
  332ـ317: 1395 پاييز، 3، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در 

  
  
  

  بهرام بيضاييهاي داستاني  در روايت تصوير ايزدبانوان
  2مريم حسيني، *1رقيه وهابي درياكناري

 چكيده
 ،»مادرساالري«يعني ، هاي عصر زرين او يكي از مشخصه. دارد  ويژه يبهرام بيضايي به گذشتة پرافتخار ايران توجه

پيونـد   كـردنِ  هدف پـژوهش حاضـر، مطـرح   . كشد اش به تصوير مي گزيند و آن را در بعضي از آثار نمايشي را برمي
قهرمانان زن، با ايزدبانوانِ باستاني ايران در آثار بهرام بيضايي است و نيز بررسي و تحليل اين مؤلفه، روي چند اثر 

 ،ايستگاه سلجوقهاي  نامه نمايشها و  نامه فيلم: ند ازا شوند، عبارت  آثاري كه در اين جستار بررسي مي. نمايشي وي
 روشنخست به  ،در اين پژوهش. نامة كالت فتحو  )3(شب هزار و يكم، )1(شب هزار و يكم، خانه پرده، نئي ي پرده

 ،سـپس . ندشو هاي روايي بيضايي در پيوند قهرمانان زن با ايزدبانوان مشخص و تبيين مي ، شيوهتحليلي ـ توصيفي
بيضـايي  : برآينـد مقالـه حـاكي از آن اسـت كـه     . ندشو ، بررسي و تحليل مي با توجه به اين مؤلفه ويآثار نمايشي 

تـر   و از همـه مهـم  » شـجاعت «، »عشـق «، »زايـش «، »مهـر «هايش را با ايزدبانواني كه مظهرِ  قهرمانان زنِ روايت
بيشـترين حضـور را در   » ديخردمنـ «با توجه به آثاري كه تحليل شد، مؤلفة . زند هستند، پيوند مي» خردمندي«

برخالف تصور رايج، ايزدبانوي خردمنـدي، كـه يكـي از مصـاديقش،     . هاي زن اين نويسنده دارد پرداخت شخصيت
  .»آناهيتا«است، بيشتر مورد توجه بيضايي بوده تا ايزدبانويِ » چيستا«ايزدبانويِ 

  گانكليدواژ
 .نامه نمايشنامه، قهرمانان زن،  ايزدبانوان، بهرام بيضايي، فيلم
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  مقدمه
نويسي و پژوهش در زمينة تئـاتر آغـاز    ، در عرصة درام1341بهرام بيضايي كار خالقانة خود را از سال 

يكـي از  . نامه و برخواني ارائـه كـرده اسـت    نامه، فيلم او آثار ادبي خود را در سه ژانر نمايش. كرده است
تـوان ايـن مشخصـه     مي كه زنانه است؛ چنان هاي سبكي بيضايي، نگاه ويژة او به زن و هويت مشخصه

هـايش از   بيضـايي در پيرنـگ روايـت   . هـاي او مطـرح كـرد    منزلة يكي از موضوعات اصليِ روايـت  را به
  .كند تبديل مي» قهرمان ـ اسطورة زن«جويد و آن را به  سود مي» قهرمان«موتيف 

به شكلي نـوين در عصـر    ستين نيستند، بلكهخهاي ن فقط مختص روزگارِ انسان )1(ها اسطوره
رونـد، بلكـه خـود را در رؤياهـا و      ها به شكل كامل از بين نمـي  اسطوره. نمايند معاصر نيز رخ مي

هاي پيشين، از خـالل رفتارهـاي    كشف اسطوره. كشند هاي انسان معاصر به تصوير مي بافي خيال
  .است و پيچيده كنند، دشوار انسان جديد، به دليل فرايند طوالني كه سپري مي

دهند؛ اما به علت  اي هنوز در جوامع نوين به حيات خود ادامه مي برخي از مضامين اسطوره
  ].28 ، ص2[آساني قابل شناسايي نيستند   شدن، به پشت سر گذاشتن فرايند طوالني دنيوي

. اند كه كاركرد بيروني نيز دارنـد  هاي نوينِ بسياري شكل گرفته در جامعة ايراني نيز، اسطوره
، به دو اسـطورة جديـد كـه در ايـران     اسطوره در جهان امروزراي نمونه، جالل ستاري در كتاب ب

اسـطورة  «و ديگـري،  » توهم زوال محتـوم غـرب  «يكي، اسطورة : كند امروز نضج يافته اشاره مي
شـود؛   ديده نمـي  ،يعني تصور نابودي حتمي غرب ،در آثار بيضايي، اسطورة نخست. »عصر زرين

  .يعني عصر زرين، چشمگير است ،ورة دوماما حضور اسط
جوي گذشتة شكوفان و درخشانِ ملت، پس از سقوط از مرحلـة  و اسطورة عصر زرين، جست

يعنـي عصـري كـه     ،بنابراين فقط تـاريخ اسـاطيري  . مجد و عظمت به ورطة رنج و مرارت است
بيشـتر اقـوام و   نيست، بلكـه   چميد، طبيعت ميآدمي، معصومانه و فارغ از رنج هستي، در دامن 

روزگـار هخامنشـيان و يـا    : جوينـد  هايي از تاريخ شكوهمند گذشتة خود مي آن را در دوره ملل
... آميز يافته است و اي افسانه شب صبغه هاي هزار و يك الرشيد كه در قصه ساسانيان، عصر هارون

  ].186، ص14[
 ،البتـه او . داشـته اسـت  بيضايي در آثاري كه خلق كرده است به اين گذشتة پرافتخـار نظـر   

ــز مــي  ــايص را ني ــاوت از ديگــران، نق ــت    متف ــه شــكل غيرمســتقيم و در خــالل رواي ــد و ب بين
. كنـد  بـازگو مـي   هايش، داليل سقوط و هبوط از اين دورة پرمجـد را بـراي مخاطبـانش    داستان

گزينـد و آن را در بعضـي    را برمي ،»مادرساالري«يعني  ،هاي عصر زرين بيضايي يكي از مشخصه
  .كشد اش به تصوير مي از آثار نمايشي

  .نيستهدف  شوند و اين گزينش بي اغلب قهرمانان آثار نمايشي بيضايي از ميان زنان انتخاب مي
گشـته بازيافتـه، غبـار زمانـه را از      هـاي گـم   مادر ازلي را از ميان اسـطوره  بيضايي اين بزرگ

ساز با زمانة مـا بـه    با رنگ و حال امروز درخشش و جاليش داده و هم اش برگرفته است و چهره
  ].17 ، ص18[نمايش درآورده است 
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  .هاي نمادين و اساطيري زن است بارزترين مشخصة زنان در آثار بيضايي، تأكيد بر جنبه
هاي كه زن را در جايگاهي متفاوت به مرد و حتي نسبت بـه كـل عـالم خلقـت قـرار       جنبه

كننـدگي در ارتبـاط    ايگاهي كه با عناصر زايندگي، مهر و عاطفه، بخشندگي و يـاري ج. دهد مي
  ].81 ، ص20[مستقيم است 

: هـاي اسـاطيري ايزدبـانوانِ ايرانـي چـون      را بـا نقـش  » قهرمـان  ـ زن«بيضايي گاه اسـطورة  
ـ  دليلبه همين . زند پيوند مي» چيستا«و » آناهيتا« ه ، براي ورود به بحث الزم است مختصـري ب

  .معرفي اين دو ايزدبانو بپردازيم

 آناهيتا
بـه او اختصـاص    ،يعنـي يشـت پـنجم    ،اوستازيباي هاي  آناهيتا ايزدبانويي است كه يكي از يشت

هاي ايران باستان داشته و همواره مـورد سـتايش مـردم     اين ايزدبانو جايگاه مهمي در آيين. دارد
هاي متأخر هخامنشـي،   در كتيبه. رسد شت ميدراز ز  هاي پيش قدمت آناهيتا به دوره. بوده است

و  1»اَردوي سـوره اَناهيتـا  «نام ايـن ايزديـانو در اوسـتا     ].95 ، ص4[شود  از آناهيتا به نام ياد مي
، ص 17[اسـت  » آاليـش  هـاي نيرومنـد بـي    آب«معنـاي   و در كل، به استمتشكل از سه صفت 

او . فزايندة گلـه، رمـه، ثـروت و زمـين اسـت     آيد، آناهيتا  برابر آنچه در يشت پنجم مي ].40ـ35
  ].477 ، ص5[د كن كنندة نطفة مردان و زهدان زنان بوده و زايش زنان را آسان مي پاك

عشـق و بـاروري نيـز     ةاين ايزدبانو با صفات نيرومندي، زيبايي و خردمندي به صـورت الهـ  
. شـود  نيـز مـي  » خـدا  ــ  مـادر «گونـه   جوشد و بدين حيات از وجود او مي ةزيرا چشم ،آيد درمي

عنوان ايزدبانوي باروري، زنان در هنگام زايمان براي زايش خوب و دختران براي يافتن شـوهر   به
كند و زهدان زنان را براي زايش  او نطفة مردان را پاك مي. كنند مناسب، به درگاه او استغاثه مي

  ].26 ، ص1[سازد  آماده مي
او بسيار نيرومند است و شاهان و سرداران سـپاه  . ودش آناهيتا الهة جنگاوري نيز محسوب مي

، الهة عشـق  »آفروديت«او همتاي ايرانيِ  ].477 ، ص5[آورند  براي پيروزي در نبرد به او روي مي
  ].26، ص1[رود  شمار مي بابلي، به ة، اله»ايشتر«و  ،و زيبايي در يونان

  چيستا
 اوسـتا . ارتباط نزديك دارد» دئنا«با ايزدبانوي اين ايزدبانو نماد دانش و آگاهي و فرزانگي است و 

  .برد ترين جايي است كه از اين الهه نام مي قديمي
اسـت، همگـي در توصـيف چيستاسـت؛     ) دئنا(يشت شانزدهم كه مربوط به ايزدبانوي دين 

  ].34 ، ص1[ عهده دارد بر ،چه در اين جهان، چه در جهان ديگر ،به راه راست را مانند او هدايت
  :آمده مهريشتدر 

                                                        
1. Ardavi-Sura Anahita 
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ي دوستي و پيمـان، قـرار دارد و زمـاني كـه     ايزدبانومهر،  چيستا در طرف چپ گردونة ايزد
در  ،شـود  دينـان روانـه مـي    هاي گوناگون براي نگاهباني پـاك  مهر با گردونة زيبايش با زينت ايزد

 صـفت چيسـتا،  . تـازد  طرف راست او رشنِ راست و در طرف چپ او چيستا، با لباسي سفيد مي
، ص 16[آمده كـه چيسـتا علـم و دانـش اهـورامزدا اسـت        زامياديشتدر . كرداري است راست
  ]. 525ـ524

  »ايزدبانوان ـ قهرمان«شيوة بيضايي در پيوند 
به صورت مسـتقيم  . 1 .جويد بيضايي به دو شكل از اين ايزدبانوان در آثارش سود مي، كلي طور به

هـاي   يكار خويشدر حين روايت داستان، . 2؛ برد ان نام ميكند و از آن به اين ايزدبانوان اشاره مي
  .زند هايش پيوند مي ايزدبانوان را به زنان روايت

  پيشينة پژوهش
در حـد بيـان شـرح     هـا  آنهايي در مورد آثار بهرام بيضايي به چاپ رسيده است؛ اما اغلب  كتاب

هاي وي به  نامه بسياري از فيلمحال آنكه . بيضايي استسينمايي هاي  پرداختن به فيلم يازندگي 
زنـدگي و سـينماي بهـرام    : ند ازا توان برشمرد، عبارت هايي كه مي كتاب. اند نيامده شكل فيلم در

مجموعه مقاالت در معرفي و نقد آثار بهـرام  و  گو با بهرام بيضايي و گفتاز محمد عبدي؛  بيضايي
تحليلي بر بازتـاب  از شهال الهيجي؛  بيضاييسيماي زن در آثار بهرام از زاون قوكاسيان؛  بيضايي

 نويسان ايران از آخوندزاده تا بيضايي نامه نمايشاز مريم افشار؛  اسطوره در سينماي بهرام بيضايي
شايان . از الهام باقري از اسطوره تا تاريخ، از تاريخ تا اسطوره در آثار بهرام بيضايياز منصور خلج و 

  .ها بحث نشده است يك از اين كتاب در هيچ ،در اين پژوهش شده موضوع مطالعهذكر است كه 
اي علمـي در حـوزة    در مورد آثار ادبي بيضايي، مقاالت اندكي منتشر شده و تاكنون مطالعـه 

  :ند ازا توان برشمرد، عبارت مقاالتي كه مي. است نشده انجاممورد بحث اين مقاله 
ـ  بازخواني نقش زن در اپيزودهاي سـه « از  »شـب هـزار و يكـم بهـرام بيضـايي      ةنامـ  نمـايش  ةگان

كه به بررسي و معرفي شخصيت زن و رابطة آن بـا سـامانة   ) 1389(لي و شهين حقيقي  حسن كاووس
از » شـناختي هويـت زن در سـينماي بيضـايي و مهرجـويي      تحليـل جامعـه  «پردازنـد؛   مردساالر مـي 

گيدنز و جنكينـز،  : شناساني چون معهي جاها كه با توجه به نظريه )1390(غالمرضا آذري و علي تاكي 
بررسـي عناصـر   «شـود؛   ساز ايراني بررسي مي روابط موجود ميانِ متغيرهاي هويت زن در آثار دو فيلم

از بهـروز محمـودي بختيـاري و وحيـد     » انسجامي در متن نمايشي سه برخواني نوشته بهرام بيضـايي 
سـه  ه حسـن، عناصـر انسـجامي در مـتن     كه با توجه بـه آراي مايكـل هاليـدي و رقيـ     )1391(آبرود 

از اكبـر  » در سـينماي بهـرام بيضـايي   ) نقش زن( نقش اسطوره و جنسيت«شود؛  بررسي مي برخواني
كه با توجه به الگوي جوزف كمبل، بـه دگرگـوني اسـطورة     )1392(شاميان ساروكاليي و مريم افشار 
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هـاي داسـتاني    ر اسطورة مغـول در روايـت  جدال زنان عيار در براب«پردازد؛  قهرمان در آثار بيضايي مي
گيـري   كه به بررسي چگونگي شكل) 1394(از رقيه وهابي درياكناري و مريم حسيني » بهرام بيضايي

 .پردازد و رابطة آن با زنان عيار در آثار نمايشي بيضايي مي» مغول - دشمن«اسطورة 
؛ بـه همـين دليـل،    هاي سبكي بيضايي، توجه به جايگاه و هويـت زن اسـت   يكي از مشخصه

ها با زنـدگي زنـان    هاي برتر و اساطيري و البته پيوند اين نمونه براي معرفي آنان به دنبال نمونه
ــت  ــر اس ــره . معاص ــارش از چه ــون   او در آث ــاطيري چ ــاي اس ــهرناز«ه ــواز«و » ش ــز » ارن و ني

زن با ايزدبانوان  پيوند قهرمانان برآنيم ،در اين مقاله. كند هاي ايزدبانوان استفاده مي يكار خويش
  .ايراني را مطرح و آن را روي چند اثر نمايشي بيضايي بررسي و تحليل كنيم

 خانه پردهنامة  نمايش
سلطان از هر نژاد و ملتي، زني . است، خان تاراجي ايلك، سراي سلطان روايت زنان حرم خانه پرده
. انـد  اي به دربار سلطان راه يافتـه  نهيك از اين زنان به بها هر. عنوان گروگان در اندروني دارد را به
اجبـار، بـه عقـد سـلطان      اش او را بـراي سـالمت خـود، بـه     اي اسـت كـه خـانواده    وزيرزاده، يكي

بهاي سركشيِ سران ايل، پيشكش سلطان شـده   عنوان خون اند؛ ديگري، از ايل است و به درآورده
ادش جـدا و تقـديم سـلطان    يـافتن از سـلطان، از آغـوش دامـ     است؛ دختركي را به بهانة بركـت 

  .عهده دارد زني متفاوت است و شخصيت اصلي روايت را بر» گلتن«در اين ميان، . اند دهكر
سرا بوده و پـس از مـرگ مـادر، بـه      سالگي در حرم گلتن فرزند مادري اسير است كه از شش

گـاه   و هـر  گردانـد  سلطان را مـي  ةخان گلتن به همراه زناني چند، بازي. عقد سلطان درآمده است
در اين اثنا، گلتن از توطئـة سـلطان مطلـع    . برند شاه دستور بدهد، بازي دلخواه او را بر پرده مي

گاه شكستي در سـپاهيانش افتـاد، قبـل از رسـيدن      سلطان به غالمان دستور داده تا هر. شود مي
بـه  . فراري دهنـد  قواي پيروز، همة زنان و فرزندان دختر را از دم تيغ بگذرانند و فرزندان پسر را

خانه درصدد فرصتي هستند تا سلطان را به قتل برسـانند و   ، گلتن و زنان ديگر بازيدليلهمين 
كند خود را به مردن بزند  و به او پيشنهاد مي دهد ميگلتن سلطان را فريب . خود را نجات دهند

د؛ امـا ايـن بسـتر    پـذير  سلطان مـي . چنين، مانند پادشاهان گذشته، همسرانش را بيازمايد و اين
آورنـد و او را بـا ضـربات     زنان بـر او هجـوم مـي   . شود راستي موجب مرگ او مي هنمايشيِ مرگ ب

ـ ، ر»صـندل «گلـتن از  . كشـند  پياپي خنجـر مـي    كـه دل در گـرو گلـتن دارد،    ،يس خواجگـان ئ
 زنـان بـا اسـتفاده از مهـر    . هد كه سلطان به مرگ طبيعي مـرده اسـت  جا ندا درد خواهد همه مي

  .روند سرا بيرون مي گشايند و از حرم ها را مي سلطنتي، دروازه

  حضور آناهيتا به شكل مستقيم
ــانوي آب   ــا، ايزدب ــن داســتان از آناهيت ــي  بيضــايي در پرداخــت اي ــاد م ــا، ي ــد و برخــي از  ه كن
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، سـلطان بـه زنـانش بـدگمان     نامـه  نمايشدر صفحات پاياني . شمارد هاي او را برمي يكار خويش
گويـد كـه    اي سخن مي گويي عجوزه او از پيش. كند اين گمانش را براي گلتن بيان ميشود و  مي

  .دهد نام خبر مي »بيدخت«مرگش را به دست زني 
اي  دار در نظر آمد؛ آري، عجـوزه  به چيز غريبي برخوردم؛ زني ريش، در بازگشت از اين فتح

از وي پرسـيدم، مـرگ مـن    . نخواسته به خلقتش خنديدم؛ ولي كراماتي داشت، پسنديدم. ديدم
ميان گريـه، قهقـه   . جام آينه ديد. وفاست؟ دست مرا گرفت كجاست؟ ميان نزديكانم آيا هيچ بي

زنـد؛ بـا    چنگ در چنگ مـي ! بينم؛ يك سر است و چندين تن به ناله درآمد كه زني مي. خنديد
  ].213ـ212، ص 8[است  بيدختخوب بخواهي نام او . زند خون رنگ مي

هايي نيز  زني آيند و گمانه گويي و شناخت بيدخت برمي زنان در پي كشف راز پيشغالمان و 
و » ناهيـد  ـ آناهيتـا «هـاي داسـتاني، از    از زبان شخصيت ،بيضايي در اين بخش، آشكارا. كنند مي

  .گويد سخن مي ،هايش يكار خويش
ش؛ با مهرِ مهربان پو پرست باران بانوي آتش. ها جداست اين نام دختر خداست؛ از نام: نارگل

زنـد؛   در سـپهر آسـمان چنـگ مـي    . اش ناهيد است، مهر كاله خورشيد است نامِ نامي. دوش هم
پس در : سلطان. زند تا ژاله از ديدگان بباراند، به سينة خود سنگ مي. زند رنگ مي آسمان را آبي

  ].214ـ213، ص 8[ !آسمان، زني دشمن ماست

  ه شخصيت اصليهاي ايزدبانوان ب يكار خويشپيوند 
  آناهيتا -قهرمان

او را بـا گلـتن، شخصـيت     ،گويد هاي او سخن مي يكار خويشبيضايي عالوه بر اينكه از آناهيتا و 
  .دهد پيوند مي ،اش نامه نمايشاصلي 

 ].813، ص19؛ 7 ، ص17[است » دخت بغ«يا » بيدخت«در متون دورة اسالمي، لقب ناهيد، 
رسم بر ايـن بـود كـه هـر     . شويم نام اصلي گلتن، بيدخت بوده است در انتهاي روايت متوجه مي

گلتن نيز بـا  . يافت شد، طبق مراسم و تشريفاتي خاص، نامي جديد مي سرا مي دختري وارد حرم
  .كند ورودش به اندروني سلطان، نامش تغيير مي

هـاي تـو،    ايـن تـويي؟ دسـت   ! جـالد عسـكر و  ! اي؟ اركان ملك را خبر كنيد كه تو: سلطان
مـن  : سـلطان ! هـا را تـو بـه مـن دادي     هاي من پاك بود؛ اين دشـنه  دست: گلتن .توهاي  دست

! مرا به نام خودم بخـوان : اين تويي گلتن؟ گلتن. باورم نيست: سلطان! اي تو الشه: گلتن! سلطانم
زنـم   اين را مي: گلتن! آه: سلطان! بر تو مبارك: گلتن! چه جهنمي: سلطان! نام من بيدخت است

! زنم به خاطر شـادي  اين را مي! زنم از طرف كافور اين را مي! اين براي سوگل! از طرف صدگيس
  ].241 ، ص8[ !زنم براي خودم اين را مي

نام به قتـل   پيوندد و سلطان به دست زني بيدخت درستي به حقيقت مي گويي عجوزه به پيش
. زنـد  پوش پيوند مي پرست باران بيضايي او را با بانوي آتشگلتن همان بيدخت است كه . رسد مي

  .زيبايي، عشق، خردمندي و جنگاوري: ؛ چوندهاي آناهيتا را دار يكار خويشگلتن اغلب 
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  چيستا ـ قهرمان
خـورد،   عالوه بر اينكه با ايزدبانوي آناهيتا پيوند مـي  ،خانه پردهنامة  گلتن، شخصيت اصليِ نمايش

طور كه ذكر شد، اين ايزدبانو نمـاد دانـش،    همان. چيستا نيز پيوند داشته باشد رسد با به نظر مي
مـدار   عنـوان زنـي باسـواد و سياسـت     جاي روايـت، بـه   در جاي ،گلتن نيز .فرزانگي و آگاهي است

گلـتن موسـيقي، شـعر،    . داند او سمت مربي زنان را داراست و هنرهاي بسيار مي. شود معرفي مي
  .داند خوبي مي تيراندازي و بازيگري را بهلطايف، چوگان، 

وقتي خُردك بودم، تار و خط و رقص به مـن آموختنـد و چـون باليـدم چوگـان و كمنـد و       
  ].21 ، ص8[ گويي خواني و غرايب تيراندازي؛ سپس شعر و لطايف

اوست كه توطئة قتل سلطان را با . شود دانش و آگاهي گلتن در طول داستان نشان داده مي
  .شود كند و باعث رهايي خود، زنان و غالمان دربار مي تمام طرح و اجرا مي زيركي

  ايستگاه سلجوقنامة  فيلم
روايت زوج خبرنگار و هنرشناسِ فرانسوي است كه براي يافتن فرزنـدي بـه    ايستگاه سلجوقنامة  فيلم

. شـود  افس تركيـه آغـاز مـي   ، در موزة 1داستان با بازديد اين زوج از الهة باروري، سيبِل. اند تركيه رفته
كند، زيرا در گذشتة دور، زنان نازا با دست كشيدن بـه انـدام الهـه از     اين تنديس را لمس مي» ايزابل«

، بـه سـبب خـوردن قـرص، در     »فرانسـوا «. شـوند  پس از آن، سوار اتوبـوس مـي  . طلبيدند او زايش مي
» سـلجوق «قـف اتوبـوس در ايسـتگاه    شود؛ هنگـام تو  ايزابل كمي بدحال مي. رود مي خوابي عميق فرو

  .ماند؛ بدون اينكه كسي متوجه اين غيبت شود او از اتوبوس جا مي. شود پياده مي
شـود و در ايـن ميـان، در     ايزابل از شب تا صبح كنار جاده منتظر بازگشت همسرش، فرانسوا، مـي 

هـاي متعـدد    بك با فلش نويسنده. پروراند اي را در ذهن مي دست آوردن بچه خواب و بيداري رؤياي به
در چنـد صـفحة   . دهـد  به گذشته، اطالعاتي از زندگي و اختالف اين زوج در اختيار خواننده قـرار مـي  

اي پيش منتظر فرانسوا بود، به شكل كامالً غيرمنتظـره، تصـميم بـه     نامه، ايزابل، كه تا لحظه آخر فيلم
رسـد و در   ا آشـفته بـه ايسـتگاه مـي    اي كـه فرانسـو   درست در لحظه. گيرد شورش و ترك فرانسوا مي

 .كند شود و همسرش را ترك مي جوي همسرش است، ايزابل سوار اتوبوسي ميو جست

  حضور ايزدبانوي باروري به شكل مستقيم
آيد تا تنديس الهة باروري را لمس كنـد و بـر ايـن     در اين داستان، ايزابل از فرانسه به تركيه مي

در صفحات نخست، الهة سيبل از زبانِ فرانسـوا،  . دكناو را بارور باور است كه اين الهه قادر است 
  .شود چنين معرفي مي هنرشناس فرانسوي، اين

                                                        
1. Cybele 
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ولـي نـه،   ــ  ! تركيبي از هنر مصري، فينقي، اتروسكان، خرافات كفرآميز قرون وسطا و شرق
او زايـش   گذشتة دور، زنان نازا با دسـت كشـيدن بـه انـدام الهـه از      در] خواند مياز رو [ ايزابل
و مشـهور بـود كـه     ــ .اين فرزند خواستن، با نـذر و رياضـت و قربـاني همـراه بـود     . طلبيدند مي

هاي دور، با تحمل انواع مشقت، به ديدن الهه  بخش است و به همين دليل، زنانِ نازا از راه نتيجه
  ].7ـ6 ، ص6[! آمدند مي

 و] 45 ، ص15[هـة بـاروري يونـاني    ال )2(سيبل الهة باروري و زايش در رم است؛ او معادل رئا
بيضايي ابتداي داستانش را در موزة افس و در كنـار ايـن   . استآناهيتا، الهة باروري ايرانِ باستان 

ايـن  . نامـه نيـز تصـويري از الهـة سـيبل اسـت       حتـي طـرح روي جلـد فـيلم    . كنـد  الهه آغاز مي
  .باروري و البته ايزدبانوان مرتبط با اين اسطوره است ةبيضايي به اسطوره دهندة توج نشان

  نئي ةپردنامة  فيلم
در ايـن اثـر، زنـدگي ورتـا و مصـايب      . ست»ورتا«داستانِ زني خردمند به نام  پردة نئي نامة فيلم

داستان با ورود . شود شود، نمايش داده مي بسياري كه از ناحية مردانِ روزگارش بر او تحميل مي
انتهـا   از عطشي بي» ايليا«خوابي مداوم،  از بي» برات«. شود گاهي آغاز مي ر به زيارتسه مرد بيما

گـاهي دور از شـهر    نشيني كه در زيـارت  ها از زن پرده آن. ندا از بيماري جذام در رنج» جندل«و 
ـ . خواهند دهد، كمك مي كند و همه را شفا مي زندگي مي كـه هـر   ـ سه مرد داستان، ظلمشان را
خواهـد كـه    ها مـي  زن از آن. كنند نشين تعريف مي براي زن پرده ـاند زني روا داشته يك در حق

در . گاه بازگردنـد تـا درمـان شـوند     ابتدا داستانشان را بين مردم تعريف كنند تا همه بشنوند؛ آن
شود كه او همـان زنـي    گويد و معلوم مي داستان خود را مي) ورتا(نشين  انتهاي داستان، زن پرده

  .كه مورد ظلم واقع شده استاست 

  چيستا ـ قهرمان
پيونـد زده   ،رسد بيضايي شخصيت زنِ روايتش را با چيستا، ايزدبـانوي خـرد و دانـش    به نظر مي

نامه است و همة  دار، قهرمان و شخصيت اصلي اين فيلم نشين يا خاتون غصه ورتا، زنِ پرده. باشد
عنـوان زنـي خردمنـد معرفـي      داي داسـتان بـه  او از ابتـ . گيرد حوادث بر حول اين بانو شكل مي

خانـة پـدر رشـد     از كودكي در مكتـب . ورتا ثمرة پدر و مادري چيزدان و دانشمند است. شود مي
  .آموزد كند و علوم بسياري را از والدينش مي مي

هجده بهار پيش، . مادرم زني بود چيزدان. پدرم پيشه دبيري كرد و همواره با كتاب نشست
چه دانستند مرا آموختند؛ از احوال حكيمان و احكام  و آنان هر...  .كتاب گشودم در ري چشم بر

  ].97 ، ص9[اهل ديوان تا دانشِ درستيِ تن و درستي روان آدمي 
ماند، بلكه در طول داستان و در حوادث گونـاگون بـه    دانش او در حد محفوظاتش باقي نمي

روند و براي درمـان، از او كمـك    بيماران جسمي و روحي فراواني نزد ورتا مي. شود كار گرفته مي
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كنـد؛   هـا را درمـان مـي    آن ـ كه از محمد زكريا به يادگار داشـت  ـ او اغلب با پند پدر. خواهند مي
  .دهد عني روحشان را شفا ميي

كوشم، بازگفت سـخن اسـتاد زكريـاي رازي اسـت كـه       هاست در آن مي آنچه من سال: پدر
ها در روان آدمي است، نـه تـن و بيهـوده درمـان كالبـد و انـدام        علت بيشترينِ بيماري: فرمايد

  ].98 ، ص9[كنند  مي
يعنـي بـرات، ايليـا و جنـدل، را درمـان       ورتا با استفاده از اين شيوة پدر، سه مرد بيمـار داسـتان،  

 .يابد خود، سالمتي را بازمي به ابد؛ پس از آن جسمشان، خودي ها صحت مي ابتدا روان بيمار آن. كند مي
زن مورد نظر مـردان   ـ ه الگوي مثالي مورد نظر او استـ كبيضايي در مقابل اين زن خردمند

هاي مورد نظر نگـاه مردسـاالرانه،    يت، ويژگيهاي مختلف روا در بخش. كشد را نيز به نمايش مي
كـه خـود    ،قاضـي شـهر  . شود جندل بازگو مي قاضي، مرداس، برات، ايليا و: از زبان مرداني چون

  .آشوبد با ديدن زنان كه قلم به دست دارند، برمي ،رود نشين مي براي درمان دردش نزد زن پرده
زند و بـه حملـه    نيزة قراولي را چنگ مي[! نويسيد آبرو گريخت از لوح و قلم تا شما خط مي

 ].10ـ9، ص9[ !خوانند آموزيد كه كتاب شيطان مي زنان را حروف مي ]كوشد مي

او . دهـد  داند كه به نوعروسش مي اي مي ترين هديه مرداس، همسر ورتا، تعويض نام را بزرگ
  !بخشد را مي» اُم جابر«دهد و به او نام  مينام ورتا را تغيير 

ورتا : ورتا. كنيم از امروز ورتا را فراموش مي. بخشم جابر نام پدرم بود كه پسر را مي: مرداس
كدام پسر؟ پسري كه روي جهان نديده؟ مرا : ورتا! به خاطر پسرم: كنيم؟ مرداس فراموش مي ـرا

. و نـامم ورتاسـت   ـكـه مـن هستم؛ـ    ست؟ درحـالي خوانيد كه هنوز در خيال هم ني به نام او مي
فرمان  به خواهم گوش من زني مي. ام من اشتباه كرده: مرداس! ... با آن وداع كن اُم جابر : مرداس
. ، مراقب دخل، كه جاي مـرا در حجـره بگيـرد   دان خواهم؛ حساب من از زن، پسر مي. سواد و بي

  ].103ـ101ص، 9[! خواهم آري، من از زن، مرد مي
سـواد و فقـط بـراي زادن و بقـاي مـرد       داند كه زن را بـي  بيضايي مرگ انديشه را زماني مي

كنـد و او را بـه ايزدبـانويِ خـرد و      به همين دليل، در آثارش بر زنِ خردمند تأكيد مـي . بخواهند
روايـت  »ِ قهرمـان  ـ زن«هـاي ايـن الهـه را بـا      يكـار  خـويش د و كنـ  دانش، چيستا، نزديـك مـي  

  .زند يوند مياش پ داستاني

  )1(شب هزار و يكمنامة  نمايش
. گيرند به ارادة خود به كاخ ضحاك برونـد  پس از مرگ پدرشان تصميم مي »ارنواز«و  »شهرناز«

دسـتي   گـاه بـه هـم    آن. كننـد  شب، هر شب او را به داستاني خوش سـرگرم مـي   آنان هزار و يك
د، نجـات  شـو يكي از دو جواني را كـه قـرار اسـت قربـاني مـارانِ ضـحاك       ، گرانِ جمشيد خوالي

آنچه را كه دسيسه كرده بودند، براي ضـحاك   همةهزار و يكمين شب، شهرناز و ارنواز . دهند مي
رنا، به رهبري پهلـواني، لشـكري   بهزار و يك . آن شب، شبِ نابودي ضحاك است. كنند بازي مي

  .را نابود كنند اند تا ضحاك گرد آورده و آمده
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  آناهيتا
شود، نمـادي از آناهيتـا،    شهرناز، قهرمان اصلي اين روايت، با توجه به اشاراتي كه در داستان مي

اي «. شـود  خوانـده مـي  » دختر خدا« 26و  22، 16شهرناز در صفحات . است ،ايزدبانوي باروري
ارهـاي شـهرناز و   بـا توجـه بـه رفت    ].26 ، ص10[» دختر خـدا كـه پيـرهن از آب و آتـش داري    

رسد بيضايي اين شخصيت را به الهة زايش و  هاي آناهيتا، به نظر مي يكار خويشهمانندي آن با 
  :اي اين مشتركات را برشمردند در مقاله لي حقيقي و حسن. باروري نزديك كرده است

ه بخشي و آبادي هنگامي است ك اوج آفرينش و زايايي شهرناز، در قالب الهة بارآوري، بركت
بايسـت قربـاني مارهـاي ضـحاك      خواهد مغز خود را به جاي مغز دومين جواني دهد كه مي مي
شـب،   گـر خـويش، هـزار و يـك     شهرناز به نيروي انديشه و با به كار انداختن مغزِ آفـرينش . شود

آناهيتـا  . ... ها، ضحاك و مارانش را در خواب كـرده اسـت   داستان پرداخته و به ياري آن داستان
هـاي وي بـه شـمار     يكـار  خويشداري از تاج و تخت پادشاهي از  فره ايزدي است و پاسدارندة 

آيد؛ به همين دليل، شهرناز همواره در انديشة سپردن تخـت پادشـاهي بـه فـردي شايسـته       مي
كوشـد   رو، شهرناز همواره مي اين رود؛ از شمار مي آناهيتا دشمن جادو و جادوگري نيز به. ... است

نالـد كـه    بة خويش، جادوي وجود ضحاك را در خواب كند و ضحاك نيز ميش هر هاي با داستان
  ].96ـ95، ص13[ ...گيرد چرا جادوي او در وي نمي

  )3(شب هزار و يكمنامة  نمايش
اسـت   ،خوانـده  ، زني باسواد و درس»روشنك«دربارة » شب هزار و يكم«نامة  اپيزود سوم نمايش

خانة  ها پيش، ميرخان مكتب سال. را تغيير دهد ،گريز شدان» ميرخانِ«كه بر آن است همسرش، 
شـگفت  . كشـد  بندد؛ اما مادر روشنك به عنوان اعتراض، خود را به آتش مـي  مادرِ روشنك را مي
. آيـد  مـي  سالگي بـه همسـري او در   شود و در هجده ساله عاشق قاتل مادر مي آنكه روشنك يازده

زيرا عقالي  ،دارد بر حذر مي شب هزار و يكندن كتاب ويژه خوا هميرخان روشنك را از خواندن، ب
يعنـي   ،روشنك پس از دو سال و نه ماه. دانند جامعه خواندن اين كتاب را موجب مرگ زنان مي

، »رخسـان «كند و در روز آخر به همكاري خواهرش،  هزار و يك شب، خواندن كتاب را تمام مي
زودي خواهـد   كند كه بر اثر خواندن اين كتـاب بـه   ميكند و وانمود  پا مي مراسم عزاي خود را بر

شـود، پـوچي    هايِ استداللي و منطقي كه بين او و ميرخان رد و بدل مي در جريان ديالوگ. مرد
اندازد و خود اولـين شـاگرد    خانه را به راه مي ميرخان مكتب. شود هاي ميرخان آشكار مي انديشه

  .دشو روشنك مي

  چيستا ـ قهرمان
رسـد   بـه نظـر مـي   . باسواد و اهل دانـش اسـت   يرمان اصلي اين روايت، نمادي از زنروشنك، قه

لـي و شـهين    كـاووس حسـن  . پيونـد زده باشـد   ،بيضايي او را با چيستا، ايزدبانوي خرد و آگاهي
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» شـب هـزار و يكـم   نامـة   گانـة نمـايش   بازخواني نقش زن در اپيزودهاي سـه «حقيقي در مقالة 
رسـد بـا توجـه بـه      اما به نظر مي ،]102 ، ص13[ ز الهة آناهيتاستمعتقدند كه روشنك نمادي ا

نـژاد،   شـهرام جعفـري   .تأكيد نويسنده بر خرد اين زن، بيشتر به چيستا نزديك باشد تـا آناهيتـا  
، الهة خرد در برابر الهـة  شب هزار و يكممنتقد سينما، نيز بر اين باور است كه در هر سه اپيزود 

  .گيرد هنر قرار مي
نه يـك روح در دو بـدن كـه از ايـن      ـ، دو دختر پيش روشب هزار و يكمر سه نمايش در ه

 الهـة خـرد  همواره چون ) شهرناز، نيكرخ، روشنك(اند؛ چون دقت كنيم، يكي  ديدگاه، مكمل هم
همواره چون الهة هنـر كـه   ) ارنواز، ماهك، رخسان(گويد و ديگري  داند و مي است كه بيشتر مي

 ].273 ، ص12[ كشد ازي در بازي را پيش ميآورد و ب مي نقش در

روشنك نمـاد خـرد و ميرخـان نمـاد     . امه، پيروزي دانايي بر جهل استن مضمون اين نمايش
. تا بازخواست نشـوند ؛ كنند پنهان مي ،چون داغ ننگ ،روشنك و خواهرش دانايي را. ناداني است

شـود و بـه جـاي     عاشق قاتل مادر ميروشنك . ندا شدة مادري معلم و پدري چيزدان ها تربيت آن
كـه خـود الگـوي بسـياري     ــ   نفرت و مبارزه با ميرخان، با زيركي تمام، درصدد است ميرخان را

  .تغيير دهد ـ است
مـردي را تغييـر   ] مصـمم [! خودش را بله؛ جهالتش را نه :روشنكدوستش داري؟  :رخسان

  ].86 ، ص10[بده كه سرمشق ديگران است 
اي از آن را بـه زيـورِ    كـه پـدرش نسـخه    ،را شـب  هزار و يـك يزيه، كتاب جه جاي روشنك به

خالف ميل همسـرش، پنـد مـادر     او بر. برد خطاطي، تذهيب و نقاشي مزين كرده بود، با خود مي
كـه تـا آخـر     خردمنـد كسـي  «. كنـد  كه در صفحة اول كتاب نگاشته شـده بـود، عملـي مـي     ،را

  .ميرد كس اين كتاب را بخواند، مي ندارد كه هرپ ميرخان به گفتة عقال مي. »بخوانَدش
ما را چه نيـازي  ! كاش مرده به دنيا آيند :ميرخان! اند هاي من كودكان من، انديشه: روشنك

كودكان  :روشنك! خواستم از جنسِ خودم به انديشه كه راه آيين، پيش ماست؟ من كودكاني مي
كـودكي زنـده، و زنـده بـه     . خواهي داشت :روشنك! زنده؛ همچنان كه منم :ميرخانانديشه؟  بي

  ].99 ، ص10[! اي براي آن كودك است انديشه؛ كه هر انديشه
شـب   هايي را كه شـهرزاد هـزار و يـك    تنها كتاب را خوانده است، بلكه داستان اما روشنك نه

بينـد،   در انتهاي روايت، ميرخان روشنك را چون شـهرزاد مـي  . آورد است، به نگارش درمي  نگفته
  .كند خانة معلمش را برپا مي نهد و خود مكتب شمشير را كنار مي

چرا بگويم نه؟ اين . تو از اين كتاب زندگي آموختي. خردمنديگفتند تو  عقالي ما دروغ مي
مـردي كـه از   . و تمام اين مدت من همانَم كه بودم! گفت گو مي همان دمِ شهرزاد است كه قصه

هـاي   ي كه از حساب و كتابِ خودش عـاجز اسـت و قصـه   مرد. گويد نه از عقل خودش عقال مي
خـواهم   مـي . بساط عزا برچين و به من سواد بياموز شهرزاد! گويان شنيده شهرزاد را فقط از قصه

  ].106 ، ص10[كتاب بخوانم 
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  نامة كالت فتحنامة  مايشن
آغـاز   ،باميـان ، حاكم بلخ »خان توغاي«و  ،، فرمانرواي كالت»خان توي«داستان از كشمكش بين 

اند و حاال روي نعش آخر مجادلـه   ها در جنگ، سيصد و شصت نفر را كشته هر دوي آن. شود مي
وغـاي و  تخـان،   تـوي . زنـد  افتخار يك جنگ را رقم مي زيرا بر اين باورند كه اين نعش ،كنند مي

اسـت كـه    او در اين فكـر . كند دعوت مي سردارانش را به ضيافتي كه در قلعة كالت ترتيب داده
كند و قلعه را تصـاحب   دستي مي اما بر ميزبان پيش ،پذيرد توغاي دعوت را مي. شي كندكُ مهمان

تراشـد و چـون روسـپيان     خـان را مـي   توغاي ريـش تـوي  . گريزند خان مي سردارانِ توي. دكن مي
 ،ببرنـد خان را در خندقي مقابل جمـع سـر    دهد توي او دستور مي. گرداند آرايد و در شهر مي مي

خان مطمئن  كه از فرار توي ،سرداران توغاي. گريزد مي كند و ميخان از شلوغي استفاده  اما توي
  .اند خان را كشته گويند كه توي به دروغ به توغاي مي ،نبودند

بـانو سـردارانِ    آي. برنـد  خان، مي توي بانو، همسر خان، خبر مرگ او را براي آي توي سرداران
يك جداگانه وعـدة همسـري خـود و فرمـانروايي بـر كـالت را        به هر كند و ميخان را جمع  توي
تيـغ تيـز كنيـد كـه     : فرستد، مبنـي بـر اينكـه    پيكي مي» آالن«از طرفي براي مردمان . دهد مي

خـان   سرداران توي با زيركي تمام، دژ را با كمك ،بانو آي. اند دشمنانِ دژِ كالت به جان هم افتاده
بانو بود، خود را در حضـور معشـوق    كه روزگاري عاشقِ آي ،خان توغاي. دكن ها تسخير مي و آالن

كنـد كـه چـرا انتقـامش را      بانو را شماتت مي شود و آي خان ظاهر مي توي. زند سابق با خنجر مي
كـالت و   ،ترتيـب  بـدين  .كشـد  خان را نيـز مـي   بانو توي آي! زيرا انتقام سهم او بوده است ،گرفته

 .يابند كالتيان نجات مي
بانو، زني شجاع و متفكر، در برابر مغوالن و پيروزي بر آنان  روايت مقاومت آي نامة كالت فتح

خان درآمده بود، پس از شنيدن مرگ همسرش،  بانو كه چون گروگاني به همسري توي آي. است
ا بـر  هـا ر  با هوش فراواني كه داشت، توانست از اين فرصت استفاده كند و موجبات پيروزي آالني

  .بازپس گيرد ـكه در تصرف مغوالن بودـ كالت را ةد و قلعكنمغوالن فراهم 

  هاي ايزدبانوان به شخصيت اصلي يكار خويشپيوند 
  آناهيتا ـ قهرمان

در . شـود  طور كه در ابتداي اين بخش ذكر شد، آناهيتا الهة جنگـاوري نيـز محسـوب مـي     همان
فريدون، ضحاك، افراسـياب و  «هوشنگ، جمشيد، : داران بسياري، چون يشت پنجم، شاهان و نام

. كننـد  آورند و از اين ايزدبـانو درخواسـت پيـروزي مـي     هايي مي ارجاسپ به درگاه آناهيتا قرباني
  .كنيم براي نمونه، نوع قرباني و تقاضاي هوشنگ را ذكر مي

سـفند  هـزار گو   دادي در باالي كوه هرا، صد اسب، هـزار گـاو و ده   از براي او، هوشنگ پيش
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اي نيـك، اي  . ايـن كاميـابي را بـه مـن ده    : و از او درخواسـت ) 21بنـد  / 6كـردة  . (قرباني كرد
ترين شهريار گردم؛ به همة ديوهـا و   كه من بر همة ممالك، بزرگ! تواناترين، اي اردويسور ناهيد
دراني هاي ستمكار دست يابم كه دو ثلث از ديوهاي مازن ها و كرپان مردم، به همة جادوان و پري

  ].245 ـ243، ص11[) 22بند/ 6كردة (پرستان ورِنه را زمين افكنم  و دروغ
يعنـي   ،هـاي آناهيتـا   يكـار  خـويش رسد بيضايي قهرمـان روايـتش را بـا يكـي از      به نظر مي

خان، لباس عزا از تن  بانو پس از شنيدن خبر مرگ همسرش، توي آي. پيوند زده باشد ،جنگاوري
خـان، دسـت مغـوالن را از     تـوي  هاو با استفاده از ده فرماند. كند تن ميجامة جنگ بر  و رون يب

  .شود كند و بر آنان پيروز مي كالت كوتاه مي ةقلع
. آينـد  بـانو مـي   كنند و بـه نـزد آي   خان از قلعة كالت و از برابر توغاي فرار مي ده سردار توي

ها هريـك، بـه    آن. ي را شكست دهندبندند كه با او همراه شوند و توغا بانو پيمان مي ها با آي آن
بـانو   را بـه آي  خـان  تـوي  ، قسمتي از لباس و ابزار جنگـيِ شانشكل جداگانه، براي ضمانت پيمان

يعنـي   ،خـان  ده سـردار تـوي  . گيرند بانو را مي دهند و در قبالش چيزي از لباس و تعلقات آي مي
ارالت، گورخان، سولدوس، قراخان، اويرات، قايدو، اورخان، وطواط، نايمان و يامـات بـه ترتيـب،    

خـود و خنجـرِ    افزار، سپر، خفتان، چهارآينه، بازوبنـد، كمـان، و كـاله    رانين، زره، ساعدپوش، پاي
ردا، طـوق و يـاره،   تـاوه، آينـه،    بند، پاي دامن، يل، مچ دهند و از او پيش بانو مي خان را به آي توي

پوشد و خود، پيـك   بانو جوشن جنگ مي چنين، آي اين. ستانند كمربند، گيسوبند و انگشتر را مي
  .زند توغاي را سر مي
اين جوشـن  . بانو سياه پوشيده بودند آي گفته: بايات ؟ قاييو تو همواره چنين حيراني :بانو آي

چه بزمي در : بانو آي! .... كه جامة جنگ استرا نه رخت عزا و خان نيست در بر تو؟ ت جنگ توي
محكـم بنشـينيد و چـون توفـان     ! ها را يراق و زين بايسـت  از همين دم، اسب! كالت خواهد بود

بـا  ! رو شديد، سرش از تن بيفكنيد هيك روب توغانيان را امان ندهيد، با هر ـو پيغامم اين؛  ! بدميد
  ].95ـ93، ص7[ شود بايات به ميان پرت مي يك ضربه، سر قايي

افكنـد و   كند و لرزه بر تـن توغـاي و سـپاهيانش مـي     خان علم مي بانو، شش توي گاه آي آن 
  .دكن موجبات شكست آنان را فراهم مي

  قهرمان چيستا
رسد بيضايي شخصيت قهرمانش را عالوه بـر آناهيتـا بـه چيسـتا، ايزدبـانوي خـرد و        به نظر مي 

كند، شجاعت و خرد  ن روايت، آنچه بيضايي بر آن تأكيد ميدر اي. آگاهي، نيز نزديك كرده باشد
حقيقت، خرد آي بانوست كـه   در. بانو بسيار زيرك است؛ او مغز متفكر جنگ است آي. بانوست آي

  .دشو برندة جنگ و موجب رهايي كالت و كالتيان مي
د و يـك جداگانـه وعـدة همسـري خـو      بـه هـر   كنـد و  ميخان را جمع  بانو، سردارانِ توي آي

: فرسـتد، مبنـي بـر اينكـه     از طرفي، براي مردمان آالن پيكي مي. دهد فرمانروايي بر كالت را مي



  1395 پاييز، 3، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در   330

خـان اگـر    تـوي «: او معتقـد اسـت  . انـد  تيغ، تيز كنيد كه دشمنانِ دژِ كالت به جان هـم افتـاده  
  ].45 ، ص7[» توان شكست شكست، توغاي را نيز مي

از جمله اينكه، شـش  . بندد وزي بر مغوالن به كار مياي را براي پير بانو ترفندهاي زيركانه آي
  .گمارد تا موجب وحشت توغانيان شود قلعه مي ةبر شش درواز سازد و خان مي هيئت از توي

مـا  . خـان زنـده اسـت    كـه پندارنـد تـوي    پشت شش دروازه، ترفندي بزنيـد؛ چنـان   :بانو آي
! تا توغانيان قالب تهي كننـد ! خان بسازيد اش را داريم؛ از روي اين سرمشق، شش توي جامه رزم

انـد،   اگر مـرگش را ديـده  : بانو آي. كنند اند، باور نمي بانو؟ مرگش را همه ديده چطور آي: گورخان
  ].91 ، ص7[هفت جان در بدن دارد  خان كُشد؛ وقتي بنگرند كه توي وحشتشان مي! پس بهتر

خان به شش دروازة  شش سپاه را به همراهي شش هيئت توي. انديشد گاه تدبيري ديگر مي آن
گاه همگـي بـر دروازة جنـوبي     اند؛ آن كنند كه شكست خورده فرستد و وانمود مي قلعه كالت مي

پـس از آن، از راه  . دهند ست ميكنند و آنان را شك برند و از غفلت توغانيان استفاده مي حمله مي
  .كشند شوند و توغاي را مي وارد حصار هفتم مي ـ بانو از آن مطلع بود كه فقط آي ـ پنهاني كالت

شـود و او را بـه دسـت سـردارانش بـه       خان، كه از مرگ رسته بود، نيـز چيـره مـي    بانو بر توي آي
خان به جهاني كـه از آن آمـده بـود،     توي«: آورد مي كند و فرياد بر رساند و كالت را آزاد مي هالكت مي

 ].167 ، ص7[» ها برسد؛ تا بدانند مغول هم شكستني است ها به آالن پيروزي آالن! بازگشت

  نتيجه
اش نگـاهي   او در آثار نمايشي. هاي بيضايي، معرفي الگويي براي شناخت زن است يكي از دغدغه

 ةدانـد كـه اجـاز    العقـل نمـي   را موجودي ناقصخالف تفكر پيشينيان، زن  بر. متفاوت به زن دارد
بيضـايي اغلـب در روايـت    . اش طغيان كند تفكر نداشته باشد؛ كه مبادا روزگاري به سبب دانايي

البتـه  . هم نگاه مثبت و هم نگـاه منفـي را  : كشد هايش هر دو نگاه به زن را به تصوير مي داستان
 ،بنـابراين  .اسـت حال شجاع   عين و در خردمند نگاه مثبت و معرفي زنِ ،بيضايي است چه پسندآن

حـاكم   خالف تفكر منفـي  د و درست برنشو برگزيده مي تهاي بيضايي متفاو زن روايت نِناقهرما
  .دندار گام برمي بر روايت،

يعنـي عصـر زريـن دارد، قهرمانـان زنِ      ،بيضايي به سبب عالقة زيادي كه به گذشتة باستان
تـر   و از همـه مهـم  » شجاعت«، »عشق«، »زايش«، »مهر«هايش را با ايزدبانواني كه مظهرِ  روايت

با توجه به آثاري كه تحليل شد، مؤلفة خردمندي بيشترين . زند هستند، پيوند مي» خردمندي«
هـاي زنِ مطـرح    ي مهم شخصيتها هاي بيضايي داشته است و يكي از ويژگي حضور را در روايت

 انـد  به ايزدبانواني كه مظهر خردمندي و فرزانگي اي بيضايي توجه ويژه. رود در آثار او به شمار مي
رسـد   به نظـر مـي  . يكي از مصاديق اين ايزدبانوان، چيستا، ايزدبانويِ دانش و فرزانگي است. دارد

كند و آن  هاي اين ايزدبانو استفاده مي يكار خويشاين ايزدبانو مورد توجه بيضايي است و وي از 
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بـه معرفـي الگـوي زنِ مـورد     ، د؛ بدين شـكل كن هايش جلوگره مي داستان  را در شخصيت اصلي
  .پردازد نظرش مي

  
  1جدول 

قيمتحضور مس  عنوان اثر
 ايزدبانو آناهيتا

باروري وـآناهيتا
 عشق

 ـآناهيتا
  جنگاوري

دانش و  ـچيستا
  فرزانگي

           خانه پردهنامة  نمايش
نامةفتحنامة  نمايش

           كالت
شب هزار ونامة  نمايش

          )1(يكم
شب هزار ونامة  نمايش

          )3(يكم
         نامة پردة نئي فيلم
ايستگاهنامة  فيلم

          سلجوق

  نوشت پي
ازلـيِ  كند كه در زمان  اي را بازگو مي كند و واقعه اسطوره يك نوع تاريخ مقدس را حكايت مي. 1

دهـد   به عبارت ديگر، اسطوره توضيح مي. رخ داده بود» آغازها«آغازين يا همان زمان اساطيري 
واسطة اعمال موجودات فوق طبيعي، واقعيتي به وجود آمـد، چـه كـل واقعيـت يـا       كه چگونه به

 اي از گياهـان،  مثالً يك جزيره، گونه ـ همان جهان هستي و كائنات باشد و چه بخشي از واقعيت
» آفـرينش «پس اسطوره هميشه روايتي از يك . نوعي خاصي از رفتار انساني، رسم يا آييني رايج

اسطوره فقط چيـزي را تعريـف   . وجود آمد كند كه چگونه چيزي ايجاد شد و به است و روايت مي
هـا   آفرينـان در اسـطوره   نقـش . آشـكار سـاخته اسـت    رخ داده و خـود را كـامالً   كند كه واقعاً مي

  ].18، ص1[ ...موجودات فوق طبيعي هستند
هاي ديگري در جهان امـروز   ند و به شكلبيا هاي نخستينه، تغيير مي ها و اسطوره البته اين نمونه

  .شوند بازتوليد مي
بـانوي بـزرگ زمـين اسـت كـه در       ، خـداي گايـا ، بـاروري  ةدر اساطير يونان، نخستين اله .2

 ،»اورانـوس «مردوك، جاي خود را به پسـر و همسـرش    يندي شبيه به داستان نبرد تيامت وافر
وظيفة حمايـت از  » كرونوس«همسر  »رئا« ،در نسل بعدي خدايان. دهد مي ،آسمان ةخداي نرين

  ].44 ، ص15[ خيزي را به عهده دارد باروري و حاصل
 ].45 ، ص15[شوند  گايا به ترا، رئا به سيبل بدل مي. يابند هاي رمي مي خدايان يوناني در رم، نام
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