ،2فیلمنامة سگکشی را برگرفته از اسطورة «ايشتر و تموز» معرفی
میکند .او ابتدا مختصری دربارة روايت ايشتار و تمو 3توضیح و سپس آن را با فیلمنامة
سگکشی مطابقت میدهد.
«اين اصالً همان اسطورة ايشتار و تموز است ....زن (گلرخ کمالی) همان ايشتار است
که به دنبال شوهرش (ناصر معاصر) ،يعنی تموز میآيد .ناصر به زندان میرود؛ يعنی
جهان مردگان .زن در هفت مرحله به دنبال پس گرفتن همسرش است و همچنان
پايین و پايینتر میرود تا به زن دوم ،يعنی «ارشکیگال» میرسد .آنجاست که
نمیتواند شوهرش را پس بگیرد؛ در نتیجه برمیگردد» (بیضايی.)2012 ،
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اسطوره در ب ُ عدی دوگانه متشکل از درزمانی (  ) Diachroniqueو
هم زمانی ( )Synchraniqueشکل میگیرد؛ .بدين مفهوم که:
«همزمانی اسطورهای را در لحظهای معین از تاريخ نشان میدهد و شامل اسطورههايی
است که از نظر زمانی به هم نزديکترند و درنتیجه همزمانی حالت ايستا در اسطوره را
مدنظر دارد؛ درحالیکه در درزمانی بیانگر تکامل يک اسطوره با تحولی است که طی
تاريخ در آن پديد میآيد؛ يعنی پويايی يک اسطوره» (کهنمويیپور.)185 :1384 ،

نوع نگاه بیضايی به اسطوره« ،درزمانی» است .او اسطورههای سرزمینش را خوب
میشناسد .اين اسطورهها نقش مهمی در آثارش ايفا میکنند .در آثار نمايشی او،
اسطورهها گاه دگرگون و با ساختاری جديد معرفی میشوند .گاهی نیز اسطورهها با
يگديگر تلفیق يا جابهجا میشوند .بیضايی عالوه بر اينها ،گاهی نیز اسطورهای نو را ارائه
میدهد و دست به آفرينش اسطوره میزند.
 .2-2-2آثاری با مضمون اجتماعی -سیاسی در فرم تمثیلی

برخی از آثار اجتماعی بیضايی ،بهويژه آثاری که در دهة چهل نگاشته شدهاند ،در فرم
تمثیلی ارائه میشوند .بیضايی از اين فرم ،برای روايت وقايع اجتماعی– سیاسی زمانة
خود استفاده میکند .داستانهای تمثیلی ( ،)Allegorical storyروايتهايی هستند که
درونماية غیر داستانی را پوششی داستانی میدهند .اين داستانها دو بُعد دارند :يکی،
بُعد نزديک که سطح روايی داستان را مشخص میکند و ديگری ،بُعد دور که با کمک
نشانهها و قرائن متنی ،اليههای نهفته در سطح نخست را بیان میسازد .اين معنا از
تمثیل را میتوان معادل الگوری ( )Allegoryدر ادبیّات غرب دانست« .اين اصطالح ،اغلب
برای داستانی بهکارمیرود که نويسندهاش از شخصیّتها يا اعمال ضمنی داستان خود ،معنايی فراتر
از معنای ظاهری آنها منظور کرده است که اين الية زيرين معنايی ،نسبت به اصل
داستان جنبههای اخالقی و معنوی بیشتری را شامل میشود» (شو.)10 :1927 ،
نمايشنامههای میراث و چهار صندوق و فیلمنامههای اشغال و مسافران را میتوان در
اين زمره قرارداد؛ برای نمونه ،نمايشنامة میراث را تحلیل میکنیم .اين نمايشنامه که
نخستینبار ،در سال  1346چاپ شده ،دارای داستانی ساده با شخصیّتهای اندک است؛
«پدر /ارباب»ِ خانه میمیرد و به سه پسرش؛ آقا بزرگ ،آقا میانه و آقا کوچک وصیّت
میکند که خانة بزرگش را حفظ کنند .آقا بزرگ معتقد است که خانه بايد بدون هیچ
تغییری حفظ شود .آقا میانه بر اين باور است که خانه بايد فقط تعمیر و نوسازی گردد،
امّا آقا کوچک اصرار دارد که خانه بايد کامالً خراب و خانهای جديد به جای آن ساخته
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شود .آنها در بحث و جدل هستند که دزدان خانه را غارت میکنند .کلفت و نوکر خانه
نیز هرچه هشدار میدهند که کل خانه در حال غارت است ،کسی به آنها توجهی
نمیکند .در آخر ،در مقابل چشم اهالی خانه ،خانه غارت و نابود میشود؛ درحالیکه آنها
همچنان بحث میکنند (ر.ک :بیضايی ،ج  1391 ،2الف.)73-31 :
نمايشنامة میراث ،تمثیلی اجتماعی -سیاسی از وضعیّت کشور ،رجال دولتی و مردم
ايران و بهطورکلی اوضاع نابسامان اين سرزمین است .هر تمثیلی با کمک نمادهايی که
مربوط به تمثیلاند ،معنا میشود .خانة به ارث مانده ،نمادِ ايران است« .آقا بزرگ» ،نمادِ
گروهی از رجال دولتی است که طرفدار سنت هستند و با هر چیز نويی مخالفاند« .آقا
کوچک» درست نقطة مقابل برادر بزرگ است؛ او نمادِ گروهی ديگر از رجال دولتی است
که طرفدار تجددند و با هر چیزی که بوی کهنگی و قدمت بدهد ،میستیزند و در پی
حذف آناند« .آقا میانه» همانطور که از نامش هويداست ،میانة سنت و تجدد را
میگیرد؛ نه اين و نه آن ،بلکه ملغمهای از هر دو« .کلفت و نوکرِ» خانه ،نماد مردماند که
بدترين جایِ خانه متعلق به آنهاست .کسی آنها را نمیبیند؛ باوجوداين ،واقعبینتر از
رجال دولتیاند؛ هرچند که قدرت و يا بهتر بگويیم جرئت انجامدادن کاری را ندارند.
«دزدان» ،نماد کشورهای همسايه هستند که هنگامی که رجال دولتی در حال
کشمکشاند ،خاک ايران و هر چیز قیمتی آن را غارت میکنند و آنچه را که نمیتوانند
به يغما برند ،نابود میسازند؛ همانگونه که در نمايشنامه ،دزدان خانة خالی را منفجر
میکنند:
«دزد سوم :کلنگ گیر کرده؛ متّه بی متّه! تنها راهِ مانده اين است؛ انفجار! دزد يکم :از
پايه؟ دزد سوم :نه پس ،پايه بیپايه! هر سه :در پايههای محکم اينجا ،دفینهای دفن
است! دزد سوم :سیمپیچی شده تمام؛ نمانده وقت زيادی؛ میعاد ما ته باغ! و آنجا – هاه
هاه -فقط يک فشارِ کوچکِ دست؛ بر دگمة حساس انفجار!» ( همان)59 :
 .3-2-2آثاری با موضوع اجتماعی و اقتباس از ادب عامه

بیضايی از شگردهای متنوعی در بیان موضوعات اجتماعی استفاده میکند؛ يکی از اين
شگردها که در داستانهای اجتماعی از آن سود میجويد ،استفاده از قابلیّتهای ادبیّات
عامه (فولکلور) است .اصطالح «فولکلور» ،زمینة گستردهای از مفاهیم گوناگون را
دربرمیگیرد؛ از عقايد عامه تا آيین و رسوم ،افسانهها ،قصّهها ،مَثلها و ترانهها .در میان
ملل مختلف ،قصّهها و افسانههای عامیانه همواره دستماية مناسبی برای نگارشِ
گونههای ادبیّات نمايشی بوده است .بیضايی نیز از اين قصّهها و افسانهها بهره میبرد و با
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هنرمندی تمام ،آنها را به نمايشنامه تبديل میکند؛ البته طبق ويژگی سبکی وی ،اين
تبديل بازنويسی ساده نیست ،بلکه به شکل تغییرات محتوايی و ساختاری در جهت
اهداف نويسنده صورت میگیرد .نمايشنامههای «سلطانمار» و «پهلوان اکبر میمیرد»
در اين زمره جای دارند.
موضوع نمايشنامة سلطانمار برداشتی از قصّههای عامیانه است .به گفتة بیضايی
سلطانمار ،قصّه ای است که در کودکی از مادربزرگش شنیده است و او آن را به شکل
نمايشنامه درمیآورد .داستان از زندگی شاه و وزيری حکايت میکند که فرزندی ندارند.
روزی درويشی به آنها نشانی باغ و درخت سیبی را میدهد که ديوها از آن محافظت
میکنند .آنها به باغ میروند و دو سیب قرمز و سفید میچینند و به همسرانشان
میدهند .اتفاقاً پس از نُه ماه ،صاحب فرزند میشوند .دختر وزير (خانم نگار) بسیار
زيباست ،امّا پسرِ شاه به شکل ماری متولد میشود .شاه با شنیدن اين خبر میمیرد و
مقامش به وزير واگذار میشود .سلطانمار بنا به وصیت پدر با «خانم نگار» ازدواج
میکند .در شب عروسی ،سلطانمار از جلدش بیرون میآيد و به شکل پسر بسیار
زيبايی خود را به دختر مینمايد .دختر که عاشق جوان شده است ،شبی به راهنمايی
دايه جلدِ سلطانمار را میسوزاند .از آن پس ،سلطانمار ناپديد میشود و به نزد ديوها
میرود .خانم نگار هفت دست لباس آهنین میپوشد و برای يافتن شوهرش ،سر به
بیابان مینهد .پس از يافتن سلطانمار ،او را راضی میکند که برگردد و مردم را از ظلم
داروغه و سفرای خارجی نجات دهد (ر.ک :بیضايی ،ج  1391 ،1الف .)632-539 :
اين قصّه عامیانه را بیضايی با نمادها و اسطورهها درمیآمیزد .بیضايی خود نشانهها،
نمادها و اسطورهها را اين چنین تبیین میکند؛ ابتدا مسئلة عقیمبودنِ وزير و شاه را
مطرح میکند که نشان از «قطع باروری» و از مضامین مهم در اساطیر ايران است .آنها
برای يافتن «سیب» به باغی میروند که «ديوها» از آن محافظت میکنند .سیب با
باروری و تولید نسل و ديو با قطع باروری در ارتباط است .در دورهای از تاريخ ايران،
ديوها باروری را متوقف و حبس میکنند .در اين نمايشنامه نیز شاه و وزير سیبها را از
ديوها میدزدند و به همسرانشان میدهند و بدينطريق باروری راه میافتد( ...بیضايی.) 2012 ،
نمايشنامة پهلوان اکبر میمیرد ،نیز با تغییر محتوايی از داستانی عامیانه برداشت
شده است« .پهلوان اکبر» قرار است با پهلوانِ جوان و جويای نامی کشتی بگیرد .سه
سال بود که کسی جرئت نداشت از پهلوان اکبر طلب کشتی کند ،تا اينکه «پهلوان
حیدر» اين کار را انجام میدهد .پهلوان اکبر ،بهطور اتفاقی مادر پهلوان حیدر را میبیند
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که در حال زاری و نذر است .پهلوان به مادر میگويد« :به همین زودی پهلوان اکبر
میمیره» (بیضايی ،ج  1391 ،1الف )191 :و اين چنین مادر را آرام میکند .در نمايشنامه،
داستان پوريای ولی عیناً آورده میشود .اين دو داستان با هم همخوانی دارند ،امّا پايان
داستانها کامالً متفاوت است؛ نخستین تفاوت در حکمِ سنت است .در سنت و در میان
تودة مردم اينگونه بیان میشود که «پهلوانان هرگز نمیمیرند» ،امّا در نمايشنامه ،بارها
از زبان پهلوان اکبر میشنويم که «پهلوانان میمیرند» .در پايان نمايشنامه نیز اين اتفاق
میافتد .پهلوان اکبر برای کشتی با پهلوان حیدر حاضر نمیشود و در میخانهای به دست
مرد سیاهپوشی کشته میشود .پهلوان اکبر در برابر مرد سیاهپوش و برای نجات خود
هیچ تالشی نمیکند ،گويا خود طالب مرگ بوده است.
 .3-2موضوعات تاریخی

حوزة روايتهای تاريخی ازجمله موضوعاتی است که بیضايی به آن عالقه نشان داده و
آثاری دراينباره آفريده است .طبق فرهنگ اصطالحات ادبی کادن رمان يا روايت
تاريخی «شکلی از روايت داستانی است که تاريخ را بازسازی میکند و آن را به شیوهای
تخیلی بازمیآفريند .در اين نوعِ داستانی ،هم اشخاص تاريخی و هم اشخاص داستانی،
امکان حضور دارند( ».کادن ،)411 :1978 ،امّا بیضايی در پی نقلِ صرف تاريخ نیست،
بلکه در پی کشف شکافها و عبارات نانوشته در بین خطوط تاريخِ رسمی است و همین
نکته است که ديدگاه و عقايد او را به نظريهپردازان تاريخگرايی نوين نزديک میکند
(ر.ک :يوسفی.)1390 ،
بیضايی در تاريخ ،در پی کشف پرسشهای بیپاسخ است و برای پاسخ به آنها ،به
نگارش نمايشنامه و فیلمنامههايی با موضوع تاريخی دست میزند .نمايشنامة «مرگ
يزدگرد» ،فیلمنامههای «تاريخ سری سلطان در آبسکون» و «ديباچة نوين شاهنامه»
آثاری با موضوعهايی تاريخیاند.
ديباچة نوين شاهنامه دربارة زندگی فردوسی است .بیضايی اين نمايشنامه را از روی
روايتها و تذکرههايی که دربارة فردوسی و زندگی او برجامانده ،نوشته است؛ امّا تعبیر و
گزينش خود را مالک قرارمیدهد .به همین سبب ،بعضی از حوادث چون مرگ پسر
فردوسی در منازعهای داخلی (بیضايی 1389 ،الف ،)70 :آتشزدن خانة فردوسی از سوی
مخالفان و اللشدن دخترش (همان ) 85 -84 :از نظر تاريخی مسلم نیست.
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فیلمنامة تاريخ سری سلطان در آبسکون دربارة حوادثی است که سلطان محمد
خوارزمشاه در جزيرة آبسکون از سر گذرانده است .آنچه در تاريخهای مشهور دربارة
مرگ سلطان داريم ،معطوف به چند جمله است :سلطان از پیش مغول گريخت و
سرانجام در جزيرة آبسکون از مرض ذاتالجنب درگذشت و( ...خرندزی زيدری نسوی،
 ،)67-68 :1384امّا دربارة آنچه در اين جزيره بر سلطان گذشته است ،سخنی گفته
نمیشود؛ بنابراين ،بیضايی خود اين صفحات نانوشتة تاريخ را مینگارد .وی دربارة تاريخ
مدون چنین اظهارنظر میکند:
«تاريخ مدون حتی اگر از آنِ شاهان بود ،باز دانشی به ما میداد ،درحالیکه اين تاريخ
به نظر من حتی تاريخ شاهان هم نیست؛ چون تنها حوادثی را میگويد ،بدون آنکه
داليل آن حوادث را برای ما روشن کند و بگويد در آن موقعیّت ،وضع عامة مردم
چگونه بوده است؛ يعنی هیچ تحلیلی در تاريخ وجود ندارد» (قوکاسیان.)57 :1378 ،

سلطان محمد ،در جزيره با اعمال تجسميافتة خود که در هیئت جذامیان لنگ و کور
و يا آدمهای زخمخورده و خونین ظهور يافتهاند ،درگیر میشود .مالزمانش او را ترک
میکنند و سلطان از سر توّهم و به اشتباه ،تنها وفادارش (امیر قُتلق) را میکشد .سرانجام،
اين خیاالت تجسميافته وی را در تنهايی مطلق ،محاکمه و به مرگ محکوم میکنند:
« مرد بلنداندام :در اين مرحله سلطان به مرگ محکوم میشود! سلطان که میدويد،
میماند و کامالً تهیشده و درمانده به زانو درمیآيد ....تصوير پس میکشد و پیالة
زرنشانِ سلطان را پر از شیرة گیاه سمی نشان میدهد .سلطان به حسی سر برمیدارد
و به آن مینگرد ،سپس دستها را دراز میکند ،بر زانو پیش میآيد و آن را برمیدارد...
کاسه را به سوی دهان میبرد و تا آخر سر میکشد» (بیضايی 1387 ،الف.)59-58 :

نمايشنامة مرگ يزدگرد نیز اثر ديگری از بیضايی با موضوعی تاريخی است .ابتدای
نمايشنامه با جملة معروفی که دربارة مرگ يزدگرد نوشتهاند ،آغاز میشود«« .پس
يزدگرد به سوی مرو گريخت و به آسیايی درآمد .آسیابان او را در خواب به طمع زر و
مال کشت »...تاريخ!» (بیضايی 1391 ،ت )4 :بیضايی با گذاشتن عالمت «!» در برابر واژة
«تاريخ» ،موضع خود را معین میکند .او با نگارش اين نمايشنامه ،شک خود را به تاريخ
اعالم میکند و نگاه يک بُعدی آن را زير سؤال میبرد ،تا خواننده را به گفتههای
ثبتشده ،به ترديد افکند:
«من در آن (مرگ يزدگرد) نسبت به تمام قطعیّتهای تاريخ اعالم شک کردم .جواب
آن پرسش که «جسد از آن کیست؛ آسیابان يا يزدگرد؟» ،شايد بله ،بیاهمیّت است.
جواب واقعی «چرا»های ما در کشف اين نکته نهفته است که بدانیم آسیابان کیست و
يزدگرد کیست؟» (بیضايی ،به نقل از امجد.»199 :1386 ،
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سرداران شاه در پی يزدگرد وارد آسیابی میشوند و جسدِ بیجانش را میيايند.
سرداران ،آسیابان را متهم میکنند و او ،همسر و دخترش را استنطاق میکنند .هريک
از آنها دمی ،خود را جای يزدگرد میگذارد و گفتهها و رفتار شاه را بازگو میکند .آنها
روايتهای متعددی در چگونگی مرگ شاه بیان میدارند که با هم تعارض دارد .آسیابان
ادعا میکند که شاه را به جرم تجاوز به دخترش کشته است (بیضايی 1391 ،ت،)45-43 :
دختر ادعا میکند جسدی که با جامة شاه بر آسیاب افتاده ،آسیابان است نه شاه (همان:
 )48و ...بیضايی با طرح اين پرسش که «چه کسی يزدگرد را کشته است؟» و پاسخهای
متعددی که در فیلمنامه مطرح میکند ،ذهن مخاطب را به چالش وامیدارد؛
بدينترتیب ،قطعیّت تاريخ را به سخره میگیرد.
 .4-2آثاری با موضوعات مذهبی

بیضايی دو اثر ماندگار و موفق با موضوعی مذهبی نگاشته است؛ نمايشنامة «مجلس
ضربتزدن» و فیلمنامة «روز واقعه» .هر دو اثر از روايتهای تاريخی– مذهبیاند ،امّا
صبغة مذهبی در آنها پر رنگتر است.
فیلمنامة روز واقعه داستان «شبلی نصرانی» است که  37بار به خواستگاری دختری
مسلمان (راحله) رفته است .پس از آنکه با سختی تمام ،از پدر عروس جواب مثبت
میگیرد ،در روز عروسی با شنیدن ندايی که ياری میطلبد ،عروس و عروسی را ترک
میکند .آن ندا ،متعلق به امام حسین(ع) است که در روز نهم ماه محرم ،درخواست
همياری و کمک دارد .شبلی پس از طی راه طوالنی و پرخطر و البته با نشانههايی که
امام برايش نهاده است ،به کربال میرسد؛ امّا هنگامی که حسین و يارانش را کشته بودند
(ر.ک :بیضايی.)64-1 :1390 ،
(ع)

درحقیقت ،بیضايی واقعة کربال و قیام امام حسین را با داستانِ فرعی شبلی نصرانی
روايت میکند .داستان اين نصرانی تازه مسلمان ،زايیدة ذهن خلّاق بیضايی است و
نشانی از او در تاريخ نیست .اين شیوة بیضايی است که داستانها و روايتهای برگرفته
از واقعیّت يا اسطوره و تاريخ را بهسادگی بازنويسی نمیکند؛ بلکه با تکنیکهای خاص
خود ،آنها را هنرمندانه و با تأثیر بیشتر به تصوير میکشد.
نمايشنامة مجلس ضربتزدن دارای ده صحنه با دو روايت مجزاست :روايتی تاريخی-
مذهبی و روايتی معاصر .بیضايی دو روايت را همگام با هم بهپیشمیبرد .موضوع اصلی
دربارة حضرت علی(ع) و ضربتخوردن ايشان است .از صحنة دوم ،نويسنده ،کارگردان و
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گروه هنرمندان که قرار است نمايشنامه را اجرا کنند ،به داستان وارد میشوند .بیضايی
با استفاده از تکنیک «فاصلهگذاری» آدمهای امروزی را به روايت تاريخی -مذهبی خود
وارد میکند.
 .5-2آثاری با محتوای اعتراضی به سینما و معضالت آن

موضوع ديگری که گاهی موردتوجه بیضايی قرارگرفته ،نگاشتن آثاری با محتوای
اعتراضی به سینما و مسائل پشت پردة آن است .او خود در حین ساختنِ فیلمهايش با
مشکالتی دستوپنجه نرم کرده است که گاه آنها را به کنايه و گاه کامالً صريح در
آثارش بیان میکند .فیلمنامههای «فیلم در فیلم»« ،وقتی همه خوابیم» و نمايشنامة
«مجلس ضربتزدن» مضامینی اعتراضی به سینما و مشکالت ساخت فیلم دارند .هر سه
اثر به شکل داستان در داستان و با تکنیکهای خاص بیضايی نگاشته شدهاند.
بیضايی در نمايشنامة مجلس ضربتزدن طی روايتِ داستانِ ضربتخوردن حضرت
علی(ع) ،به مشکالت نمايش و نويسندگی نیز میپردازد و اين پرسش را که «چرا
نمیتوان قديسین را به تصوير کشید؟» ،مطرح میسازد .نويسندة فرضی داستان يا
بهتراست بگويیم خود بیضايی ،معتقد است که «کسی که تصويری ندارد ،نمايشنامهای
هم ندارد ».و بر اين باور است که اگر شخصیّت مقدس ،تصوير نداشته باشد ،در عوض
مجبور میشويم ،شخصیّت مقابلش را پُررنگ کنیم« :نويسنده :بگو من نه به اندازة شما
مذهبیام ،نه به اندازة شما معتقد؛ ولی با اين تعصب شما ،تا ابد علی در سايهس و
ابنملجم در نور! زينب در سايه و هند جگرخوار در نور!» (بیضايی 1387 ،پ .)53 :در
انتهای داستان خودِ نويسنده درحالیکه شواليی بر دوش افکنده و سراندازی سفید بر
چهره و سر انداخته است ،نقش حضرت را بازی میکند.
بیضايی در فیلمنامة فیلم در فیلم نیز در حین روايت طنزگونهاش ،به مشکالت
ممیزی و ساخت فیلم میپردازد .در روايت نخست ،چندبار به سالن سینما و در واقع
داستان دوم برمیگرديم و سه شخص محترم را که منتقدان فیلم هستند ،میبینیم .در
هر سهبار ،اين کلمات از زبان آنها بیان میشود« :سه شخص محترم ،در کمال حسننیّت
با ذرهبین به پرده مینگرند و مشکالت فیلم را ياداشت میکنند .شخص يک :مورد دارد!
شخص دو :شبههبرانگیز! شخص سه :زير سؤال است!» (بیضايی1387 ،ب 62،34 :و .)74در
صفحات آخر ،بیضايی تکلیف فیلمنامة خود را روشن میکند« :پشت سرشان يکی تند
کرکرة سینما را پايین میکشد .باالی نردبان يکی آگهی «فیلم در فیلم» را میکَند تا
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آگهی «انتقام گودزيال» را بچسباند .سه مرد محترم خشنود به اين تغییر مینگرند»
(همان.)77-76 :

فیلمنامة «وقتی همه خوابیم» ،نقد صريح و تندی است بر سینمای ايران .فیلمنامه،
داستان در داستان و دارای دو اليه است؛ الية رويی فیلمنامه ،دربارة زنی (چکامه چمانی)
است که شوهر و فرزندش را در حادثة تصادف از دست داده است .او بیتاب از اين اتفاق،
در پی کسی است که او را خالص کند .چکامه بهطور تصادفی زندانی تازه آزادشدهای
(نجات شکوندی) را میبیند .نجات ،دلیل زندانیشدنش را برای چکامه میگويد و از او
کمک میخواهد .چکامه در إزای کمک به نجات ،از او میخواهد که خواهرش «لبخند»
را بکشد .در انتهای داستان متوجه میشويم که چکامه و لبخند يک نفرند و چکامه فقط
میخواسته است بمیرد .اين داستان ،تا صفحة  36ادامه دارد و آنجاست که متوجه
میشويم تمام آنچه خواندهايم ،در واقع بخشی از فیلمی است که قرار است ساخته شود.
از اينجا به بعد ،با زندگی واقعی اشخاص فیلم و نقدِ تند و اعتراضآمیز بیضايی به سینما
مواجه میشويم .او به نگاه سرمايهساالری و ستارهپروری معترض است؛ نگاهی که در
همة اجزای فیلم ،از انتخاب بازيگر و کنارگذاشتن کارگردان تا تغییر در فیلمنامه ،محتوا،
ساختار و پیام آن نفوذ میکند «بیضايی 1389 ،پ.)89 -36 :
 .3نتیجه
بیضايی آثار داستانی خود را به يک يا چند موضوع محدود نمیکند ،بلکه انديشههای
گسترده و فراگیر نويسنده در عرصههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،تاريخی و ملی-
اسطورهای موجب شده است تا روايتهای وی از تنوع موضوعات برخوردار باشد.
او در حوزههای مختلفی قلم دوانده است ،امّا در نگارش موضوعات اجتماعی و ملی
موفقتر بوده و آثار متعددی را در اين حوزهها آفريده است .او برای طرح موضوعهای
اجتماعی موردنظر خود ،از شگردهای هنری گوناگونی چون به کارگیری اسطورهها،
اقتباس از متون کهن ،تمثیل و استفاده از قابلیّتهای ادب عامه بهره میبرد .تمام آثار
ادبی بیضايی را که در اين پژوهش مطرح شدهاند ،باتوجهبه موضوع آنها میتوان در
جدول زير طبقهبندی و ارائه کرد.

برخوانی کارنامه بندار
بیدخش





فیلمنامة
سیاوشخوانی



فیلمنامة مقصد



فیلمنامة حقايق
دربارة لیال دختر
ادريس



فیلمنامة اشغال




فیلمنامة سگکشی

اجتماعی«زن» :به
کارگیری اسطورهها

اجتماعی-سیاسی در
فرم تمثیلی

اجتماعی«زن»:
استفاده از يک تیپ

فیلمنامة شب هزار و
يکم()1



اجتماعی و در برگیرنده
ادب عامه(فولکلور)

اجتماعی«زن»:
اقتباس از متون کهن

فیلمنامة پردة نئی



تاريخی

عنوان اثر
برخوانی آرش



مذهبی

ملی

برخوانی اژدهاک








فیلمنامة ديباچة نوين
شاهنامه



فیلمنامة تاريخ سری
آبسکون




فیلمنامة روز واقعه





فیلمنامة وقتی همه
خوابیم




فیلمنامة فیلم در
فیلم


فیلمنامة مسافران



نمايشنامة میراث
نمايشنامة
سهرابکشی



نمايشنامة مرگ
يزدگرد



نمايشنامة مجلس
ضربتزدن



نمايشنامة سلطانمار



نمايشنامة پهلوان
اکبر میمیرد



نمايشنامة افرا ،يا روز
میگذرد
نمايشنامه چهار
صندوق

مضمون اعتراضی به
سینما

 /36بازنمود موضوع و شگردهای ادبی در آثار بهرام بیضایی








ادب فارسی ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1396شمارۀ پیاپی 37/ 19

پینوشت
 .1بیضايی در بعضی از آثارش به کودکان پرداخته است .برخوانیِ «حقیقت و مرد دانا» ،اثری است که
برای کودکان نوشته شده است و شخصیّت اوّل آن ،کودکی است که در جستوجویِ حقیقت است .از
میان فیلمنامهها ،میتوان به باشو غريبة کوچک اشاره کرد.
 .2متن سخنرانی بیضايی که در دانشگاه يوسیالای ( )UCLAايراد کرده است ،از آرشیو انجمن
پژوهشی ايرانشهر با عنوان «اسطوره در کارهای بهرام بیضايی +پادکست» به نشانی اينترنتی
 http://www.Iranshahr.orgدر تاريخ  1394/11/31گرفته شده است.
« .3تموز» چوپانی بود که ايشتار (ايزدبانوی عشق و باروری) عاشق او میشود .تموز را همسرش (آريس)
که در کسوت خوکی درآمده بود ،میکشد و به جهان زيرين هبوط میکند .ايشتار راهی جهان مردگان
میشود ،امّا اجازه ورود نمیيابد .او مطابق قوانین بايد از هفت دروازه بگذرد و برهنه به دوزخ وارد شود.
ايشتار طی هفت مرحله برهنه میشود ،امّا دست آخر «ارشیگیکال» به او اجازة ورود نمیدهد و انواع
رنجها را بر او روا میدارد .از سويی با زندانی و بیمارشدن ايشتار ،تمام موجودات از زايش و باروری
درمیمانند .درنهايت ،با تدبیر «ائا» ( ،)Eaخدای بزرگ ،ايشتار رها میشود و قرار میشود تموز نیمی از
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