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  چكيده
ويسنده ثيرگذار در ادبيات نمايشي ايران است. اعم كوشش اين نأجمله نويسندگان تبهرام بيضايي از

خـالق   ،است كه با تلفيق اين عناصـر بـا درام   از ابتدا بر روي سه محور اسطوره، حماسه و تاريخ بوده
 ه،ايـن نويسـند   بهرام بيضـايي از اولـين آثـار    برخواني سه ي است. آثار متنوعي در ادب معاصر فارس

ه از زبـان ايـن   رسـاخت شامل سه روايت اساطيري از آرش، اژدهاك و جم است. برخواني اصطالحي ب
كـارگيري   سي بـه دليـل بـه    هنويسنده در اواخر ده اين آثار به عنوان اولين تجربيات نويسنده است.

. هويـت و قـدرت ايـن سـه     روايت دارد هاي در حوز اهميت ويژه خود در بازسازيِ اسطوره هن ويژزبا
بـه طـور    ،1332مـرداد   28در بعـد از كودتـاي    ،شخصيت اساطيري با توجه بـه زمـان نگـارش آن   

 سـه يت و قـدرت و دانـش در   هو هكند. اين مقاله به مسأل فتمان ميناخودآگاه براي خواننده توليد گ
و قدرت و هويت سـه شخصـيت    ئل اجتماعي بررسي كندپردازد، تا نقش متن را بر مسا مي برخواني 

ي نـوين و  اساطيري آرش، اژدهاك، جم و در كنار آنان وزير جم يعنـي بنـدار بيـدخش را بـه شـكل     
  .امروزي برجسته نمايد

  

  ، بهرام بيضايي، قدرت، هويت، دانشسه برخواني واژگان كليدي:
  

  

  زاد اسالمي شهركردآدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه. 1

 h_khosravi2327@yahoo.com *  زاد اسالمي شهركردآدانشگاهدانشيار زبان و ادبيات فارسي. 2

  تهران جنوبدانشگاه آزاد اسالمي واحدزبان و ادبيات فارسياستاديار . 3

تان،دوم، دورهدومسال ز و ز ماره ایپپی  ١٣٩٦پا  ، ٤ 
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  مقدمه -1
هاي  هاي بهرام بيضايي به دليل برخورداري از فضايي اساطيري و قابل انطباق با ديدگاه نمايشنامه

د. دهن ميرا در ارائه تحليل منطقي و مسجلي از زبان و ايدولوژي ياري گر  پژوهش، اجتماعيِ روز
ن پرداختن به پهلوانان و شاهان اساطيري كه به نحوي ريشه در ناخودآگـاهي جمعـي   در اين بي

خود گواه اين حقيقت است كه هويت و قدرت  ،يك قوم در رويكردهاي اجتماعي امروز آنان دارد
و دانش موجود در يك متن ابزارهاي مناسبي براي جستن اين فرايند است تا خواننده در خالل 

 برخـواني   سـه ا روزگار خود بيشتر اشـراف يابـد.   ا در يك متن به ارتباط آن به لفهؤبررسي اين م
اسـت. ايـن سـه روايـت      بندار بيدخش هآرش، اژدهاك و كارنامهـاي   شامل سه روايت با عنوان

 هپردازد. آرش مربوط به دوران حملـ  حماسي ايران مي -اساطيري پادشاهي هكدام به يك دورهر
ن منوچهرشاه است. اژدهاك به زمـان در بنـد شـدن ضـحاك در كـوه      افراسياب به ايران در زما

  بندار بيدخش مربوط به دوران پادشاهي جمشيد است. هپردازد و كارنام دماوند مي
هاي بهرام بيضايي اين مقاله برآن است كه ارتباط منطقـي   با توجه به بررسي متن نمايشنامه

بررسي  است برخواني  سهصلي اجتماعي در ا هؤلفكه سه مرا » قدرت و هويت و دانش«از طريق 
متفاوت در  توان عناصر ها، و بندها در كالم مي واره ها و جمله يق بررسي زبان و جملهاز طر نمايد.

زباني و يا نقش اجتماعي آن پرداخت و در توصـيف و   ، به تجزيه و تحليلداده يك متن را بسط
يكرهاي موجود، هنگامي كه با ديد اجتماعي به از ميان رو تفسير و تبيين يك متن به كار گرفت.
سبكي يك نويسنده در مباحث انديشگاني و  ههاي برجست مباحث يك متن پرداخته شود، جنبه

لـي  شود. قدرت همواره بار منفي ندارد، هرچند نويسـندگاني همچـون ع   هويتي آن نيز ديده مي
آن را  باب اژدهاك المثل در في قلي در آثار و گفتگوهاي خودحصوري و احمد شاملو و علي رضا

، بـا توجـه بـه اصـل     هنـري و ادبـي آنهـا    ها در آثار بيضايي، نظر به جنباند، ام با زور برابر دانسته
كـه در شخصـيت آرش و يـا    همانطور ؛الوهيتي به خود بگيـرد  هتواند جنب ايي اساطير ميج جابه

  است.  ازه در ابعاد اسطوره پديد آوردهجنبه از قدرت آمده، و هويتي ت  اين برخواني  سهاژدهاك در 
  
  

  سوابق پژوهش -2 
. شانيا يها نامه شيو نما نامه لميف نما،ياست؛ شامل س  اريها بس پژوهش ييضايدرباره آثار بهرام ب

شـاه سـتمگر و    يآزمنـد «؛ )1377(امجد  دياز حم »ييضايبر دو تئاتر از بهرام ب يدرنگ«ازجمله 
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ـ  ،يـي عال تياز مشـ » آرش و اژدهـاك  يدوبرخـوان بـه   ينگـاه « ؛يشيخو يجنون ب كوتـاه   همقال
در شماره  ييضايبهرام ب هادناميدر  رياخ هدو مقال نيكه ا ،ياز منوچهر آتش »رياساط جوگرجست«

در  يبرخوان در نقد سه  ژهيو ييگفتگو نيآمده است، و همچن) 1379 ،ييضاي(بماهنامه كارنامه  13
سناپور و چند تن  نيحس ،يشناس،منوچهر آتش حق محمد يعل ،ييضايشماره كه توسط ب نيهم
از  ييضايبهرام ب ليكه دربردارنده تحل ايپو شهيماهنامه اند12شماره  زيشده است؛ و ن جامان گريد

  .)1392 ،ييضاي(ب است و آرش نوشته خودش  ييكسرا اووشيمنظومه آرش س
  
  مبناي نظري پژوهش -3

اصلي در تحليـل بررسـي درام يـا     هلفؤد به چند مپژوهش حاضر براي بيان مباني نظري خو
، عناصـر  ايـن مـوارد  در كنـار   پـردازد و  ميجايي اسطوره  ، برخواني، و نوسازي و جابه نمايش

  كند.  بررسي مينيز هاي اجتماعي قدرت، هويت و دانش را  لفهؤدخيل در ايجاد م
 
   يا نمايش 1درام -3-1

و در شده  در اشكال مختلف اجرا مينثر  ه صورت نظم وادب نمايشي در اكثر نقاط متمدن دنيا ب
هـاي   ها و نيـايش  مايش در آغاز از رسمن«ست. ا نامه آمده تعريف به صورت كمدي، تراژدي يا غم

بـاز همـواره نيازمنـد     ،مذهبي بيرون آمد، و وقتي به جايي رسيد كه ديگر رسم و نيـايش نبـود  
هاي تماشـايي و سـپس نمـايش را بـراي      و اگر رسمپذير بود،  دستگاه دين بود؛ اگر دين نمايش

وسـايل و   هكننـد  شد كه دين فراهم دانستند، چنين مي ها و كرامات مذهبي الزم مي قصه هتوسع
هـا و   تواننـد برخوردهـا و نگرانـي    هـا مـي   نمـايش  .)11: 1392 (بيضـايي،  »شـد  مي امكانات نمايش

تماشاگران انتقال دهند، به شكلي كـه   اي از شدت احساس به هاي يك متن را، با درجه اضطراب
همان حاالت متن را در خود حس كنند، با بازيگران بخندند يا بگريند، و در غم و اندوه و شادي 

و نيز  تراژدي، پانتوميم، اُپرا -هاي ديگري همچون كمدي آنان شريك شوند. امروزه نمايش، گونه
اشـكال نمـايش   ر ايران نيز بسيار كهن است. نمايش د هگيرد. سابق نمايش تلويزيوني را در بر مي

  است. خواني باقي مانده شب بازي و پرده به شكل تعزيه و خيمه قديمي ايران، امروزه
  
  

                                                            
1. Drama 
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  برخواني -3-2
اي خـاص از   عنـوان شـيوه   بـه  نيز از آن ها در ترجمه ندارد و يها مدخل برخواني در فرهنگ هواژ

روايـت در   ه را ذيل نقالي بررسي كـرد. فرهنـگ بيـان   است. شايد بتوان اين واژ نشده نمايش ياد
اصلي و مسلم  هگويي استوار است و همواره شخص راوي، گويند تك هبيشتر بر پاي سرزمين ايران

 د:يـ وگ بيضـايي مـي   .ي داردين خصوصيتچن» برخواني«اين تصور، تركيب  هاست، برپاي قصه بوده
جعل مطلق نيست؛ برخواني هـم بـه    ضمناًمن است. ولي  هبرخواني جعل مطلق است و ساخت«

معني از برخواندن است، هم به معني بلند خواندن و هم به معني براي جمع خواندن است. توي 
خوانـد. پـس ايـن    متون ادبي هست كه فالن چيز را برخواند، يعني به صورت بلند بـراي جمـع   

خواند و هم به صـداي بلنـد    رميآيد. هم از ب واقع نيست. از اين دو منبع ميبرخواني جعل من در
جـاي   جاي روايت و برخوان به جاي نقالي گذاشتم، برخواني به خواند. برخواني را به براي جمع مي

 متني يعني اجرا؛ براي است كاري درواقع. است نقالي توي اش ريشه) نيـز ( برخواني  سه ]...[ راوي
  .)31-30: 1379(بيضايي،  »كنيد مي اجرا كه

  
  زي اسطورهنوسا -3-3

يا  موجـودات   النوع يا رب معنا نوعي داستان يا سرگذشت است كه به خدا ترين اسطوره به ساده
بخشـد. گـاه در    ها را گسترش داده و حيات مـي  گردد. ادبيات ابزاري است كه اسطوره الهي برمي

ن را شـكل آ عناصـر بينـامتني و درزمـاني،     هواسط گذارد و گاه به همان وجه كهن خود باقي مي
به اشكال مختلف در متون حماسـي و  ديگران،  د. ضحاك، افراسياب، سياووش وكن دگرگون مي

اي با حفظ نام يك اسطوره و يا شخصـيت حماسـي شـكلي     ادبي وجود دارند اما گاهي نويسنده
در متـون   وان نمونه آرش كـه در اسـاطيرايران  دهد. به عن نوين از شخصيت آن در متن ارائه مي

پرتاب تير  هستورباني است كه وظيف بيضايي هدر نمايشنام ،اي است پهلوان اسطوره اوستايي يك
بـا چرخشـي در    ،نـام آرش  هماي ضمن حفظ درون نويسنده است. او گذاشته شده هجبر بر عهد به

  است. يا نوسازي آن دست زده، به بازآفريني اسطوره روايت
  
  جايي اسطوره جابه -3-4

طـول تـاريخ حيـات بشـري صـورت       دوران اجتمـاعي انسـان در   هجايي اسـاطير در همـ   جابه
هيـوال يـا   « ايرانيهـاي هنـدو   در فرهنگ مذهبي و ادبي دارد. هر بيشتر جنباست. اين ام گرفته
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چيرگي و سروري اين ديو يا اژدهـا سـبب ويرانـي و     شود، اژدهايي اهريمني بر زمين چيره مي
يـن  كنـد. ا  كشد و زمين را بـارور مـي   ي را ميگردد، تا اينكه ايزدي اين مظهر پليد ستروني مي

و در داسـتان حماسـي جـاي خـود را بـه       شـود،  دگرگـون مـي   ،جايي ادبي اسطوره در اثر جابه
كند و در فرجام به دست پهلـوان و   دهد كه بيدادگر است و ستم فراوان مي پادشاهي بيگانه مي

شخصـيت   ، برخـواني   سـه در  بيضـايي  .)215: 1393(سـركاراتي،   »شود پادشاه ديگري كشته مي
  كند. اي ديگر تصوير مي آرش و اژدهاك و بندار بيدخش را در چهره

  
  قدرت -3-5

توانستن؛ توانايي داشتن؛ توانايي انجام دادن كاري يا ترك آن، توانـايي؛   قدرت در لغت به معني:
ن است كـه يـك   شناسان از قدرت اي منظور جامعه« است. به كار رفته فرمان نيرو، سلطه؛ نفوذ و

نتيجه ايـن فـرد   شخص يا اشخاص ديگر تحميل كند. دراش را بر  فرد قدرت آن را دارد كه اراده
ها نيز همـين قـدرت را    سازمان تواند از اين طريق رفتار ديگران را تحت نظارت خود درآورد. مي

 -1 شود: است و آن به چهار دسته تقسيم مي يهاي اعمال كنند. از اين رو قدرت داراي سرچشمه
 توانايي ناشي از اشغال يك سمت و يا نفوذ دولتـي؛  -2 توانايي نگهداري و نظارت بر منابع مالي؛

: 1383(كوئن، »توانايي كسب قدرت سياسي -4 توانايي ايجاد و حفظ يك كسب و كار موفق و -3
هـاي  يازهـاي متفـاوت و ن   تواند در روابط فردي و جمعي ميان خواسـت  قدرت مي جز اين،. )299
است و  هاي اجتماعي گفتمان همقول د. قدرت از  مباحث ويژه درشمار انسان، آشتي ايجاد كن بي

هاي متفاوت آن را تحليل  شكل و فركالف نويسندگاني همچون ميشل فوكو، هانا آرنت، هابرماس
 قـدرت دانـش،   هاي متفاوت قدرت اجتمـاعي،  . از اين ميان البته فوكو به جنبهاند و بررسي كرده

هاي منبعث از قدرت در جهت و يا  نظريه بيشتر پرداخته و اغلب و غيره ريخ، قدرت بدنقدرت تا
اسـاس  بر چيز، مولد اسـت. قدرت از نظر فوكو قبل از هر« .است مخالف نظريات وي شكل گرفته

 فوكو قدرت يا متضمن بازدارندگي مشروعي است كه بر مبناي قرارداد قانوني ايجـاد شـد   هنظري
طبقـاتي   هگرانه بـراي حفـظ سـلط    گذاري و نظارت سركوب و يا متضمن قانونها)  ليبرال (در نظر
 هكننده و بازدارنده است. به نظر فوكـو چنـين شـيو   ه هر جهت قدرت ذاتاً منفي، محدوداست. ب

هاي  نگرشي در مورد قدرت، به معني ناديده گرفتن چگونگي عمل كردن آن در نهادها و گفتمان
شود  آن مولد مي هترين مفهومي كه از نظر او، قدرت، واسط اعي است. عمومياجتم هسراسر حوز

هايي است كه در نهـاد رسـمي اظهـار     ادعاها و گزاره هوي دانش دربردارند هدانش است. به عقيد
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دوري با نظام معاني قدرت دارد، به طوري كـه   هشود. فوكو معتقد است كه حقيقت يك رابط مي
ثيرات قـدرت را القـاء و   أكننـد و حقيقـت نيـز تـ     ا ايجاد و تقويت ميهاي قدرت، حقيقت ر نظام

دانـد، امـا    فركالف با آنكه همچون فوكو قدرت را مولـد مـي   .)39: 1387 (نَـش،  »دهد گسترش مي
امـا   ،ديگري به كـار بگيرنـد   هتوانند آن را علي قدرت در تصرف افراد است و مي«معتقد است كه 

 گيرند تا به ايـن  كنند كه مفهوم ايدئولوژي را به خدمت مي دا ميجايي از ديدگاه فوكو فاصله پي
(يورگنسـن و   »تئـوريزه كننـد  هاي اجتمـاعي را   استيالي يك گروه اجتماعي بر ديگر گروه طريق
كارگيري عامل خشونت  داند بلكه به اما هانا آرنت همواره قدرت را منفي نمي .)113: 1394 فليپس،

معنـاي  گونه كاستي در اقتـدار بـه   هر« :شمارد مل ايجاد زور ميعوايكي از را مندان توسط قدرت
  ش هم اين است كه كسـاني كـه زمـام قـدرت را بـه     گري است؛ كمترين دليل دعوت به خشونت

كنند سررشته از  برداران، هنگامي كه احساس ميگيرند، خواه فرمانروايان و خواه فرمان دست مي
 »شوند كه خشـونت را جانشـين قـدرت كننـد     سه ميرود پيوسته دچار وسو دستشان بيرون مي

تحت شرايط حيات بشري، يگانه بديل « جداي از مبحث خشونت آرنت معتقد است .)128: 1359(
واقـع يـك انسـان     بلكـه زور اسـت كـه بـه     -كه  در برابر قدرت عاجز اسـت -قدرت، توان نيست 

تواننـد از راه   ا چنـد نفـر مـي   تواند آن را عليه همنوعانش بـه كـار گيـرد و يـك يـ      تنهايي مي به
  ).308: 1392(آرنت، » آوردن ابزارهاي خشونت انحصار آن را به دست گيرند دست به

اقتدار  هپاي بر اين اقتدار هميشهاما  بيشتر مبتني بر محور اقتدار است، قدرت در آثار بيضايي
با آن پرتـاب   نيروي دل كه تير را هواسط سياسي نيست. شخصي مثل آرش كه ستوربان است به

گنجـد و صـاحب قـدرت مردمـي      كه در نظام قدرت سياسي نمي شود كند داراي قدرتي مي مي
قـدرت وقتـي   «. اسـت  از قدرت سياسي و قدرت دانشحرف  بندار بيدخش هكارنامدر  شود. مي

يابد كه افراد داراي قدرت از اقتدار قانوني برخوردار باشند. حق اعمال يك چنـين   مشروعيت مي
جمله: اقتدار قـانوني و  هاي متفاوتي دارد از اقتدار شكل گيرد. اين داري از مردم سرچشمه مياقت

فرد متصدي آن است مثـل  اقتدار فرهمندانه است. در اقتدار قانوني يك  عقالني، اقتدار سنتي و
مقدس دارد  هاساس باورهاي سنتي از قدرت استوار است و جنبجمهور. در اقتدار سنتي بر رئيس
مقام شاه در اكثر كشـورهاي سـنتي. اقتـدار     هم به سمت او اختصاص دارد، مثلم به فرد و و ه

مردم  هو براي تود گيرد و نفوذ شخصي فرد سرچشمه مي هاي شخصيتي فرهمندانه اما، از ويژگي
در اكثر آثار بهرام بيضايي نوع اول و دومِ اقتـدار، مقهـور    .)300: 1383(كوئن،  »خاصي دارد هجاذب
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قهرمانان روايات   هفرهمندان ثير اقتدارأت ها تحت نامه هاي جبار نمايش نوع سوم هستند و شخصيت
  گيرند.  مي قرار

  
  هويت -3-6
موجوديت هر انساني به تلقي او از خود بستگي دارد، و ميزان پيوند و دلبستگي فرد به بيرون از «

زند، اين تلقي از خود كه پاسـخي بـه    يرقم م» خود«خود و جامعه و تاريخش، نوع تلقي او را از 
اين اصطالح  ).23: 1386 (عليخاني، »رود، همان هويت است چيستي و كيستي فرد نيز به شمار مي

لغت،  هاي در فرهنگ شود. ها نسبت داده مي ي، نام پدر و ساير ويژگينام، نام خانوادگ درظاهر به
است. انسان غيره  هيت، تشخص وهويت شامل صفات جوهري انسان همچون شخصيت، ذات، ما

پديد  اولين الگوي هويتي را براي او گردد و اين تمايز داشتن عقل از ساير جانداران متمايز مي با
دسـت آوردن هويـت اجتمـاعي     صـدد بـه  داشـتن هويـت مسـتقل در    هآورد. انسان به واسط مي
افراد بشر در مقام «ببالد. و با اين تعريف به خود  تعريف مناسبي از خود داشته باشد تا گردد مي

همتـاي خـود را    دهند كه كيسـتند، و هويـت شخصـي بـي     عمل كردن و سخن گفتن نشان مي
توانـد   هويت مـي  .)280: 1392(آرنت، »كنند دارند و در جهان بشري نمود پيدا مي فعاالنه عيان مي
يعنـي هويـت   تواند اجتماعي باشد  نيز مي ي در ذهن و نهاد شخص ساخته شود؛فردي باشد يعن

نشـان دهـد، ايـن     يك جامعـه  وي در هعقايد برساخت هاجتماع بر پايفردي شخص را در گروه و 
يابـد و   بشـري مـي   هجنب ،، هويتتر وسيع  در شناختي تواند معنوي و يا سياسي باشد. يجامعه م

 وياي را به عنـوان يـك الگـ    يا فرد و جامعه ؛دهدمييك قوم را نشان  ناخودآگاهي الگوهاي كهن
ناخودآگاه جمعـي شـامل زمـان پـيش از كـودكي      . «كند يگر م مشخص از تفكري خاص نمايان

موجود در ضمير  ههاي ديرين است، يعني شامل مضامين بازمانده از صفات اجدادي است، صورت
هاي ديرينه در پسِ خود بخشي از هويت بشري  اين صورت .)105: 1383(يونگ،  »ناخودآگاه است

ها در هويت امـروز مـا    سال از پس اند و هاي بشري نهفته كه در باورها و اسطوره دهند مي را شكل
 هتسو معتقد است: هويت نسـبتي اسـت كـه انسـان بـين شـبك      وزيتوشيهيكو ا« يابند. بازتاب مي

نسـبي اسـت، چـون     سازد. پس بحث كامالً مي رروابط اجتماعي برقرا همعنايي ذهن خود و شبك
معنـايي از ايـن نظـر     همعنايي اجتماعي نسبي اسـت. شـبك   هشبك معنايي ذهن و هم ههم شبك

كنـد. ايـن محـيط فرهنگـي      نسبي است كه هر انساني در يـك محـيط فرهنگـي زنـدگي مـي     
د و ايـن مفـاهيم   كنـ  اي توليد مـي  اي از مفاهيم حاشيه اي از مفاهيم كانوني و مجموعه مجموعه
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معنايي توليد  هتواند شبك تسو يك متن ميوزيهويت هستند. از اين رو از نظر ا هكنندكانوني توليد
  .)5: 1386(عليخاني،  »كند معنايي به جامعه هويت تزريق مي هكند و اين شبك

هـاي ذهنـي و    نامه با توجه به نهـاده  نامه و فيلم هاي متفاوت نمايش بيضايي نيز با توليد متن
پي قوم ايراني در تاريخ در اي پيه است و با توجه به شكست تربيتي كه از كودكي با او همراه بوده

  به دنبال ساخت هويت ويژه و ذهني خود از طريق نگارش ادبي و هنري است. 
  

  خواني بر  سهمعرفي  -4
كـه در  اسـت  ) بيدخش بندار هكارنام و اژدهاك ،آرش(از بهرام بيضايي مجموعاً سه اثر  سه برخواني

هـاي زبـان    لفـه ؤضمن حفظ مار، اين آثاست.  در سنين جواني وي نوشته شده ي وس هاواخر ده
 كتيبـه، از نظر زباني متكي به زبـان   سه برخوانيد. نكالسيك، قابليت انطباق با زبان امروز را دار

اي ايـران و  هـ  اي دوران جنگ آرش پهلوان اسطوره الت و واژگان است.هاي جم تكرار نحو و پايه
پيرنگ اصلي اين روايت است. اژدهاك يـا  روايت پرتاب تير او  ت وشاه استوران در زمان منوچهر

 ز روايتي از به بند كشيده شدن او در كوه دماوند است. سومين روايـت همان ضحاك ماردوش ني
  و كشته شدن وزير جمشيد پيشدادي يعني بندار بيدخش است.  يداستان زندان

  
  آرش -4-1

ارشام نام  ي مرد و پهلوان،آرش و اَرشن و آرسن به معن« دارد. اوستااصل داستان آرش ريشه در 
جد داريوش اول و پدر گشتاسپ نيز از همين ريشه و به معني مرد نيرومند اسـت. نـام يكـي از    

پيش از اسالم و پـس   هماند جاي در اكثر متون به .)97: 1383 ،(اوشيدري »نوادگان كيقباد نيز است
رود و تيـري پرتـاب    ه البرز مـي از آن، آرش همواره پهلواني است كه به فرمان اورمزد برباالي كو

رايمونـد   هشـتر، سـتار  ت«اسـت:   آمـده  اوسـتا كند تا حدود مرز ايرانشهر را مشخص نمايد. در  مي
، كه بتازد، چون آن تير در هوا پران» كرت فراخ« ستاييم كه شتابان به سوي دريايِ مند را مي فره

» خوانونـت « بـه سـوي كـوه   » خشـوثَ يو˚رايـ « از كوه -انداز ايرانيبهترين تير -تيرانداز» آرش«
چراگـاه، آن   آب و گياه و مهرِ فراخ ]ايزدانِ [ آفريدگار اهورا مزدا بدان دميد، پس آنگاه  بينداخت.

آرش، به اين طريق جان خود را بر سر  ).7و6/ 4تيريشت، : 1391، اوستا( »آوردند را راهي پديد ]تير[
راند و پس از آن اسـت كـه بـاران بـه ايرانشـهر       ن ميگذارد، و دشمن را از ايران بيرو اين تير مي
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(نـك.   افتد فريدون اتفاق مي هبارد. اين اتفاق بنا به متون كهن در زمان پادشاهي منوچهر نواد مي
  ني ديگر است.از لو اثر) هماي (با حفظ درونآرشِ بيضايي  ).588: 1387صفا، 
 

  اژدهاك -4-2
او  ايرانـي نقـش منفـي دارد اژدهـاك اسـت.     اساطيري كـه در فرهنـگ   هاي  يكي از شخصيت

نهايت با قيام فريـدون و  نشست و در ايران پادشاهي تخت بر هزار سال جمشيد را دونيم كرد و
زماني كه اژدهاك بندها را بگسلد پليدي به شـهر نـازل   شد.  وه در كوه دماوند به بند كشيده كا
ز خود او گرشاسب با گر ند و سرانجامكشان انشهر را به سياهي ميشود و موجودات ناپاك اير مي

شـهر. او   اژدهاك موجـودي تصـوير شـده بـراي نجـات     روايت بيضايي در  .دارد را از ميان برمي
انـد   اي كه برايش در نظر گرفته خود را از عذاب ناجوانمردانه درصدد گسالنيدن زنجيرهاست تا

ري اسـت و بـا تصـور عمـوم     لوميت خود را ندا دهد. اين يك برداشت كـامالً هنـ  رها كند و مظ
و  نوشـته شـده   )1388( پـردازي حصـوري   ظريـه اين اثر حدود ده سال پيش از نمتفاوت است. 

در  ينظـر حصـور   ريتحـت تـاث   زيشاملو نبرداشت بيضايي از اژدهاك، يك روايت هنري است. 
 بيـ فر كيـ داستان كـاوه  : «سدينو يدر كتاب جمعه م »ديجد يدرس يها كتاب« همقال يهحاش
و عملكـرد   ياسـ يس تيبه اصطالح حماسـه، شخصـ   نيا يانحراف هو نقط ست،ين شيب يسحما
: 1358 ،(شـاملو » كه در طول داستان به دقت از خواننده پنهان شده اسـت  ضحاك است يمردم

عكـس آنچـه    ينظـر  ،نـه يآد هدر ماهنامـ » اسـت  ريپذ بيآس قتيچقدر حق« همقال زيو ن؛ )39
بـه  « گويـد:  اي با ايلنا مـي  در مصاحبه بيضايي؛  )6: 1369لو، (شـام  داشته است انيمعمول بوده، ب

(كـه   مانده از ابوريحـان متن بجاخوانش  من علي حصوري و پس از وي، احمد شاملو در هعقيد
نگـاه درسـتي بـه     باعـث شـده  انـد و ايـن اشـتباه     اشتباه كردهمورد استناد اصلي آنان واقع شده) 
  .)1389 اد،نژ (حسيني »ماجراي ضحاك نداشته باشند

  
  بندار بيدخش هكارنام -4-3
جم و وزيرش بندار. در اين اثـر جـم همچـون     دارد:دو شخصيت اصلي  بندار بيدخش هكارنام 

بين و ورجمكرد نيست؛ بلكه اين وزيـرش بنـدار    جام جهان همتون اوستايي و اساطيري، سازند
انش را در اختيار دار اين دكه بنآموزد. جم از ترس اين به جم مي يدخش است كه اين دانش راب

كند. در اين ميان دبيرك جـم و   را صادر مي قتل او او را از ميان بردارد، دستور ديوان بگذارد و



 1396 پاييز و زمستان، دوم هدور، دومسال  /نقد و نظريه ادبي  رضا ترنيان، حسين خسروي و احمد ابومحبوب   48
 

بين است. اين اثر  درصدد به دست آوردن جام جهان) (كه يك شخصيت ذهني است شاگرد بندار
ي ذهنـي بيضـايي از   هـا  پرسـش كردن اسطوره اسـت.   نيز همچون ساير آثار بيضايي نوعي تازه
بـا حفـظ   -دارد تـا روايـت جديـدي در قالـب نمـايش      متون اساطيري و تاريخي او را برآن مي

  از متون اساطيري ارائه دهد. -مايه بن
  
  بحث و بررسي -5
  برخواني آرش -5-1

آرش كسـرايي،   ه. در منظومكسرايي نوشته شد ها آرش سرودزمان ب هم آرش بيضايي تقريباً
مـردي آزاده/   نم آرش/ چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن/ منم آرش سـپاهي م«پهلوان است: 

شباهت اين روايـت بـا    .)91: 1387 (كسرايي، »به تنها تير تركش آزمون تلختان را اينك آماده
نـزول بـاران بـر     ،راندن دشـمن از خـاك ايـران    پرتاب تير و بيرونبا ساير متون آن است كه 

آرش يك پهلـوان   يي متفاوت است؛بيضا د. اما آرش به روايتافت اتفاق ميسرزمين ايرانشهر 
گـر سـتورباني نيـك    اي آرش تو سپاهيِ نيكو نيي؛ و: «اي نيست بلكه ستوربان است اسطوره

 ).37: 1394، (بيضـايي  »است بيا و پيك مـا بـاش بـا دشـمن     اي اينك كه دستوري نمانده بوده
شود كه پيام سـردار ايـران را بـه گـوش      مور ميأآرش، به دليل زخم برداشتن پيك ايران، م

فتـد، امـا   بخواهد تا پرتـاب تيـر بـه تعويـق بي    برساند و از تورانيان مهلت (افراسياب)  تورانشاه
گزيند و اين بـه مـذاق    مي ايران براي پرتاب تير بر هناگاه افراسياب آرش را به عنوان نمايند به

  نيست. خوش سرداران و لشگريان ايراني 
 چند تفاوت اساسي دارد: اول اينكه آرش در روايت اونيز ن با آرش در ساير متو آرشِ بيضايي

كنـد،   و اين امر كشش و جدال در روايت را براي هر دو لشگر بيشتر مي( اي نيست يك پهلوان اسطوره
. دوم، آرش توسط اورمزد و شاه اي در جنگ ندارد) است و تجربهو از مردم عادي چون او يك ستوربان 

كند اما در  متون پيشين آرش به نيرو و رأي اورمزد تير پرتاب مي هشود. در هم ن انتخاب نميايرا
جايي اسـطوره در روايـت اسـتفاده     گزيند. بيضايي در اين امر از جابه اينجا افراسياب وي را برمي

 هورزد. و چهـارم آنكـ   هاي روايت از پرتاب تير امتناع مـي  بخش  است. سوم، آرش در بيشتر كرده
شود، آرش تير را بـا دل خـود پرتـاب     آرش در اثر بيضايي پس از پرتاب تير، در زمان جاري مي

 :گويند شناسم كه هنوز مي من مردمي را مي«افزايد  نهايت ميكند نه به بازوي خود و راوي در يم
ند تواند خود را يك آرش تصور ك در اين روايت هر ايراني مي .)69: همان( »آرش باز خواهد گشت
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صـدد  متون است. نويسـنده در ايـن اثـر در   آرش بيضايي با ساير   ترين تفاوت ميان اساسياين و 
هـا   تـك واژه  در ساحت اسطوره است؛ از تك تن ادبي، هنري و گفتماني اجتماعيبازتوليد يك م

  باشد.   دارد كه در اين آرش، درنگ بيشتري داشته آن مي گرفته تا نحو جمالت خواننده را بر
. او در هـر  گرايانـه دارد  تانلحني باس و يي، استوار بر واژگان كهن استبيضا به روايت آرش

 يبرخـوان  زبان سه «معتقد است:  ييضايباست.  از اين الگو استفاده كرده برخواني  سهسه روايت 
 دهياز نظرهـا پوشـ   يها، كه فقط مدت مخلوق و مصنوع است. مخلوق و مصنوعِ  مردم طول قرن

 چيآن را نشـان دادم. هـ   يهـا  پـس زدم و امكـان   يبود، و من فقط غبـار آن را كمـ   نگه داشته
تـازه،   يو بازسـاز  بيترك هرنفهمد.  يو اختراع هم نشده كه كس امدهين يگريد  از زبان يا واژه
نكرده بـود. بـا    دايفرهنگ، فرصت بروز و رشد پ نيگوناگون به ا يها هجوم رياست كه ز يامكان

را  يزبـان  گـر، يد يو گاه سـاختن دسـتور زبـان    ام، يزبان مادر يا شهير يها هگرفتن از واژ كمك
 انيـ را م يخيتـار  صلهاست، و هم فا يكه هم تماماً قابل فهم و دسترس مردم امروز سمينو يم

زمان است، و مكان اسـت، و   ي. هر كلمه در كار معماركند يم يادآوري داديخواننده و زمان رو
تبيره، «در آرش واژگاني همچون . )34: 1379 ،ييضاي(ب» است تيعو موق تياست و شخص تيهو

كـارزار، سـتيهنده،    توفـد،  غريود، غرنگ، ترفند، مي مي گ، كوس، رود، ناي، گاودم، بارو،كرنا، زن
هـاي   و نيز واژگاني كـه از سـاخته  شود؛  بسيار ديده مي »ستوهد، زيراك، سخت تابيده، اَنده مي

القاي ذهنيِ رطوبت و باران  و شود ، كه دوازده بار در متن تكرار مي»ارو مه«نويسنده است مانند 
در « ) 32: همـان ( »وار بيـرون آمـد   پس سـردار از دلِ آن مـه  « كند؛ مي تشديدرا در متن همواره 

واژگـاني مثـل   اين روايـت  در  .)46(همـان:  »خندد اي به او مي وار چهره درنگ آرش از ميان آن مه
القايي بـراي مخاطـب دارنـد و بـه      هبا توجه به تكرار در متن جنب، »سايه و ناهيدوار،  البرز، مه«

جمـالت   هدر كنار اين واژگان نحو روايت آرش بـر پايـ   كنند. رسانايي منظور نويسنده كمك مي
ز يكي ا« بيضايي معتقد است است. عطف به هم تنيده شده» و«تودرتو و كوتاه است كه به كمك 

 ،(بيضـايي  »است و كتيبـه واژگـان كمـي دارد   » كتيبه«اساس اني نوشتن برهاي سه برخو ويژگي
 دهيـ د يبـه روشـن  ، نامـه  و گـنج  ديتخـت جمشـ   ستون،يب يها بهيكتهاي  در كتيبه .)31: 1379

شدت متكي بر تكرار واژگان  م در آنها بهنحو كال و اند واژگان كمها بهيكت نيكه واژگان ا شود يم 
ش در كنـار     اي تو را به ياد آورده رود: چشمه دور مي واپس كاريزي خشك؛ و « .است اسـت؛ كـ

كمند، و پرآزرم. به ياد آور كه آن چشمه سنگ شد، و آن چشم بسته دختري؛ ابروكمان، گيسو
در زيـر پـاي    ،هاي خاك و نالهاي. او از البرز باال رفت؛  ماند. كه از ديوار پي نماند، و از باغ شاخه
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جمـالت   هاهميت دارد: جمـالت بيشـتر بـر پايـ     برخواني  سهفعال نيز در جه او .)57: همان( »او
بايد از اين وجـه بـراي    اي مي بيضايي در پرداخت روايت خود مانند هر نويسنده خبري هستند.

قصـد   هـدايت كنـد.  دادن پيام استفاده كند، تا متن و تصوير فضاي روايت را به سمت مقصود 
وضوح پيام بـه خواننـده منتقـل شـود.      به تادادن خبر است  ،اصلي از بسامد باالي اين جمالت

تكنيك استفاده از افعالي چون حال ساده، در جمالت خبري، و فراواني باالي وجه اخباري، در 
آيند، ايـن حـس را ايجـاد     پايه و تودرتو مي ميان جمالت كوتاه كه در اكثر اوقات به صورت هم

گاه كاربرد زمان حال « از گذشته به زمان اكنون است.كند كه نويسنده در حال انتقال پيام  مي
روايت،  هاحياي خاطره و نزديك شدن به گذشته است. با اين شيو هدهند با وجه اخباري، نشان

 سـه ايـن امـر در تمـامِ     .)293: 1392 (فتـوحي،  »شـود  گذشته به طور زنده به اكنون منتقل مـي 
، با توجه بـه نـوع قالـب    برخواني  سهشود. در  يمشهود است و تنها مربوط به آرش نم ،برخواني 

بـا   نـد و ا ي نمايشنامه است، جمالت كوتـاه ها يان واقعياتي از شخصيتادبي درام كه استوار بر ب
ايـن   هد. همنچسب پايه و گاه متصل نيز مي اثر، اين جمالت كوتاه به جمالت هم هتوجه به سوژ

بنـدي مـتن بـه     از طريق وجهيت، ميـزان پـاي  « .كند فرايندها خود را در وجهيت بازنمايي مي
سـاز   لف در عناصر وجهؤهاي م ديدگاه توان سنجيد. ذهنيت، تعهدات مي ها را عقايد و ايدئولوژي

كـرد  با بررسي ميزان قطعيت و عدم قطعيـت، روي  .)294 (همـان:  »كند پوشيده و پنهان عمل مي
و  (درخواسـت، تمنـا، تقاضـا)    اي متغيـر ه افكني و يا قبول التزامگري و ترديد  نويسنده به پرسش
خالل زبان و  د. بيضايي، آرش را ازشو تر مي متن، نگرش نويسنده مشخص بسامد امر و نهي در

 را با جهان امروز خود پيونـد بزنـد.  تر به اين اسطوره، آن  تا با واكنشي تازه دهد گذر مي اسطوره
سياوش كسـرايي و بازانديشـي آن.    هظومآرش واكنشي بود به من« گويد: اين اثر مي هوي در بار

زد  يادتان هست كه روشنفكري به شناخت زبان و فرهنگ و اساطير كهن ايراني زخم زبان مـي 
و هم تفكر سنتي و هم بخش مهمي از تفكر چپ يك كالم ضد آن بـود. بـراي خيلـي ظـاهراً     

هـاي   حـرف  كـردن كـل هويـت و ايـن     شـدن، از بـن فرامـوش    ها هم معيار امروزي شده امروزي
گفتند درود بر ندانستن! بسيار مهم بود كه سياوش كسرايي،  غاز بود و بسياري هم مي يكصدتا

آرش كمانگير را ساخت و از تنگناي چپ و سنتي و راست و امروزي سربلند درآمد. اما درست 
 »دو، فراآرماني بـود نظرم تصويرش از مردم و قهرمان هرشايد براي خالصي از همين تنگنا، به 

و ابوريحـان بيرونـي و اعتقـاد     اوسـتا مبتني بر روايـات   شعر كسرايي كامالً .)45: 1392 (بيضايي،
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بيضايي با نگاهي انتقـادي و گفتمـاني بـه اسـطوره      ست؛ اما آرشجميع محققين در اين باره ا
 است. نوشته شده

  
  هويت و قدرت البرز -5-1-1

جـا همـواره البـرز    است. در اين آمده ل قرار گرفتهوصافي كه به صورت بدبا ا البرز موارد در بيشتر
ت در اسـ  خروشد. پنهـان شـده   مي و كند زند. حيرت مي است. حرف ميو پرسشگر رازدار  وبلند 

چه بسيار با گردش خورشيد و زايـش   -البرز بلند -البرز كه راز جهان با اوست/ و او« :ميان ابرها
اسـت/   -آن كه به بلندي بلنـدترين - آسمان/ البرز هفت هپاياست/ البرز آن بلند مرد اشك فشانده

اما با اين  .)31: همان( »/ اندهان هر مرد در دل او به سنگيني البرز بود-رازها هآن بلند دارند- البرز
نماياند. البرز در  ص تاريخي خود را ميحال داراي هويتي است كه قدرت و بزرگي و برازندگي خا

قرار دارد با راز بزرگـي در   -هبلندترين قل-ند، دماوند ر اين كوه بلبه معني كوه بلند است؛ د لغت
توسط فريدون و كـاوه   است. اژدهاك به بند كشيده شده يا ضحاك ماردوش، در آن اژدهاك سر:

د؛ و مهـار كـر   شود از بين برد بلكه آن را بايـد  كه ظلم را نمي به بند كشيده شده تا دانسته شود
دار، لنـد راز شاه، تورانشاه، كشواد و هومان همگـي در برابـر ايـن ب   چهرحاال قدرتمندان متن، منو

اند، مگر آرش، كه عزمي جزم دارد براي پرتاب تير، تيـري كـه بايسـتي از بلنـداي ايـن       كوچك
 واقع بيضايي با طرح پرسش و ترديد از سوي البرز و با به به آسمان يعني البرز پرتاب نمايد. هفت

آرش  ديگر يعني دارد تا بزرگي و بلندي و هويت يك قدرت سعي وجود آوردن صنعت تشخيص
من چگونه توانستم « پرسد: همين روايت كوه البرز از خود مي هدر ادام را به مخاطب نشان دهد.

  .)67: همان( »او را بر دوش خود نگه دارم
با اين اوصـاف،   اند. ردم در پاي اين نماد ايستادهايستادگي است، و م در سرتاسر متن البرز نماد

ناالن در زير پاي آرش  بر دوش خود نگه دارد؟ خاك البرز ونهالبرز در شگفت است كه آرش را چگ
نشان از آن دارد  اينها ).67: همان( »خيزد غُرنب و فرياد از البرز برمي«كشد  است. آرش كه كمان مي

تمـاعي، قدرتمنـدتر از البـرز    تري از هويت اج بسي بلندتر و با آفرينش تازه -فرزند زمين -كه آرش
همچنـان منتظـر   بازنگشت اما البـرز   -فرزند زمين -است كه آرش است؛ هرچند كه در روايت آمده

   .)69(همان:  است تا آرشِ مردمي بازگردد
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  هويت و قدرت از منظر زبان، تاريخ،روايت آرش  -5-1-2
كـه بعـد از    است تا آنجـا  يي داشتهايراني تأثير بسزا همرداد، در ساختار و ذهن جامع 28كودتاي 

س أايـن يـ   روشـنفكر ايـران آمـد.    هبه سراغ جامعـ فشارهاي سياسي حاكميت، يأس و نااميدي 
رحماني و   دار و عميق بود كه در شعر شاعراني همچون نيما، اخوان، شاملو، نصرت آنچنان دامنه

ن داستان و ميان نويسندگادر اين  به سمت خاكستري و گاه سياه برد.سايه، رنگ شعر فارسي را 
  اند. سزايي داشتهنمايشنامه نيز سهم ب

نگـاه شـاعران و   ران را در مصائب بيشتري نگـه داشـت.   اي هديد فرهنگي و زخم هكودتا جامع
ز نظـر فرهنگـي   متالشي ا تقريباً هتوانست تحركي به اين جامع رو مي نويسندگان به فضاي پيش
فدريكو گارسيالوركا و ، اليوتتي. اس. مفاهيم تازه در شعرهاي  مباني و بدهد. شاعران در آن ايام به

ران ايـن  هاي جهاني داشت. در كنـار شـاع   روي آوردند، كه قرابتي با اروپاي بعد از جنگ پل الوار
 به راه افتاد حايز اهميت اسـت. نويسان با مساعي علي نصيريان  دوره موجي كه توسط نمايشنامه

فرهنگـي بـه    هموج ديگري از كارهاي خالقان 1337از سال  دقيقاً« گويد: ن صادقي ميالدي قطب
 هبار با خودآگاهي و با يك احساس نياز بسيار ضروري و نگرانـي در مـورد آينـد    راه افتاد، اما اين

فرهنگ ما چيست؟ چند نفر در اين دوره سر بلند كردند  هايران و با اين پرسش اساسي كه ريش
شـان   نظـر مـن مهمتـرين    ن ساعدي، بيضايي و اكبر رادي، كه بهمثل آقايان نصريان، غالمحسي

دار توانسته بـود آفـاق بسـيار زيبـايي را در      دامنه پس از يك پژوهش نسبتاً بيضايي بود. بيضايي
بـود. همـين   » تعزيـه « نويسي ايران كشف كند و مهمترين چيزي كه پيدا كرده بـود  درام هزمين

نتي ما مثل روحوضي، نمايش عروسكي، نقالي و غيره كشف باعث شد به تمام اشكال نمايشي س
: 1383(تواضعي،  »هاي آن را پيدا كند هاي زيباشناسي و بازمانده ها، ساختار، ويژگي برگردد و نشانه

است تا شعر،  نويسي بيشتر به سنت نزديك شده شود كه نمايشنامه همين اساس ديده مي بر .)16
اي  ضاي تازهشان و با تكيه بر ادب كالسيك ف گرايانه باستان هرچند شعر شاملو و اخوان با رويكرد

برابر خيل مخاطبين كالسيك و شعراي نئوكالسيكي مثل خـانلري و تـوللي،   آفريده بودند اما در
بسـت   هـا بـراي خـروج از بـن     شاين تـال  هرفته هم هم تنگنا و سختي بيشتري داشتند؛ اما روي

  پس از كودتا بود. فرهنگي
كند تا امـروز را نشـان    اده مياز اسطوره استف يراني،نويسي ا حفظ سنت نمايشبيضايي براي 
صدد بازتوليد فرهنگ و هويتي ، گويي درگرايانه واژگان و نحو باستان كارگيري دهد. او با شكلِ به

و ديگـر   شـاهنامه و  اوسـتا ي با پرداختن به عناصري كه در در قالب مدرن اين هنر است. و تازه
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كـه فردوسـي پـس از     طـور  پردازد؛ همان هاي تاريخي امروز مي ، به زخمنقلي بود متون روايي و
هـاي   گي سـرودن حماسـه  كشور به اين نتيجه رسيد كه بهترين كار فرهن درپي هاي پي شكست

و در برابـر   را حول روايات مشتركشـان گـرد آورد  تا از اين طريق، اقوام ايراني  ملي ايرانيان است
د؛ قومي كه فردوسي ي، سد دفاعي محكمي ايجاد كنغداد در ميان اقوام ايرانهاي ب اندازي اختالف

  سرايد: مي شاهنامهترين اشعار خود در  ديگر به خلوص پيشين آن اعتقادي ندارد، وي در معروف
ــان  و ــان  ز دهق ــرك و از تازي  از ت

 نه دهقان نه تـرك و نـه تـازي بـود    
  

ــان    ــدر ميـ ــد انـ ــد آيـ ــژادي پديـ نـ
بــازي بــود هــا بــه كــردار    ســخن

)2863/ 26: 1379 (فردوسي،
نمايش، براي هويت فرهنگـي  كارگيري سنت روايت و برخواني و نقالي، در قالب  با به بيضايي

هـا و تـاريخ ايـران     اي در اسـطوره  فكر و گفتمان تازه ه. او توليدكننداست ش تالش كردهسرزمين
. او ستوربان است، بلكه يك اطيريپهلوان اس روايات پيشين، نه يك هآرشِ او، برخالف هماست. 

بـراي  گيرايـي در شـب زمسـتاني    ، داستان دهد كه در آن نقال ايت را مثل كسرايي ارائه نميرو
(نـك.  رونـد   به خـواب مـي   ،حتي خود نقال ،همه ،پس از شنيدن قصه كند و هايي روايت مي بچه
او شـك   .اهـد گشـت  گوينـد كـه آرش بـاز خو    . در آرش بيضايي همگان مي)116: 1387 ،ييكسرا
كند تا به حقيقتي برسد كه امكان بازانديشـي نـويني را بـراي     ترديدش را بازسازي مي كند و مي

هـا و ناسـزاها،    روايت بيضايي در پشت سر نهادن حـرف  ستوربانِ آرشِ بازتوليد كند.اش  خواننده
شـود. ديگـر آرش    دمي ميها و انتحار روح، با اتكا به البرز و ناهيد و سايه، آرشِ مر ترديدها، قصه

تنها نيست، او پهلواني است برآمده از دل مردم. از نظر بيضايي اسطوره هنـوز در زنـدگي مـردم    
اگـر  « گيرد. كه بدانيد باوري در در روال عادات شكل ميارد و در اغلب اين روند، بدون آنادامه د

شناسي اوليه كـه   به هستيبخواهيد كه بدانيد بشر چه جوري تحول پيدا كرده ناچاريد برگرديد 
جـوري فكـر    خواهيم بدانيم پـدران مـا چـه   بهاي اوليه متجلي است و اگر  ها و آيين توي اسطوره

كنـيم. هنـوز    ها را مرور ميهاي آن اسطوره ها و هاي بازتاب يافته در افسانه كردند ناچار انديشه مي
 كنيد ر مراسمي با هم تقسيم ميپريد، هنوز شادي و اندوه را د كنيد، از روي آتش مي قرباني مي

رويـد هنـوز يـك     جديد كه مي هبه خان .(مقصود تعزيه و عزاداري براي امام سوم شيعيان است)
بريـد   بريد كه نشان مهر و ناهيد است؛ ولي تا زماني كه آن چـراغ و آينـه را مـي    چراغ و آينه مي

اي اسـت كـه    انديشه ساز ضمناً رهاسطو هكنيد. انديش آن را زندگي مي هداريد هنوز اساطير و ادام
ديگـر هسـت    هكاووس يا در يكي دو اسطور پرواز كه در كي ههاي آينده را ساخته. انديش اسطوره

  .)33: 1379 (بيضايي، »است امروز به وقوع پيوسته
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شود، آرشي كـه در   بدل به آرش مردمي مي كه انسان امروزي است هبيضايي اسطور هاسطور
شـود، بـا طبيعـت     مرداد براي ساخت مجدد هويت وطن برهنه مي 28اي هاي بعد از كودت سال
وطنش بيايد؛ وطني كـه عوامـل خـارجي و داخلـي      هشد آميزد تا به ياري سرشت سركوب درمي

به هنگام تبديل اسـطوره بـه حماسـه،    «ورزند.  اش از هيچ كوششي دريغ نمي كودتا براي ويراني
هاي حماسي  بازد، در داستان رود و يا رنگ مي از بين مي ارزش ديني و اعتقادي اسطوره يا كامالً

اسـاطير را بـدان    خورد، جرياني كـه  شدن اساطير به چشم مي هاي جريان دنيوي نخستين نشانه
در  آرش )37: 1388 (آيـدنلو،  »دهنـد  نهايت اعتبار مذهبي خـود را از دسـت مـي   كشاند، كه در مي

شود و اين  امزدا به آرشِ مردمي و زميني تبديل مياهور هروايت بيضايي از صورت پهلوان نظركرد
  زدايي است.تقدسدر اساس نوعي 

هـاي   نامه ها و فيلم نامه در زبان نمايش حوضو سو به چهل به اين هثير زبان بيضايي از دهأت
دار است، البته نبايد سهم علـي حـاتمي را    زيون نشانداستاني و سريالي تئاتر و سينما و تلوي

  ت فرهنگ زباني تازه ناديده گرفت.ساخنيز در 
ز افراسـياب و  اسـمي ا  -كـردن پهلـوان روايـت    براي برجسته-تا آخر داستان نويسنده از اول
سـازي   لبرز و سايه و مـردم، سـعي در فعـال   از زبان ا آورد. وي با تكرار نام آرش منوچهرشاه نمي

تـا قـدرت را از   كنـد   يم ،خصوص صداي قدرتمندان سازي ديگر صداها، به صداي آرش و منفعل
بـرد.   نـام شـاه تـوران و شـاه نـام مـي       مردم برجسته تركند. از افراسياب و منوچهر تنها با هناحي
كه خواننده شاه واقعي را در دل مردم بجويد. ايـن   براي آن استروايت اين پوشي شاهان در  نام

اين روش بـه سـطوح    اي آرش است. نويسنده با ي در جايگاه اسطورهجاي جابه شدن يك برگزيده
آنكـه آرش پهلـوان نيسـت؛ دوم اينكـه آرش     افزايد: اول  چند سطح ديگر نيز مي اساطيري آرش

» آرش باز خواهـد گشـت  « نهايي روايت يعني: هنهايت با آوردن جملدشمن است؛ و در هبرگزيد
 افزايد؛ سطحي برابر با آمدن منجي.  سطح سومي بر اسطوره مي

نماد برقراي صلح ميـان دو قـدرت اسـت.    ازن جنگ دو شاه و دو سرزمين و آرش تراز و تو
گردد؟ اگر قرار بر  تمام مي آرامش ميان دو تضاد است؛ اما آيا بعد از پرتاب تيرش اين خصومت

شـد كـه او بـاز     روايت از زبان مردم شـنيده نمـي   هشدن اين خصومت بود در آخرين جمل تمام
(ايراني  ورثي و ستيزه و دشمنايگي مداوم بين اين دو قومخصوصيت ديرين و م« خواهد گشت.

داسـتان   شاهنامهشود. سرتاسر  ملي ايرانيان محسوب مي هاصلي حماس هدرواقع زمين و انيراني)
رويارويي ايرانيان و انيرانيان است كـه مطـابق برداشـت ثنـوي از ايـن دو يكـي همـه نيكـي و         
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: 1393 (سـركاراتي،  »اسـت  و اهريمني قلمداد شده خجستگي و اهورايي و ديگري نكوهيده و تباه
با اين تفـاوت كـه    و قوم ايراني و انيراني اسير است،اين برداشت آرش نيز ميان د براساس .)99

هم اجبار و تمسخر دشمن را و هـم تهديـد و لعنـت     ؛نقش آرش نوعي نقش روشنفكري است
  دوست را بايد به جان بخرد.  

داند، بـه   ، و چون زبان دشمن را ميلشكر ايران تير خوردن پيكناچار به خاطرِ  به كه آرش
ز انتخـاب  به عنوان تيرانـدا او را شود و در يك آن تورانشاه  عنوان پيك وارد اردوگاه دشمن مي

وانـد ايـن كـار را بـه انجـام برسـاند.       كـه مبـادا نت   همواره براي پرتاب تير، ترديد دارد د،كن مي
رانـي و خشكسـالي سـرزمينش را    بينـد تـا جلـوي وي    خود مي وظيفه و خويشكاري درنهايت او

 هشـود كـه پهنـ    نهايـت انسـاني مـي   ديـد، در  كسي كه ابتدا تـوان تغييـر در خـود نمـي     بگيرد.
بيند تا خود را به آن سپيد چـون بـرف برسـاند، تـا تيـر       رانان آسمان يعني ناهيد را مي گردونه

يك انسان ساده است كه در هيابانـگ   هزند هنآرش نمو« .پاره تني شود پرتاب كند و انسان پاره
تـن  اي، جـان و   توده-قدرت سران دو قطب دشمن، به حكمي مذهبي هكسي مردم و دغدغ بي

خواهـد   كه همچنـان در آسـمان در پـرواز اسـت و حتـي نمـي       كند خود را به تيري تبديل مي
زمـين را مـرزي    رود تا تمـامي آفـاق   درخت گردويي بنشيند، بلكه مي هطرف جيحون بر تن آن

  .)15: 1379 (آتشي، »مردمان كند هبراي هم
  

  برخواني اژدهاك -5-2
دربند است و به روايت سرنوشت تلـخ   شود كه اژدهاك در كوه دماوند مي داستان از جايي شروع

اين بندم، بر بلندي اين كـوه؛ كـوه سـخت بـزرگ      همن اژدهاك كه اينك بست« :پردازد خود مي
گاه كه بخت بدم ديدگان مرا بـه دنيـا گشـاد هـر دم     و من اژدهاك، كه از آن دماوند!  بسيار بلند

شكاف خود را برنياورده بودم و اين رشـك   تر از هر بند هرگز فرياد آسمان بندي بودم بسته  ةبست
پـاكي معرفـي    خـود را مـرد دل   اژدهاك در اين نمايشـنامه  .)8: 1394 (بيضـايي،  »بر من چيره بود

هاي قدرت و جنگ، به همراه پدر مرزبان خود در مرزي از مرزهاي روز  ز دغدغهكند كه فارغ ا مي
اي شب، من اندوهگين روزگاري «كار مشغول بودند: و و به كشت نداي داشت و شب خانه و مزرعه
دل، كه در مرزي از مرزهاي روز و شب خانه داشتم، مـرا دشـت سـبز بـود و      مردكي بودم، پاك

 )9 (همان: »درسي كشت زار من بود كه روز و شب به هم مي كشتزار بزرگ. در جايي از  در ادامـه .
اژدهاك بـه روايـت    .كند رسد و فتنه مي از راه مي استجو و ظالم  كه فردي ستيزهياماي پادشاه 
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 هاثـر بـرخالف همـ   كه اژدهاك در ايـن  دروني با ديو درون است. ضمن اين بيضايي يك گفتگوي
اسـت   آمده . در ساير متون اساطيريآن در بند است هقل دردرصدد نجات شهري است كه  متون

شـوند و جهـان را    كه اگر اژدهاك كشته شود از تن او خرفستر يعني موجودات پليد خـارج مـي  
. امـا در روايـت   كننـد تـا ابـد    ين او را در بند ميآبت د، از اين رو به فرمان فريدونِنساز ويران مي

 پادشاه داند كه ياماي جي شهري ميكند و خود را نا اع ميبيضايي اژدهاك از وجود و تن خود دف
  .دهد نجات را شهر تا است زنده كند و او در آن بر مردم ستم مي

  
  نتقادي قدرت و هويت در اژدهاكگفتمان ا  -5-2-1
ه جـاي بيوراسـب اسـت،    ملحد از آن كين به سوي كوه دماوند كـ «: است آمده يسن همنبزند  در

هزار سال است كه فريدون زنده نيست، چرا تو بند بِنَگسلي  يد كه اكنون نُهگو مي دهان گشايد و
كـه  انـد. پـس از آن   جمكرد برآورده شـده و برنخيزي كه اين جهان پر از مردم است و ايشان از ورِ

 (= شـخص)  ملحد چنين گويد، از آن جاي كه ضحاك از بيم آن تنديس فريدون كه به مانند تن
كه ملحـد چـوب آن بنـد را     را نخست نگسلد، تا آن ]بند[ ستاده است، آنفريدون است، پيش براي

. )237: 1387 (بهـار،  »بگسلد. پس ضحاك را زور افزايد و بند را از بن بگسلد و بـه تـاختن ايسـتد   
اژدهاك در روايت بيضايي در حال عجز و البه است، اين ناتواني و نگراني و دفاع از خود با توجه 

د؛ از اين رو نويسنده سن بايستي در ناخودآگاه متن با ملحدي انجام شده باشي به متن زند بهمن
فرستد تا بند اژدهاك را بگسـلند و ايـن    مستقيم ملحدان شهر تهران را به دماوند ميبه طور غير

شهري  بر خود و مردم ظلم و ستمشود. در تمام روايت اژدهاك از  اتفاق تا پايان روايت تكرار مي
دماونـد   در به دست فريـدون اسـير و  ضحاك  ،شاهنامهدر  .ديوگ د است سخن ميكه پاي دماون
خواستند  آيد، دليلش اين است كه اگر ضحاك را مي هاي پهلوي مي در كتاب و« دشو زنداني مي

آمد و اين موجودات جهان  بخش، بيرون مي ها خرفستر يعني موجودات زيان سر ببرند از او مليون
كنند تـا خـودش بميـرد و او تـا      اش مي شود، زنداني راين ضحاك كشته نميكردند؛ بناب را پر مي

: 1386 (بهـار،  »كشد مهرگان آمده كه ضحاك را فريدون مي هپايان جهان عمر دارد. اما در اسطور
  است: اك آمدهحنكشتن ض هدربار شاهنامهدر  .)303

ــان   ــته دمـ ــروش خجسـ ــد سـ  بيامـ
 هميدون شكسـته ببنـدش بـه سـنگ    

ــود جــاي اوي بــه كــوه انــدرون  بــه ب
ــود    ــنيد ناس ــو بش ــدون چ ــر فري  دي

ــان   ــد زمـ ــو را نيامـ ــت، كـ ــزن، گفـ مـ
ــگ    ــيش، تن ــدت پ ــوه آي ــا دو ك ــر ت بب
ــد اوي  ــويش و پيونـ ــرَش خـ ــد بـ نيايـ
ــير    ــرم شـ ــت از چـ ــدي بياراسـ كمنـ
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ــان   انــش دو دست و ميــبه بندي ببست ــل ژيـ ــد پيـ ــايد آن بنـ ــه نگشـ كـ
)191/ 1: 1377 (فردوسي،  

اتي كـه جمشـيد بـه وجـود آورده بـود      نظام طبق ي از پژوهشگران بهاين نگاه به نظر بسيار
روحانيان، لشكريان، كشـاورزان و   ه، جمشيد جامعه را به چهار طبقشاهنامه گردد. براساس برمي

پرچـالش كـه     در چنـين جامعـه  « حصوري معتقد است:. )31نك. همـان:  ( صنعتگران تقسيم كرد
خواهد جامعه را بـه   كند كه مي اند، مردي ظهور مي بوده ديگر هدر فشار دو طبق كشاورزان ظاهراً

طبقاتي است  هشكل قديم اشتراكي برگرداند. بديهي است از آنجا كه راوي اسطوره طرفدار جامع
شدن است، اين مرد از آغاز محكوم اسـت. نـام او در    سوي طبقاتي چون تحول جامعه به و اصوالً
: 1388 ،حصـوري ( »است ه، مار نيرومند يا بزرگ معني شدههاكه به شكل سنتي مار ويژ د اژي اوستا

فردوسـي، بـه    هشـاهنام طبقاتي  هجامع ههمين نظر حصوري، دربار هاحمد شاملو نيز بر پاي .) 62
 ضـحاك، روايـات شـفاهي وجـود دارد كـه نشـان از       نكشـتن  هدربار. )1(پردازد طرح مباحثي مي

ـ  « ق  معتقد اسـت: ي مطلجالل خالق .)2(است محبوبيت او ميان مردم بوده مـورد   هروايـت عاميان
و در عين حـال نـادر و    توان نمودي از تصور كهن حتمال ميا راه نيست و آن را به  بي بحث كامالً

خذ ايرانـي  Ĥشخصيت نيك ضحاك به شمار آورد كه در غالب م هجنب هشده دربار فراموش تقريباً
اين تلقـي و توصـيف مثبـت از ضـحاك بـه       هاست. سابق ويژگي اهريمني او رنگ باخته هزير ساي

زيسـتن   هايي مانند عالقه بـه يكسـان   رسد كه در گزارش ويژگي موسي خورني، مورخ ارمني مي
منشـان   كردن گفتارها و كردارها و باردادن به نيـك شدن متعلقات، لزوم آشكار مردمان و همگاني

روي همـين ديـدگاه    .)13: 1388 (آيدنلو، »است اوقات شب و روز را به ضحاك نسبت داده هدر هم
 حصوري و شاملو معتقدند كه اموري كه ضحاك انجام داده، نظام طبقاتي دوران جمشـيد را بـر  

ضحاك « .شود كه اَشراف عليه او، به كمك فريدون قيام كنند است، و اين خود دليلي مي هم زده
مردم داده و رسم اشتراك  هها را از برگزيدگان گرفته و به تود كهن بوده و زمين هپرچمدار جامع

ها را از مردم گرفته و به برگزيدگان داده و نظام  است. فريدون فرخ دوباره زمين را از نو زنده كرده
   .)53: 1388 (حصوري، »است را تازه كرده(سرپرستي زن و فرزند)  خانواده، كدخدايي
قـدرت و   هدر حـوز  تواند از مباحـث تحليلـي   هاي اساطيري مي در طول زمان اتكرار ماجراه
نـد. در شـروع   ا بـدي و خـوبي رودروي هـم   و صلح، و  جنگكه خرد و نابخردي، هويت باشد؛ اين

ي از فرهنـگ و تمـدن   ا خواننده را وارد عرصه آور أسيك حقيقت ي شاهنامهداستان ضحاك در 
. اين امور است  اي و سنتي را در خود نهادينه كرده كه روند بازتوليد فرهنگ قبيله نمايد بشري مي

چه قبل چه ، اين واقعه هجانب مدار نياز دارد كه با بررسي همه به يك بازشناسي منطقي و حقيقت
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باشـد. قيـام    شـاهنامه فرهنگي  ههاي كور و واخورد تواند راهگشاي بسياري از گره مي ،بعد از آن
 هانداز ت بيشقدراندوزي و  ضحاك عليه جمشيد شايد از همين فرايند باشد، يعني او عليه ثروت

از همـين   ميت جمشيد، دست به قيام زده باشـد. حاك )3(ريختن اليگارشي حاكمان وقت و درهم
ـ تاريخي ديگري با شخصـيت اژدهاگ  نيم-اي اسطوره شخصيت نيم«روست كه در ادب پهلوي   هون

و  -سـر  اژدهـاك سـه   هبازمانـد -آميزد و ضحاكي ماردوش ميضحاك، كه هم اساطيري است، در
مارد، ش آيد. ممكن است آن شخصيت شاهانه كه خواسته و زن را از آن همه مي يد ميپادشاه پد

ضد اشرافيت آريايي باشد كه در اساطير به صورت قيام شاه بيگانـه   معرف قيام مردم بومي ايران
قيـام   شايد جايي اسطوره و حماسه، جابه براساس اصل اساطيري) 291: 1387 (بهار، »است درآمده

شـده در فرهنـگ اسـاطيرِ     پذيرفتـه  باور در جا شده باشد. اما به اي آن جا اسطوره ضحاك با اصل
تنـيِ   رويـين  هخالقي مطلق با توجه به اسـطور  .جوانان و شاه ايران است هايراني، ضحاك، كشند

علـت در بنـد شـدن    « اسـت كـه   حدس زده ،يكي از اساطير يوناني و خدايان زيرزمين ،كانيوس
(مغاك زمين)  اش دفع او فقط با بازگرداندن وي به محل اصلي ي او باشد وتن ضحاك، شايد رويينه

 »كنـد  است و به همين سبب فريدون او را در غاري به فرمان سروش زنداني مـي  پذير بوده امكان
هاي گور و تاريكي و مغـاك ايـن    بيضايي در روايت اژدهاك با پرداختن به واژه .)14: 1388 (آيدنلو،

گور ترسناك تهي به خود پيچيد؛ از زمـين خشـك گردبـاد تيرگـي     «كه  آورد مي پندار را فراياد
مغاكي رفتم كه توفان در آن خفته بود، و با فرياد ترس  همن به دهان« .)13: 1394 (بيضايي، »برشد

هرچه هست روبنده، بـا   هخود بيدار كردمش كه بيا اين من! و اينك مرگباد سياه، مرگباد كوبند
  .)19 (همان: »انگيز خود در برابر من ايستاده بود بزرگيِ بيم

 توانسـت  جدا از آفرينش مجدد يك روايت، ن باستاني،زبا با استفاده از اين روايتبيضايي در 
زمينـه و   و ضـمن حفـظ پـس    طوره، شخصيت ضحاك را متحـول نمايـد  جايي اس با الگوي جابه

هـاي   د. بسامد بـاالي واژه اننده آشكار كنهاك را براي خواژد ههاي نهفت روايت، درددل هماي درون
بـار تكـرار، در برابـر واژگـان روز و      51شب و مترادفات آن يعني سياهي و تاريكي و مغـاك بـا   

  . دراشب و سياهي بر روز و روشنايي د هبار استفاده در متن، نشان از غلب 21خورشيد با 
 هدهد. او بـا شـيو   ده ارائه ميبرداشتي متفاوت به خوانن آرش همچوندر اژدهاك نيز بيضايي 

برخواني آرش و اژدهاك، با  مشيت عاليي در دو كند. ي، ساختار روايت را متحول ميزداي ييآشنا
بيضايي تصور مأخوذ از روايات كهن، كه موافق آن « نويسد: توجه به تحول اسطوره در دو اثر، مي

اد. و از او بـا لقـب اژدهـاكش يـاد     اهريمن است با سه پوزه و سه كله، را تغيير د هضحاك آفريد
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متفـاوت   اوستاا تصور حاصل از روايت اين تصوير نيز ب .خشكي را سرافكندم هپوز كند: مار سه مي
كـه در   شود درحـالي  بيان مي گفتار نمايشي از زبان ضحاك است. تمام اژدهاك در قالب يك تك

دل و سربلند  كند كه پاك ي مياست. او خود را كشتگري معرف كوه دماوند به زنجير كشيده شده
هـاي   زنـد و خانـه   و خود او را تازيانه مـي  كشد ، پدر او را ميزيست تا روزي كه ياماي پادشاه مي

بيـان تمثيلـي اسـت از چگـونگي      د. روايت ضحاك از زبان خود او،كش چوبي آنها را به آتش مي
بيضـايي درصـدد اسـت تـا      .)16: 1379 (عاليي، »عدالتي است پاگرفتن نفرت، نفرتي كه معلول بي

را همچـون  چرا او يك ظالم اسـاطيري   پرسش اينجاست كهاما وجود آورد.   تحولي در روايت به
است مارهاي درونـش را پـيش از خـود بـه      هيچ مردي نتوانسته«؟ دهد عارفي وارسته نشان مي

  .)12: 1394 (بيضايي، »خاك بسپارد
شـود كـه    ديده مـي  شاهنامهدر  جاويد است. هواري پادشاه زنده و همدر روايت اژدهاك، ياما

 (جمشـيد)  يامـا  بيضايي،در روايت  .تا صاحب جاه و مال شود رساند ميپدرش را به قتل  ضحاك
سـرخ بـه او پيشـكش كـرد، و يامـا       هروز كـه پـدر مرزبـانم بـاد     آن«: اسـت  پدر ضحاك را كشته

ياما به  .)9همان: ( »تر است يا باده خون سرخنوشيده او را دوپاره كرد تا بنگرد كه سيارب هنوشيد ه باد
يمـه در  « تواند نماد ظلمِ همواره باشد. در اساطير مي شود و هر ميهاي مختلف در متن ظا شكل
ازجمله خدايان است كه پدر روحاني انسان و گناهكار نخستين است. هرچنـد در اسـاطير    وداها

گناهكار بودن پرومته در اساطير يونـان بـا   ودايي گناه جمشيد دادن آتش به انسان نيست، ولي 
بيضـايي نيـز    .)226: 1386 (بهـار،  »گناهكار بودن جمشيد در اساطير هند و ايراني هماهنگ است

و ياماي پادشاه را ديدم كـه هوشـيار   « است: بار زنده نگه داشته را در متن  چندين(جمشيد)  ياما
روايتـي دگرگونـه را نشـان     بيضـايي،  .)10: 1394بيضـايي،  ( »او مست هوشياري خود بـود  ]...[ بود
خـورده، خسـته و    آورد. اژدهـاكي شـالق   مـي وجـود    اي تازه به و از دل اسطوره، اسطوره دهد     مي

و رواج  گر شهري اسـت كـه يامـاي پادشـاه در حـال دربنـد كـردن، تازيانـه زدن         نظاره زخمي،
آمـدن تازيانـه، بـراي    ، پـس از فرود أت مردگاني كه در هيعدالتي در ميان مردم است. مردم بي

برخواهند آورد و به سوي اژدهاك به همراهي  رسيدن به هويتي تازه و عدالتي نوين از گورها سر
بندد و زنجير را از خود به خـود   در اين بين اژدهاك در بند است و چشم ميتازند.  آهنگر مي هكاو

ها  ترين توفان د انسان است كه سهمگيناژدهاك سنگ محك تنهايي، رنج و در« بيند. تر مي نزديك
اي اژدهـاك تـو   « گويد: پيش از وزيدن به او مي» مرگباد سخت توفنده«كه ن است، چنا را تاب آورده

از سوي ديگر  ).20همان: ( »آفريده شدي تا تنهايي را با تو بيازمايند، و رنج را با تو بيازمايند و درد را
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اثـر بيضـايي    همايـ  كند، و اين درون ناپذير انسان را روشن مي رهياما موقعيت دردناك و چا مرگي بي
كـه شـر خـود    چراابـدي اسـت؛   اي   ه كين ان جاودانه در رنج و بند است و نمود عيني آناست. انس

  .)17: 1379 عاليي،نك. ( ي استتاريك همرگ است. در پايان داستان تداوم و سلط بي
 شـده  كند. يامـايِ اره  اي ايفا مي ن نقش برجستهبه ركني اصلي در ساخت اين متمثا قدرت به

ي، در روايت بيضايي هنوز زنـده اسـت و التـزام امـور و فرمـان      توسط ضحاك اساطير (جمشيد)
 -قدرتمنـد پيشـين اسـطوره   -في اژدهـاك از طر كند. ه و دربند كردن را صادر ميكشتن و تازيان

تـا بـه    شـود  رهادارد از بند او انتظار  شود. حسرت خواننده مي هشده و ماي اكنون در بند كشيده
 هخداوند و پادشاه است. يك رابطـ  ينوع ظلم ياما شهري بيايد كه در زير پاي دماوند شاهد همه

 هشود كه اين خود ساخت هويتي تازه از جامعـ  تساوي ميان اين دو نهاد قدرت در متن ديده مي
 ،اينترناسيونالستي آن هايد حزب توده وگزيدن از ايدولوژي  . بيضايي با دوريامروز نويسنده است

چندان قوي در باورهاي ناسيوناليستي، راز بهروزي و پيروزي مردم اسـير ميـان دو    با گرايشي نه
 هكننـد  اين شناخت تاريخي خود توجيه داند. ها مي خود از خالل افسانه هظالم را شناخت گذشت

  است. ت در پيش روي خواننده روابط نابرابر قدر
در آرش، ابتداي روايت اژدهاك با آرش در آغاز هر قسمت روايت است. وت تفادر مهم  هنكت

 »بنـد « ه، امـا در اژدهـاك بـا واژ   وسـه مشـخص شـده    روايت با اعداد و شماره از يك تـا بيسـت  
انـدازي ميـان    صـله . بند جدا از معناي فاهاك يازده بند داردبرخوانيِ اژد است. گذاري شده شماره
ايـن   .شـده در كـوه دماونـد)    (زنـداني سـاخته   باشد ايهام نماد زندان تواند به ، ميهاي روايت قسمت

ها، اژدهاك ديگر آن  است. در اين بند تناسب و تبادر بار معنايي و گفتماني روايت را افزايش داده
صورت انساني -ها از سوي يامايِ خدا ظلم هفريدوني در كار نيست و همگر اوستايي نيست، ستم
حـال  زدن بر شهر و مردمـان اسـت    كه در ايران پادشاه و همواره زنده و در حال تازيانه گيردمي
اينك منم، كه كوه « آيد: باشد. در آخرين بند روايت مي ديده در حال نظاره مي اژدهاك ستم آنكه

كشم. و زير پاي من شهري. و مردمان خوابند. مردگان، جاودانه در خوابند. و مـنم   را بردوش مي
آورم آن توفنده مرگبادي را كه با من گفت: اي اژدهـاك   با غريوِ گنگ خود مانده. به ياد مي تنها

سنگينيِ خـود   هبينم شب را، كه با هم و مي- تو نخواهي مرد، مگر آن ياماي خداوند مرده باشد!
  .)25: 1394بيضايي، ( »ام! است. و من هنوز زنده بر من فرود آمده

تفكـر انتقـادي    هدر همين بند وجـود دارد كـه ادامـ   ش و اژدهاك تشابهاتي ميان روايت آر
جايي اسطوره در ساخت روايات، انتظار و اميـدي   افكني و جابهدهد. ترديد نويسنده را نشان مي
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در ايجاد چالش در امر قدرت و يـافتن   شود؛ و سعي نويسنده وايت حاصل ميكه در پايان هر ر
شود. در انتهاي آرش مردمان  ديده مي اثرشجاي  در جايامروز خود،  ههويت تازه براي خوانند

سـت و بايـد   دهنـده نيـز زنـده ا    ا ظلم هست، نجاتتيعني » آرش باز خواهد گشت« گويند: مي
اژدهاك  .»ام و من هنوز زنده« شود: بيايد. در آخرين بند اژدهاك نيز از زبان خودش شنيده مي

زدن. البته اينجا بايد به  است و در حال تازيانه ناجي شهري تاريك است زيرا ياماي خداوند زنده
و پس از رهايي از بند و  است قراين اساطيري ضحاك نيز توجه كرد كه وي تا پايان جهان زنده
شـود. از   بـا گـرز كشـته مـي    قيام توسط گرشاسب و يا بنا به روايت بندهشن توسط سامِ نيـرم  

يك جويي از خود است، خواننده با  برائتكه در حال  هاي اژدهاك گويي ل تگدر خال همين رو
ظلم چه در قالب يامـاي خداونـد و چـه در     هست و آن حضور پيكررو اي روبه امر مسلم اسطوره

  هيكل اژدهاك است.
  

  بندار بيدخش هبرخواني كارنام -5-3
متون پيشـين   هشود. جم در هم ها برقرار مي در اين روايت گفتگوي بيشتري ميان شخصيت

 هبه عرصـ  ،وزير جم ،كردن بندار بيدخشاما بيضايي در اين روايت با وارداست صاحب علوم 
دهـد كـه هـيچ حـاكمي      بـرد و نشـان مـي    ؤال مـي داستان اين ذهينيت اساطيري را زير س

علوم نيست. جم در اين روايت نگران است كه مبادا بنـدار بيـدخش راز    هدارندي برپاتنهاي به
كنـد و بـه دبيـرك     مـي  يزنـدان  بياموزد، از اين رو وي رايوان بين را به د ساختن جام جهان

   دهد. ازنويس دستور قتل او را مير
  
  
  تحليل قدرت و دانش -5-3-1

-رمـه  جـم نيـك   -من (امر كردن) بنويسيد:« گويد شود كه مي جا آغاز ميجم از اين هقدرت مطلق
ه در آن زشـتي و بـد را راه   دژي دارم؛ ور؛ ك-هاي پهناور، باغ كشتزارهاي گشاده و چراگاه هدارند

و  -آوران ترين مردمانند از هرگونه كه شايست؛ موبدان و دبيـران و جنـگ   نيست! و در آن گُزيده
ترين  انديش و تندرست. در اين ورند نيك كارورزان؛ چه كشتگر و چه شبان و شگارگر؛ همه نيك

اهم شد و بيماري و پيري و مـرگ  من به اين دژ خو ]...[ نيكوان درگاهيانم؛ و نيز بهترين از هرچ 
را پشت در خواهم ماند. اينست راي من: شير شاه درندگان، گاو شاه چارپايانِ خـانگي، و عقـاب   
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دارند. و مـا بـر تخـت     هاي چوب، تاق درگاه ما نگاه مي ستون پرند، بر شاه آنها كه در آسمان مي
مـن   -خواب جهاني كه چشم بي- نگريم. بگو اي مهر نماي به كار جهان مي خويش در جام گيتي

ازجمله اوستا و متـون   نيشيبا توجه به متون پ سندهينو .)83: 1394 (بيضايي، »از تو چه كم دارم؟
. از نظر اورمـزد، جـم راه   دهد يجم و تقابل او را اورمزد (هرمزد) نشان م تيشخص ،يمشابه پهلو

و  تيمن نيبر او عارض شد و هم تينو غرور و م ستاديدرا منيو اهر وانيبه راه د رفت،ينپذ نيد
 و ابـزار اگـر عايـد حـاكم    ثـروت  . )224: 1387 . بهـار، نـك (غرور باعث شد كه فـر از او جـدا شـود    

و دروغ و ترديـد و   شـود  از نهادش كنَـده مـي   ي و عدل و خرد و صبوريشود، مردمورز  ناانديشه
ي ااكميت جم وقتي بـه منتهـ  گردد؛ جم نيز از اين مهم مستثني نيست. ح حاكم مي اندوه بر او

بينـد و   برابر او و حتي برتر مي كند و خود را در ايزد روشني پرسش مي ،رسد از مهر قدرتش مي
  آيد. بشري خود برمي هورزان ن طمعدرصدد بازتوليد روا

 بزرگــي و ديهــيم و شــاهي مراســت
  

كه گويدكه جز من كسي پادشاست 
)34/ 1: 1377(فردوسي،   

هـاي   يك نمايش دراماتيك اسـت و از دو اثـر اژدهـاك و آرش جنبـه    يدخش بندار ب هكارنام
اند.  گر اصلي نمايش در اين نمايش دو شخصيت جم و وزير او بندار روايت نمايشي بيشتري دارد.

با اين حال با توجه به سنت برخواني و نقالي شاهد حضور دو نقال هستيم كه از سنت نمايشـي  
ست از نقل يك واقعه يا قصه، به شعر و يا به نثر، با حركات ا عبارت نقالي«: است ما نشأت گرفته

خاصي را با توسل بـه   هانديش و حاالت و بيان مناسب در برابر جمع. نقالي از آن جهت قصد القاء
آن بيشتر بر احساسات تماشاگران است تا منطـق ايشـان، و موضـوع آن     هاستدالل ندارد، و تكي

جم، شاه و داراي قدرت  .)65: 1392(بيضايي،  »طبيعي هستند فوق هشد زرگها و قهرمانان ب داستان
نمـا اسـت داراي دانـش و خـرد      جام جهان هو حاكميت و اقتدار سياسي است؛ و بندار كه سازند

در ايـن نمـايش نيـز كـه     ويژه آثار قرن چهارم ارج بسيار دارد.  است. خرد در نزد ادباي ايراني به
 است به همين الگو اشاره دارد؛ با اين تفاوت كـه پـيش از ايـن اثـر     اهنامهشو  اَوِستارنگ آن  پي

بنـدار بيـدخش    هكارنام هصحن بر« متني به شخصيتي همچون بندار بيدخش نپرداخته بود. هيچ
انـد و   فرضي خود ايستاده بينيم، با ديواري در ميانشان. هركدام در مكان نها ميدر آغاز دو نقال ت

ها را به جهانِ آن ديگري كنند، هيچ يك از آن كه در گذشته رخ داده، آغاز ميي داستان را بازگوي
سوي  نما، رفتار ديگري در آن گيتي  كوشند به نيروي گمان يا به ياري جام راه نيست و هريك مي

جام، خود محصول همين فرهنگ ديوارهاست، كه تو همواره  هديوار را تنها حدس بزند؛ و اسطور
   .)235 (همان: »گذرد سوي ديوار چه مي خواهي بداني آن يياي خود مؤدر ر
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و ديگر امور نشـان   ورجمكرد  هآمده سازند اوستامتون پيشين جمشيد را آنچنان كه در  ههم
كتـان   از ابريشـم و سـازد،   جمشيد با نرم كـردن آهـن ،خـــــود، زره و جوشـن مـي      .دادند مي

جمشيد  ه. اولين تقسيم طبقاتي اجتماعي در دوردآموز مردم مي به را دوختن بافي و جامه پارچه
هـاي   نشيني است بنيـان هاي ابتدايي تمدن و شهر از نشانهآيد. در اين روند كه يكي  به وجود مي

در اجتمـاعي  ي هـا  بندي ترديد وجود طبقه . بيگيرد اي شكل مي سنتي و قبيله هيك جامع هاولي
آن  هترقي فكري و ذهني جامعـ  اجتماعي ومناسبات  هدر زمينرا پيشرفت عظيم ، جمشيد هدور

توان جمشيد را يك تئوريسين بزرگ و مصـلح اجتمـاعي در    شكل مي داد. بدين مينشان روزگار 
به هر سـمت و سـويي    كرد تا جامعه را اساطيري ايران دانست. اين وضعيت به او كمك مي هدور

هسـت او در   ددر جمشـي ايزدي كـه   هكرد. با وجود فر اش به او القاء مي گونهكه ديد پيامبرببرد 
بيضايي با تغيير در ساخت ذهنـي داسـتان جمشـيد در    قصد  دارد. مسيرهاي پيشرفت گام برمي

شـروع   درشخصـيت،  برابر دانش است. هـر دو   نمودن گفتمان قدرت در برجستهاين نمايشنامه 
بادي باشد و مـردم  ها را دور كنند، آ خواهند بدي ها نيك است و مينگاهي روشن دارند و قصد آن

 سـازد.  نما را مـي  ه بندار جام جهانيابد تا آنك ادامه مي سر برند. اين جريان در آرامش و شادي به
بـر جـم    گـنج فـراوان  يـافتن  بسازد تا از طريـق   بندار جام ديگري براي ديوانترسد كه  ميجم 

كنـد. جـام    است، زنداني مي ساخته خود بندار كه زنداني ،دژ رو بندار را در رويينه ند. ازاينبياشوب
. ايـن جـام دسـت بـه دسـت      نـد اد خرد و آگاهي است، اما همگان در ديـدنش كور نم نما جهان
  ند.ها به دنبال سود خود از شخصيتيك گردد و هر مي

كوشـد؛ امـا    دانـش مـي  تصـاحب   برايدر تقابل ميان گفتمان قدرت و دانش، همواره قدرت 
وان يك نهاد اقتداري عمـل كنـد.   تواند به عن زيرا خود ميگيرد  قدرت قرار نمي هزير سلط دانش

جويي ديگر ملك و ملك و خرد را بـه انحـاي متفـاوت و يـا بـا حيلـه در        نهايت سلطههررو در به
كند كه خرد و دانش به دست  آورد. بندار در اين نمايش تمام سعيِ خود را مي خود درمي هسيطر

(ديـوان)   ترس دارد كه دانش و خرد به دسـت دشـمنانش   قدرت غير قابل مهار نيافتد و جم نيز
بيند و جم نيز همـين   تر مي ارزشمند خود برايآمده مرگ را  فتد. بندار با توجه به اوضاع پيشبي
شود كـه دانـش و خـرد مقهـور مـرگ       ديده مي شود. در سير روايت ر را براي بندار متصور ميام

 »سـاليان پـاي چـراغ دانـش سـوختن     «لم از پدر و از راه كسب عدانش خود را  . بندارگردند مي
  . به دست آورده بود )84: 1394 (بيضايي،
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  قدرتمنـدان آمد  اره پيهمو ،بندار بيدخش مردم جايگاهي ندارند و روند بازتوليد علم هكارنام در
تنهايي نقش گفتماني مثبـت و دموكراتيـك دانـش را برعهـده      . اين بندار است كه بهاست شاهانو

دژ و اسـير قـدرت سياسـي جـم      داشتن قدرت دانش، دربند زندانِ رويينه هاما او نيز به واسط دارد،
اي همچون دبيرك است. دبيرك براي  هاي اليه شخصيت ، ظهوراز پيامدهاي اجتماعي دانشاست. 

 توان دبيـرك  ميدد به دست آوردن هردو است. نهاد دانش ارزشي قايل نيست و درص نهاد قدرت و
طبقات لشكري و اجتماعي از جـم   باعث دوري اوستاو  شاهنامه موبدان شمرد كه در هطبقرا نماد 

توان خود نويسنده را نمـادي از   مي اي ديگر ت ظهور اژدهاك را فراهم نمودند. از زاويهده و مقدماش
گفت اين پدر مرا كارِ دانش فرمود؛ و « نويسنده را از زبان بندار شنيد: هها و انديش بندار ديد و حرف
پاداش زندگي بر سر دانش نهادن! و بـدين مهربـاني كـه مـرا از تـو      «. )88 همان:( »سود مردم است

بخشم؛ آري بمـان و داسـتانِ ايـن جـام را بـر پوسـت        را مي ورسيد، در برابر چيزكي از رنج خود ت
  .)99 (همان: »بنويس و بر مردمان بخوان؛ تا نگويند ما اين دانش نداشتيم

و در بـازي   رد كه حضور فيزيكي او مشهود نيسـت وجود دا ايش شخصيت ديگريدر اين نم
. هم از سوي ديگر شاگرد بندارسو رازنويس جم است و  نمود دارد. او از يك خوان) (نقش دو بازيگر

تـا   يـاموزد را ب هد كه از استاد دانش و راز سـاختن آن خوا دزدد و مي اوست كه جام را از جم مي
ـ  كنـد  ر بر چنـين شـاگردي نفـرين مـي    . بندا. او نماد جهل استبيابد و مقام هجا ش بـر او  و دل
به خاطر جام خود را هالك كند و دانش را به بندگي كشد. در اصل نيز وقتي  سوزد كه مبادا مي

شـود. درنهايـت    و ويراني بشر و بشريت ميافتد موجب خرابي  دانش به دست قدرت و جهل مي
تو  هتر در دشن آيا مرگي مهربان« آيد: از پاي درمي(شاگردش)  جهل همين نماد هنيز بندار با دشن
اي كـه پنداشـتي مـرا بـدان      داشت كه دست خواستي برد و نبردي؛ دشنه اي نهانْ نيست؟ دشنه

هاي پنهان در  دبيرك از شخصيت .)98 (همان: »هراسيدي و واداشتي دانشِ اين جام با تو بگويم؟
دو كليد ناديدني در متن كه «  شود ها دريافته مي شخصيت تخيلزبان داستان است كه در خالل 

چيـز را نشـان    جـام همـه  ». دبيـرك «و » جام« شود از طريق تخيل نقال بر تماشاگر مجسم مي
يا [ واقعي است و تاريخ و اساساً افسانه هشد شود، زيرا خود گم دهد و خود در صحنه ديده نمي مي

كليد ناديدني ديگر دبيرك: او گاهي به سوي تصوير انسـان   شدن آن است. و اما گم ]؟ضد افسانه
سـتانده؛  عادي است، يكي فرمانبر كه اندكي از دانش بندار آموخته و اندكي از قدرت جـم بهـره   

: 1377(امجـد،   »است جايگاهي در تاريخ و اسطوره نيافته و ثبت نشده آدمي چون آدميان خُرد كه
 هشود، زيرا او واسـط  تر مي ، كارنامه بندار بيدخش نمايشيبا حضور رازنويس جم در روايت .)238
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او عامل ارتباط اسطوره و تاريخ اسـت.   سياسي است؛ قدرت نهاد و دانش نهادو  ميان خير و شر
زمـاني و   جهاني همراه است بـا ايـن   كند و اين جهاني مي دبيرك خواننده را وارد دنياي زمانيِ اين

اليـه در متـون پنهـان     وانندگان در تاريخ و اسـطوره كـه اليـه   هماني. يافتن موقعيت خود خ اين
همواره ميان خير و شر گرفتـار اسـت. او ميـان    است. دبيرك نماد بازتوليد حقارت و طمع،  مانده
و نقش اجتماعي خود در نمايش، سطحي از قدرت مزورانه را نشـان  هاي رخدادها و متن  بازتاب

ساحت متن و نظام قدرت وجود دارد بيشـتر واقـف    كه درمعنايي  هدهد، تا خواننده به شبك مي
ضـات  برد، تا نويسنده بـر مفرو  و درام را به انتها مي داد در متن را هدايت كردهاو عمل رخ شود.

كيد بورزد؛ و اين تفكر را در تحليل انتقادي خود در ميان دانش ذهني خود از دانش، نزد خود تأ
نه « بگيرد: بهتر است تا اينكه در اختيار قدرتمندان قرار د، كه كشتن دانشو قدرت برجسته نماي

انديشـان اسـت؛ و    مـرگ  هاين دانش تورا نخواهم گفت! بِهِل تا دانش بميـرد آنجـا كـه در پنجـ    
كوبم و مـا هـر دو    كنند. و پيش از مرگ، من اين جام بر سنگ مي سودهاي آن همه بر زيان مي

  .)4()99: 1394 (بيضايي، »شكنيم مي
بنـويس تـا   « گويـد:  كه نويسنده از زبان بندار بيـدخش مـي  امر گفتماني است. اين يكدانش 

چه فرايندي از توليد گفتمان دانـش  ، )99(همان:  »دانستيم دانش ميآيندگان بدانند و ما نيز اين 
افتخار اسـت؟   از آن ما نيست، آيا موجباست؟ داشتن دانش و افتخار كردن به چيزي كه امروز 

آنكه بداننـد   بالند بي به خود مي زبان ي به دانش فالن دانشمند هماقوام ايرانكه شود  گاه ديده مي
مـه در حقـارت   داشـتن عا  نگـه  اي جـز  اين مباهات نتيجهو  توليد دانش او به پايان رسيده هورد

هـاي تـاريخي و    مايـه  ناسيوناليسم افراطي و فاشيسم با دست پرداختن به. آنان ندارد هقدرتمندان
اي و ديني، احياي هيابانگ هيچ است. بيضايي با توجه به رويكرد انتقادي خـود در ايـن    هاسطور

 دنيا مجاز است و فقط براي ما گناه، و هپرستي براي هم فهمم چرا وطن نمي«زمينه معتقد است: 
 :هكنم جمل من فكر نمي -پرستي خودخواهانه و افراطي پرستي و قبيله ضمن اعالم نفرت از وطن

 هپرستان نظر وطن »بمان و داستان اين جام بر مردمان بخوان تا نگويند اين دانش نداشتيمآري، «
نويسـنده  من است. اين حرف بندار بيدخش است در موقعيت مرگ. و اگر ما فكر كنيم اين نظر 

اش  جـور توجيـه   ش هم بايـد نظـر نويسـنده باشـد. آن وقـت چـه      هاي متناقض است، پس حرف
سر آن چه زندگي بر ت پيش از مرگ بندار است كه از آندرس هپسين خواستنه! اين وا كنيم؟ مي

بيهوده نمانده باشد. يعني واپسين كوشش بـراي اينكـه بـه     ش كامالًا گذاشته ياد شود، تا زندگي
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شناسـي انسـان    پرسـتانه نيسـت. يـك روان    اش معنايي بدهد، و اصالً هم وطن باخته زندگي پاك
  .)36: 1379 (بيضايي، »است
 

  گيري نتيجه -6
نگـاه سـاير    مـر هويـت و قـدرت و دانـش، بـا     دادن ا بـراي نشـان   ،برخواني  سهنگاه نويسنده در 

آثـار   همايـ  است. بيضايي ضمن حفظ درونمتفاوت مانده از گذشتگان جا متون به گران و پژوهش
ر آرش دهـد. او د  هاي مورد بررسي نشان مـي  لفهؤحماسي و اساطيري، نگاه انتقادي خود را بر م

بـراي   نيست كه به شكل خـوني و ارثـي  نمايد كه قهرمان و پهلوان نيازي  روشني مشخص مي به
انساني خـود را انجـام    هتواند وظيف قهرمان از دل جامعه نيز مي ، بلكهيك جامعه به ارمغان بيايد

ـ   هالگويي جامع و همواره در ذهن كهن دهد و دشمن را از كشور دور كند ش د. آرخود بـاقي بمان
اي طبيعـت   كه به دليل جانفشاني مـورد سـتايش عناصـر اسـطوره     نمود چنين شخصيتي است

بـاز خواهـد گشـت. در     گيرد و درنهايت به اعتقـاد مـردم او   اهيد و البرز قرار ميهمچون مهر و ن
اژدهـاك   كند و ر عموم است رفتار مياژدهاك نويسنده باز برخالف آنچه باو هپرداختن به اسطور

 است. بيضايي بـا  به بند كشيده شده بيند كه بر بلندترين كوه آن خش مردم شهري ميب را رهايي
دهد كـه بـا شـاه     بخش نشان مي جايي باورهاي اساطيري، اژدهاك را همچون فردي رهايي هجاب

يامـاي پادشـاه اسـت كـه پـدر       هلطزيـر سـ   است. در روايت او اژدهاك بيگانه به ستيزه برخاسته
بيضايي اين  جا مانده، متفاوت است. كه اين باور با آنچه از متون به درحالياست؛  اژدهاك را كشته
ورد پسـند قـدرت حـاكم باشـد، و     آنچه در متون است مهمواره كند كه شايد  نگاه را تقويت مي

با ايجاد ترديـد   سه برخواني هاز اين رو نويسند ره سعي در بازسازي هويتي تازه دارد.هموا قدرت
، وجودآمـده در مـتن   هـاي بـه   بـرد و بـا پرسـش    مـي خواننده را به انديشه فرو روايت در نقل اين

بيند. بيضايي در برخـواني   شخصيت داستان را با نگاهي ديگر در ساحت قدرت و قدرتمندان مي
اهميت  هكه دانش با هم دهد قرار مي را مورد واكاوي بندار بيدخش، اين تفكر هي كارنامسوم يعن

، دانشمندان را بـه انحـاي مختلـف از    گيرد و قدرتمندان ه قدرت قرار ميخود همواره در زير ساي
از ترس  (جم) چنين دانشمندي است كه حاكم كنند. بندار بيدخش نماد روزگار محو مي هصحن

نهايـت از پـاي   كشـد و در  مـي را به بند  يرد، ويقرار گ اينكه مبادا دانش او در اختيار دشمنانش
بحث  هكردن سه الگوي قدرت و هويت و دانش، حوز با مطرح رخوانيب  سهآورد. بيضايي در  درمي

هـاي   قيـق واژگـان و جنبـه   كارگيري د به هدهد و اين امر در ساي يش نشان ميگفتماني را در نما
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به خواننده كمـك   برخواني  سه رد.گي ها در اسطوره و حماسه، شكل امروزي به خود ميالقايي آن
 ههـايي بـا درونمايـ    روايت ه، در سايو دانش در روزگار امروز راكند تا مفاهيم قدرت و هويت  مي

  كهن ببيند. 
  

  نوشتپي
جمشيد جامعه را بـه طبقـات   « گويد: شاملو در دانشگاه بركلي آمريكا در طي گفتگويي مي -1

بعـد ضـحاك   غيـره  ور، كشـاورز و   پيشه هسپاهي، طبق هنجبا، طبق هتقسيم كرد؛ روحاني، طبق
كنـد،   آهنگر به سلطنت دست پيدا مي هاز ضحاك، فريدون كه با قيام كاو عدآيد روي كار. ب مي

شاملو در ادامـه   .جمشيد است هدهد بازگرداندن جامعه به طبقات دور كاري كه انجام مي اولين
دهـد كـه    اين به مـا نشـان مـي   : است استنباطي همچون حصوري از اين داستان داشته و گفته

هاي سلطنت جمشـيد و فريـدون قـرار     درست وسط دورهسلطنت خودش كه  هضحاك در دور
بندي طبقـاتي جامعـه در دو و    البته ما از تقسيم .داشته، طبقات را در جامعه به هم ريخته بود

ايرانـي كهـن    هدانيم. اينكه طبقه نه فقـط از مختصـات جامعـ    هزار سال پيش چيزهايي مي سه
:  گـزارش  1389ي نـژاد،  حسـين ( »كند ئيد ميوجود اين طبقات را تا ]...[وستاي جديد هم بوده، ا

  .خبرگزاري ايلنا از بازخواني تصوير ضحاك ماردوش)
آورد كـه   مـي ) 306و  305/ 2 :1369( نامه فردوسيانجوي شيرازي در جلد دوم ابوالقاسم  -2

كشتن ضـحاك را   هاست و مردم به كاوه اجاز دوستي مردم با وي بوده، دليل نكشتن ضحاك
روايـت شـفاهي   كنـد. اگـر ايـن     ناچار او را در چاهي در دماوند زنداني مـي  ه بهندادند، و كاو

منـدي ضـحاك در نـزد مـردم و      اي ميان محبوبيت و عالقـه  پذيرفته شود، بايد رابطه انجوي
د از شخصيت ضحاك بـا  عد، و اين در حالي است كه اين بقيام شاه بيگانه متصور ش هاسطور

  قت ندارد. اساطير ايراني و اوستايي مطاب
3- Oligarchy تركيبي از كلمات التين oligos  به معناي تعداد انـدك و Archos    يـا فرمانـده

است. اصوالً اليگارشي مربوط به ماقبل دوران مدرن است و با قانون زندگي نوين و دموكراسـي  
ي شـود و تمـام   چند نفر معـدود اداره مـي   هرژيم حكومتي كه به وسيل تعريف: رد.همخواني ندا

سـاالري، فرمـانروايي    . اليگارشـي يـا گـروه   قليلي از افراد متمركز باشـد  هدر عد قدرت حكومت
  .)661/ 1: 1386 ،ي(انور شمار بر دولت، بدون نظارت اكثريت است گروهي اندك

  اثر برتولت برشت است. لهيگال شنامهينما ادآوريخود  رساختيدر ز  شينما نيا -4
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