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 چکیده
بهرام بیضايی از نويسندگان، پژوهشگران و هنرمندان شاخص ايران است که در عرصۀ نمايش، آثار 

الی صورت پراکنده و در البهنمايشی او اگرچه به شناسی آثارارزشمند و ماندگاری خلق کرده است. گونه
شناسانۀ بندی و تحلیل گونهصورت علمی، به دسته، کمتر بهاست قرارگرفته توجّههايی چند موردنوشته
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های کمدی، رمانس، تراژدی و آيرونی/ طنز را يک از گونه. او هردهدمیناسی ارائه شای از گونهکاربردی

و برای هر میتوس، شش نوع يا  دهدمیهای بهار، تابستان، پايیز و زمستان تطبیق با يکی از میتوس
د به ديدگاه فرای، بايتوجّه. باشودمیای منجر گونهبندی دقیق درونمرحله قائل است که به تقسیم

ارزيابی و نقد قابل در حضور بادو  چهار صندوقيی با عناوين بهرام بیضا داشت که دو اثر مهمّدرنظر
 بر تکیه با گیری از روش تحلیل کیفی،ايم ضمن بهرهکوشیده رو،پیش پژوهش در شناسانه هستند.گونه

ای از شناسانهیل گونهفرای، تحل نورتروپ« میتوس» نظريّۀ کاربست اسنادی و و ایکتابخانه مطالعات
 چهارصندوقهای نامهگويای اين است که نمايش ،های فوق ارائه کنیم. دستاوردهای پژوهشنامهنمايش
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 مهمقدّ. 1

آمد. پدرش دنیا  ادب و هنر به ای اهلدر خانواده .ش،ـه1317بهرام بیضايی در سال 

برد. بیضايی در کودکی از شاعری آرانی بود و بیضايی را همراه خود به جلسات شعر می
يافت؛ هرچند میبا هنر روز آشنايی  تدريجبهرفت و گريخت و به سینما میمدرسه می

خوانی در آن رواج داشت. تعزيه سنّتای رشد يافته بود که م او در خانوادهپیش از آن ه
گیری کرد و در همان حین به مطالعۀ تاريخ و دانشگاه تهران کنارهات از رشتۀ ادبیّ بعدها

و  گرايش پیدا کردنويسی نامهاساطیر ايران روی آورد. چیزی نگذشت که به نمايش

اثر پژوهشی او را  ترينمهمّنه انجام داد. شايد بتوان هايی در اين زمیپژوهش زمانهم
دانست که منبعی مهم برای پژوهشگران حوزة نمايش است.  ايش در ايراننمکتاب 

نويسی و پژوهش، در عرصۀ کارگردانی سینما و تئاتر نیز نامهبر نمايش بیضايی عالوه
مندان ديدگان عالقه هاست و آثار زيادی را در برابرشخصیّت ترينيکی از برجسته

  (.28-15: 1386و  39-11: 1392)بیضايی،  داده استقرار

 در حضور بادو  چهارصندوق هایبهرام بیضايی با نام نامۀنمايش، دو روپیشدر مقالۀ 
های نظريّهايم. استفاده از دهکرشناسی فرای، تحلیل گونه «میتوس» نظريّۀ بهتوجّهبارا 

ای از آثار فرهیختگان خواهد انجامید و در اين مورد خاص، زهادبی، به کشف زوايای تا
بیضايی  ای از اين دو اثرهای تازهتظرفیّ ،(Northrop Frye) نورثروب فرای میتوس نظريّۀ

 آشکار خواهد ساخت. 

د شد. ز و منتقد ادبی، در کانادا متولّپردانظريّه ،(م1912-1991)فرای  نورتروپ
مقالۀ  ترينمهمّ، اين کتاب ۀسومین مقال، است دشناسی نقدکالب اوکتاب  ترينمهمّ

صل تابستان، بهار، پايیز و ، چهار فکه طی آن ای استنقد اسطوره حوزةدر  نويسنده
برابر  آيرونی اصلی رمانس، کمدی، تراژدی و طنز/ترتیب، با چهار گونۀ را به زمستان

  .(330-328: 1393)مقدادی،  دهدمیقرار

تری از درک روشنبه تا  پردازيم،می آنابتدا به خاستگاه  ،فرای نظريّۀشرح از پیش 
بینم و گاه اين ساختار، ساختار می ۀمثابات را بهمن ادبیّ» گويد:می او؛ برسیم ویمنظور 

، در واقع ساختاری بوده که موجب شمار عظیمی از اعنوان مثال در قرون وسطبه
کر شده الذّشاعرانه سابق -های مختلف اساطیریلی پراکنده در میدانتخیّ هایشاکله
های سراسر تاريخ ای از نوشتهات مجموعهادبیّ اين است که نظر فرای .(32: 1378) «است

د توانمینی بر آن حاکم است که نقد از طريق گردآوری آنها بلکه قوانین معیّ ،نیست
فرای در  نظريّۀدريافت که  وانتمی ،ترتیباينبه؛ (126: 1393، )ايگلتون يافته شودنظام
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رويکرد  تمايزو  مشابهتبايد  ،حالبااين گیرد؛میهای ساختارگرايی قرارحوزة تحلیل
 داشت.نظردرساختارگرايان و فرای را 

هايی از یهنری، تجلّی( «هامتن» گويندمیساختارگرايان  که معموالً)يا چنان همۀ مصنوعات»
خود  خاصّ «گرامر»ها همچون يک زبان با اين متنيک ساختار عمقی بنیادين است. 

محصول  تحلیل ساختارگرايانه عمدتاً»اين نوع  .(112: 1380، سیم) «يابندسازمان می
)مکتبی از  ی بر فرمالیزم روست متکّشدّحال بهعینا درشناسی ساختارگراست، امّزبان

در  .(113-112: همان)« تشناختی اسو نگرة انسان ظهورکرد(1920که در دهۀ  نگرة ادبی

مند ساختن تجربۀ بشری که در ساختارگرايی[ روشی است برای نظام»] ،گسترة علوم
 ،یشناسانسانشناسی، زبان مثال، برای ؛شودمی ادهفاست آن از بسیاری مطالعاتی هایحوزه

ساختارگرايی که . (336 :1387 )تايسن، «ادبی مطالعات و شناسیروان شناسی،جامعه
 داشت. چشمگیری هایپیشرفت یشناسانسان همانند علومی در ،بود شناسیزبان صولمح

ان معاصر است که در شناسانسانترين بزرگ زا (Claude Levi-Strauss) استروس لوی کلود

 صراحتبه را خود که است کسی يگانه مدرن ساختارگرايی پیشروان تمامی میان»
ساختارگرا نامیده  یشناسانسان را آثارش ترينمهمّ زيدةبرگ دمجلّ دو و خواندمی ساختارگرا

 هایاسطوره به را تحلیل شیوة اين» استروس یشناسانسان .(183 :1395 ،)احمدی «است
 (آفرينش اسطورة مثالً) بنیادين ساختار يک چگونه که دهد نشان تا دهدمی تعمیم بدوی

تحقیقات  .(113: 1380، سیم) «شدبا داشته تفاوت ديگر فرهنگ به فرهنگی از دتوانمی

 گرفت.فرای قرار نورتروپارگرايانی چون ساخت توجّهمورد شناسانساناين 
 :مشاهده استات، در سه حوزة مطالعات ادبی قابلهای ساختارگرايانه به ادبیّرويکرد

 بحث ،میانايندر( و ساختار تفسیر ادبی. شناسیروايت) ساختار انواع ادبی، ساختار روايت
 کهچنان؛ (375-356)همان: به شناسايی گونۀ ادبی معطوف است  ،انواع ادبی ةدربار

اديبان . »داردای نزد ساختارگرايان ت ويژهساختار انواع ادبی اهمیّ ،شودمیمشاهده 

های حدودی آلتوسر و فوکو و ژنت به داستانرف، بارت و تاوساختارگرا نظیر پراپ، تود
حاکم  «قوانین عمومی»کردند تا جهت مطالعه میاينها را ازآنپرداختند، بلکه خاص نمی

 .(260: 1393)مقدادی،  «تی کشف کنندات ملّبر يک نوع ادبی را در ادبیّ
الگويی کهن نظريّات بهتوجّهبا که است ادبی منتقدان جملهاز نیز فرای نورتروپ

گفت که فرای می» بندی انواع ادبی دست زده است.برای تقسیم یبه ايجاد طرح ،يونگ

 شناسیاسطوره در آن شدنآشکار روشنی از ات،ادبیّ در ازلی هایانگاره شدنآشکار شنیرو
 .(310: 1388)هارلند،  «جوامع پیش از پیدايش سواد کمتر نیست
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با نظر  يونگ است. ناممکن يونگ فکری دستگاه به توجّه بدون فرای هایديدگاه درک
 ناخودآگاه»يعنی  روان، از ديگر ایجنبه به اامّ ،بود موافق «یفرد ناخودآگاه» دربارة فرويد

 گوردن،)کی دانستمیگذشتگان  هایآزموده و تجارب از حاصل را آن که بود معتقد «جمعی

 توصیف در «جمعی ضمیر ناخودآگاه الگوهایکهن» عنوان اب ایمقاله در يونگ .(29 :1379
 شدن و نیز از راه ادراکراه خودآگاهانه از که هناخودآگا محتوايی» نويسد:می الگوکهن

کند که به هر ت منفردی کسب میهايش را از ذهنیّگردد و ويژگیشدن دگرگون می
 شودمیآگاه  الگوهارد تنها زمانی از کهنف. (60: 1387بیلسکر، )« دلیل از آن حادث شده

اند و شمولالگوها جهاننرا زنده کند. که اش دوباره آنهای در زندگیکه تجربیات خاصّ
. (60)همان:  است تاريخ ناشی شده یّگیری مغز و ذهن انسان طت آنها از شکلموجوديّ

 ،ی تام کنداقه تجلّجا که وهم و خیال خلّدر مسیر تاريخ هر الگوهايی همچون ديوکهن
 ،فرایاز منظر  .(29: 1370گوردن، کی)ای است اسطوره اساساً ،بنابراين ؛گرددتکرار می

: 1378) «استترين معنا، نوعی سرگذشت يا داستان ترين و معمولاسطوره به ساده»

 ساختارهای روايی اسطوره هایمايهبن ،بنابراين و اندروايت از هايیشکل هااسطوره» .(101
مطالعۀ  برای آشکاری هاینکته نمتضمّ هااسطوره ساختاری تحلیل رو،ايناز ؛هستند

های مختلف هیئت در هااسطوره همان بازگفتن جز چیزی اتادبیّ . است... اتادبیّ ساختاری
 ای دانست. يک منتقد اسطوره توانمیفرای را  رو،ايناز ؛(348: 1387)تايسن،  «نیست

 ایتکرارشونده یالگوهاکهن تصاويرِ و نمادها را متن شدنفهم قابل عوامل از يکی فرای

به همین دلیل از نظر فرای،  ؛سازدصل میديگر متّ داند که يک متن را به متنمی
)بلزی، است  )ناخودآگاه جمعی( يای کلی بشرؤبلکه تقلیدی از ر ؛تقلید جهان نیست ،اتادبیّ

 توجّهکانون  که ساختارگرا منتقدان خالفبر فرای که است دلیل همین به ؛(39-40: 1379
آيد میو وارسی آن روح درونی برجو وبه جست»دهند، میرا شکل عناصر اثر قرار خود

 ؛(168: 1376 مورگان، و گرين) «ت آن شده استشش شکل ادبی و جذابیّکه موجب جو

 ويی استطقی منتقدان ساختارگرا، ارسافالطونی و موضع بانو ،موضع فرای ،ترتیببدين
 .(38: 1379)بلزی،  دنتفاوت داربا يکديگر در اساس  و

اش و ارتباط آن با متون توضیح شناسیای گونهفرای در تبیین مبنای اسطوره
قبل انواع ادبی داريم که من آنها را میتوس در روايت مکتوب چهار عنصر ما» که دهدمی

گفت که فرای میان میتوس و  توانمیرو، ايناز ؛(196: 1377)« نامميا طرح نوعی می

 از میتوس ،های ادبیگونهبندی او برای طرح جامع طبقهتفاوت قائل است.  )اسطوره( میت
داند که خود قابل ات میبخشی از ادبیّ ،ها را برابر يا به تعبیر بهترگیرد و اسطورهبهره می



 43/ 22، شمارۀ پیاپي 1397ستان زمو  پاییز، 2، شمارۀ 8ادب فارسي، سال 

الگوی ايستايی است. روايت نیز سیر از  ،ساختار صور خیال. ندستها هتطبیق با میتوس
بسته  ةيريعنی در يک دا ؛سیر دوری است ر به ساختار ديگر است. اين سیر،يک ساختا

آهنگ اين مانند کوشش و استراحت، زندگی و مرگ که ضرب ؛در حال چرخش است
 ؛دوری مشاهده کرد هایسمبُل در توانمیاين سیر دوری را  .(191)همان:  سیر است

شوند و چهار فصل سال به چهار مرحلۀ اصلی تقسیم می های دوری معموالًسمبُل» مثالً
)باران، چشمه، رود، دريا يا و چهار دورة آب  ر، عصر، شب()صبح، ظهدورة روز  شاخص چهار

 .(193 )همان:« و نظیر آن است )نوجوانی، بلوغ، پیری، مرگ(و چهار دورة زندگی  برف(

کند و هر های فصول استفاده میسمبُلاز  ،فرای برای اشاره به چهار الگوی روايی
 ؛نشانگر نوع ادبی کمدی ،هارمیتوس ب دهد؛ها قرارمیيکی از میتوس ۀفصل را نشان

 و میتوس تراژدی ادبی نوع نشانگر ،پايیز میتوس ؛رمانس ادبی نوع نشانگر ،تابستان میتوس
روايتی  ساختار ،ترتیباينبه ؛(288-196 همان:) است )آيرونی( طنز ادبی نوع نشانگر ،زمستان

رد که با يکديگر گیمیای قرارای بستهدر دور دايره ،های دوریسمبُلفرای نیز همچون 

                 در ارتباط هستند و در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.
از جهان واقعی است، بهتر فرای جهان آرمانی را که  )رمانس(: میتوس تابستان. 1

اين میتوس با نوع ادبی رمانس در ارتباط است. در اين  ؛نامدمی «میتوس تابستان»
ای که بر سر راه شجاع و دوشیزگان زيبا بر تهديدهای شريرانه جهان، قهرمان پارسای

 .(375: 1387)تايسن، شوند فائق می ،رسیدن به اهدافشان دارند

دارد. بل جهان آرمانی، جهان واقعی قراردر مقا آیروني(: )طنز/ میتوس زمستان. 2
ع ادبی اين میتوس با نوجهان واقعی سرشار از تجربه، عدم اطمینان و شکست است. 

های های اصلی در اين میتوس مغلوب پیچیدگیشخصیّتطنز/ آيرونی در ارتباط است. 
 .)همان(شوند جهان واقعی می

اين میتوس حرکت از جهانی آرمانی به سوی جهانی واقعی )تراژدی(:  میتوس پاییز. 3

 است. گذار از ناپختگی به سوی تجربه و از میتوس تابستان به میتوس زمستان است.
است.  نام نهاده «میتوس پايیز»دارد، را که بین تابستان و زمستان قرارفرای اين میتوس 

قهرمان اين میتوس از جهان آرمانی به جهان واقعی که جهان فقدان و شکست است، 
 .(358: همان)کند سقوط می

اين میتوس برخالف میتوس پايیز، حرکت از جهان واقعی به )کمدی(:  میتوس بهار. 4

گذار از تجربه به ناپختگی و از میتوس زمستان به میتوس تابستان  و جهان آرمانی سوی
نام نهاده « میتوس بهار»است. فرای اين میتوس را که بین زمستان و تابستان قرار دارد، 



 ۀ میتوس فرایبراساس نظریّ در حضور بادو  چهار صندوقهای نامهشناسي نمایشگونه /44

به شادکامی  پیرنگ در هايیچرخش با واقعی جهان مشکالت از میتوس اين قهرمان است.
  .(359)همان:  رسدمی

بر کشف ارتباط بهار و کمدی  ،خود کمدیدر کتاب (Andrew Stott)  تاستارو اند
کمدی شکسپیر، درام دنیای » گويد:های شکسپیر میکمدی بهتوجّهبا کند ومیکید أت

مايۀ آيینی چیرگی عشق و زندگی بر سرزمین هرز را در که پیرنگش درونچرا ؛سبز است
  .(60: 1389)« خود جلب کرده

هايی های ساختارگرايی است. در اين زمینه تاکنون کتابنظريّه رای ازجملهف نظريّۀ

، با ترجمۀ صالح حسینی تحلیل نقدترين آنها، که مهمّ از خود فرای ترجمه و چاپ شده
، بايد به ترجمۀ منصور براهیمی از قسمت کمدی مقالۀ نقد بر اين کتاباست. عالوه 

، دورة هفتم، فارابیکه در مجلۀ  (1376) «بهار: کمدیمیتوس »تايپی فرای با نام آرکی
هايی که در اين زمینه داشت. ازجمله مقاله توجّهکمدی چاپ شد،  شمارة سوم، ويژة

تحلیل اساطیری حکايت شیر و گاو در کلیله و دمنه بر »توان به چاپ شده است، نیز می

 (1391) پائیننی و مصطفی ملکخانیااکبر ساماز علی« فرای نورتروپيونگ و  نظريّۀپايۀ 
رو فرای را پیش نظريّۀو چند مقالۀ شبیه به آن، اگرچه  اشاره کرد. نويسندگان اين مقاله

اند، به جای اينکه به سويۀ ساختارگرايانۀ آن که در واقع وجه ادبی کار فرای است، داشته
الگويی يونگ است، شناختی آن که وابسته به ديدگاه کهنکنند، به سويۀ اسطوره توجّه

های کمدی معاصر الگويی شخصیّتشناسی کهنريخت»میان، مقالۀ اند. دراينروی آورده

 ،(1393) ين صادقی و زهرا باقرشاهیالدّاز قطب« فرای نورتروپ نظريّاتايرانی بر اساس 
 بردهفرای در وجه ادبی پی  نظريّۀدرستی به پايۀ ساختارگرايانۀ است. آنها به توجّهشايان

 اند. و تحلیل خود را بر همین اساس قرارداده
يک از انواع آن ، با کدام میتوس و کدامچهارصندوقو  در حضور بادهای نامهنمايش

های کدام میتوس ها، با شاخصهنامهها و فضای اين نمايششخصیّت است؟ قابل تطبیق

 تطبیق است و چگونه؟مربوط قابل
 نامۀنمايشو  اوّل نوع کمدی و بهار میتوس با باد حضور در مۀنانمايش .1 رسدنظرمیبه

ها و فضای شخصیّت. 2بهار و کمدی نوع اوّل تطبیق دارد؛ با میتوس  چهار صندوق
ها و فضای مدی و شخصیّتيا ک بهار میتوس با تطبیق، قابلباد حضور در نامۀنمايش
بیضايی با . 3مدی است؛ ا کي تطبیق با میتوس بهار، قابلچهار صندوق نامۀنمايش

چهار های نامهنمايش معرّفیبرای « مضحکه»و « تقلید»استفاده از واژگانی همچون 
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 نظريّاتشناسانه در پیوند با ی و گونهسنّت، سعی در ارائۀ واژگانی  باد حضور درو  صندوق
 شناسی فرای است.شناسی جهان دارد، که اين واژگان مطابق با گونهگونه
 

 اني نظری فرای دربارۀ کمدیما. 2

، واکنش فیلبوسافالطون در رسالۀ بینیم که می ،ن يونانیانديشمندانظر  بهتوجّهبا
های منفور شخصیّتت بدخواهانه يا حس خودواالبینی در تماشای کمیک را نوعی لذّ

بر ا امّ ،در زندگی واقعی قادرند به ما آسیب برسانندهای منفور شخصیّت گمان کرده بود.
به عقیدة ارسطو، کمدی تقلید  .(51: 1376)ويسمات و بروکز،  شوندضرر میروی صحنه بی

ه اين اطوار و البتّ شودمیآور و زشتی است که موجب ريشخند و استهزاء اطوار شرم

رساند. از نظر ارسطو تفاوت همۀ مردم در آسیبی به کسی نمی ،آورزشت و شرم
 ان گاهی مردم را فروتر، گاهی برتر و گاهی به حدّنیکوکاری و بدکاری است و شاعر

مردم را لی کنند. وجه تمايز کمدی با تراژدی نیز در اين است که اوّمیانه توصیف می
: 1392کوب، )زرين کشدبه تصوير می ،ه هستندنچه هستند و دومی برتر از آفروتر از آنچ

 .(51: 1376و ويسمات و بروکز،  120 -115

چند هر ؛اندنکرده توجّهبندی ارسطو مند است که چرا به تقسیمن گلهفرای از منقدا

ات لحاظ اخالقیّی را نه بهآثار تخیلّ ،برداشت خود او با ارسطو متفاوت است. از نظر فرای
بودنِ قدرت عمل آنها نسبت به ما ، بلکه از نظر بیشتر، کمتر و همسانهاقهرمانان آن

، ولی از قدرت عمل قهرمان تراژدی از ما برتر است ،ساسااينبندی کرد. برطبقه توانمی
که قدرت عمل قهرمان کمدی هم از ما و هم از محیط، حالیمحیط خود برتر نیست؛ در

 :کندآغاز می چنینفرای طرح خود را . (48-47: 1377)فرای، تر و فروتر است پست

)فرای،  «يشی برگیريمساخت کمیک را از آثار نما نظريّۀترين راه آن است که مناسب»

با  ،اين آرزوو مرد جوانی خواهان زن جوانی است  ،اغلبدر ساخت کمیک،  .(109: 1376
نامه، از جانب پدر است.  نزديک به پايان نمايش که معموالً شودمیرو بهموانعی رو

 .(110)همان: سازد به خواست خود دست يابد در طرح، قهرمان را قادر می وتابیپیچ
پیران هر اجتماعی  نويسد و تقريباًتر خود میگران جوانابرای تماش نويس قاعدتاًیکمد»

اين خود يکی از عوامل  ماًب علیه جامعه ببینند. مسلّاند که در کمدی چیزی مخرّآماده
واقع حرکت کمدی، حرکتی از . در )همان( «ت عمل اجتماع علیه هنر نمايش استشدّ

 هستند و دار جامعهعهده ،های مانعشخصیّت ،. در آغازيک جامعه به جامعۀ ديگر است
رسند و قهرمان مرد و زن به وصال می ،آيدمیوجودنامه بهبا تمهیدی که در نمايش
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مرحلۀ کشف  ،اتاتّفاقگیرد. زمان وقوع اين جامعۀ جديدی در اطراف قهرمان شکل می
 است )شناسايی: (Cognito وکوگنیتی يا )بازشناسی: (Anagnorisis سآناگنوريسی کمیک

ای پود جامعهتارو در را قهرمان که کندمی سیر جهتی در کمدی حوادث ،بنابراين» ؛)همان(
گرايش کمدی آن است که در جامعۀ  .(60: 1377، )فرای «دهد که با آن دمساز استقرار

نکار که اهای مانع به جای آنشخصیّت ،به همین دلیل ؛افراد بیشتری را جذب کند ،نهايی
  . (111)همان:  دهنديا تغییر روش می کنندمین مصالحه با سايرا ،شوند
 

 از نظر فرای کمیک شخصیّت چهار نوع. 2-1
ها يا ها، آيرونبيها يا خودفرآالزوندستۀ به چهار های کمدی را شخصیّتفرای 

 (208: 1377) کندتقسیم می هاو خشک طبع هالوده ها،خودبازدارنده
 

  ها()خودفریب هاآالزون .2-1-1

 ،هاشخصیّترياکارند. بهترين نمونۀ اين  های مانع و مضحک کمدی که معموالًشخصیّت
جمله ادا و اطواری نیز از پوششیکفروش و آدم ه آدم فضلالبتّ ؛پدر غضبناک است

نث ؤآالزون م گیرند.میها قرارهای مضحک کمدی هستند که در دستۀ آالزونشخصیّت
 فروش است.و فضل 1ما مکش مرگ که معموالً رودمیکارندرت بهنیز به

 

 ها()خودبازدارنده هارونآی. 2-1-2

ت جلوه اهمیّرا کمت آنها نويسنده مايل اس و خود قهرمان است سردستۀ آنها معموالً
ت بعد از قهرمان اصلی، قهرمان زن است که از نظر اهمیّ د.کنشکل خنثی و بی دهد و

ی است که قهرمان را هاينقشه طراحديگر اين گروه،  شخصیّت د.نمايلوه میت جاهمیّکم

يرون، آ شخصیّتديگر باز است. یرنگن یغالم معموالً شخصیّتاين  رساند.به پیروزی می
يابد. او شدن او آغاز و با بازگشت او پايان مینامه با دورپیرمردی است که کنش نمايش
 .(208-212: همان) کندکه دريابد پسرش چه می بیشتر پدری است با اين انگیزه

 

 هالوده .3-1-2

 هایدلقک .داشته باشند طرح در سهمی اينکه تا است نشاط افزايش بیشتر اينها کارکرد

از اين  ،کالمی خاص دارندتکیه يا گويیغلط که آوازخوانان ها،بچهغالم ها،لوده ای،حرفه
 توانمی بلکه کرد،بازی محدود خرسک نبايد تنها به رالوده  .(213-212)همان:  انددسته
 سرگرم کارشان يکسان دانست که کمیکی هایشخصیّت با و داد وسعت را آن شمول دايرة

 .(263: همان) است آن به بخشیدن تکمیک يا مرکزيّ کردن و ايجاد فضای
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 هاطاعخشک .4-1-2

 ،هاشخصیّت. اين نوع زندمیسری رفتارخشکا نهاز آشامل افراد موقر و گنگ است که  
شوند که مانع از را شامل میيا افرادی ها خودراضیازو  هاها، فخرفروشخسیس معموالً

 (121-120: 1376)فرای، شوند. خوشی افراد ديگر می
 

 از نظر فرای شش نوع یا مرحلۀ کمدی. 2-2

مرحلۀ نخست سه مرحلۀ نخست کمدی با سه فرای شش مرحله برای کمدی قائل است. 
)همان:  يابدطنز و سه مرحلۀ دوم کمدی با سه مرحلۀ دوم رمانس ارتباط می آيرونی/

215-225). 
 

 ل کمدینوع اوّ. 2-2-1

شکست يا شودمی پیروز مقهورالطّبعنوع کمدی است که در آن جامعۀ  طنزآمیزترين
کسی  در کمدی معموالً مقهورالطّبع» .(122 :1376 و 216 :1377 )فرای، ماندمی باقی ناپذير

د به زور بخش وسیعی از توانمیکسی که  ؛است که اعتبار و قدرت اجتماعی بسیار دارد
طبع همان ا امّ ،(114 :1376، فرای) «نامه را با وسوسۀ خويش همراه سازدجامعۀ نمايش

 ،شخصیّتيعنی  ؛سازدهای مانع نمايش را پوچ و نامعقول میشخصیّتچیزی است که 
د توانمین مقهورالطّبعنامد. می «هوس غالب»ط چیزی است که پوپ آن را تسلّتحت

خسیس، شکم هایانجام دهد. آدم ،است کرده عملی جز نقشی که برای خود تجويز

ای خرفت که ارادهخودکامه ،اينهبرادست باشند. عالوهند ازاينتوانمیپرست، سلیطه و... 
از همین  ،بنددپروا میهای بیبخواه يا پیمانمثابۀ قانون است و تصمیمات دلاش به

  .(114-113: 1376و  204-203: 1377فرای، ) گونه افراد است
 
 

 نوع دوم کمدی. 2-2-2

به کند ونمیو مضحک را دگرگون  مقهورالطّبعکه قهرمان، جامعۀ نوعی از کمدی است 
ارد. در اين نوع از گذوامی به همان حالتو ساختار آن را  شودمیسادگی از آن دور 

را ندارد که خود را بر  ا قدرت آنامّ ،گیردای به دست قهرمان شکل میجامعه ،کمدی

 .(124: 1376)فرای، مسلط کند  مقهورالطّبعجامعۀ 
 

 نوع سوم کمدی. 2-2-3

 برابر آرزوهای مردی جوان در مقهورالطّبع شخصیّتاست که در آن  نوعی از کمدی
اديپوسی است که قهرمان در آن به ت کمیک اين نوع، معموالًموقعیّ. شودمیتسلیم 

 .(124: همان) شودمیعنوان عاشق جانشین پدر 
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 نوع چهارم کمدی. 2-2-4

و رمانس آغاز  گناهیبیحرکت از دنیای تجربه به قصد دنیای آرمانی  ،در اين وجه
قرون وسطايی  سنّتبا  هايی که در پیوند با رمانس هستند، معموالً. کمدیشودمی

نامید.  «نمايش دنیای سبز»را  نهاآ توانمیدارند. خويشاوندی های آيینی فصل بازی
 شخصیّت مثالً ؛مشابه است حاصلطرح آن با پیروزی زندگی و عشق بر سرزمین بی

های ديگر در جنگل شخصیّت تمامسردستۀ گروهی شورشی در جنگل است و قهرمان 

گونه است که کنش کمدی در دنیايی عادی دهند. اينیتغییر مشی م آيند ومیگرد 
آيد، در آن حل و فصل کمیک انجام ، به سوی دنیای سبز به حرکت درمیشودمیآغاز 
 .(126-125)همان:  گرددمی و به دنیای عادی باز شودمی

 

 کمدی نوع پنجم. 5-2-2

یشتر است. اين چنان بشويم که حالت رمانسی آن هموارد دنیايی می ،در اين کمدی
و  ،شادمانی در آن کم و بیشتر آرکاديايی)شبانی( است و شهریکمتر آرمان ،کمدی

 .(223-224 :1377)فرای،  حزن و اندوه بیشتر است
 

 کمدی نوع ششم. 6-2-2

روپاشی جامعۀ کمیک را شاهد فو  شودمیجامعۀ کمدی وارد وجه نهايی  در اين نوع،
يا حتی به يک فرد  شودمیکوچک و محرمانه  ،هستیم و واحدهای اجتماعی کمدی

 (225)همان:  .گرددمحدود می
 

 قچهار صندو نامۀنمایش .3
 . خالصۀ نمایش3-1

 ترتیبهستند که به های اصلی نمايشسیاه، نقش و سبز و زرد و پوشِ سرخنفر چهار
 رهايی برای روند. آنهامیشماربه تودة مردم و مذهبی روشنفکر، بازاری، طبقات از نمادی

 مجهز آن را کامالً سازند ومی مترسکی احتمالی و ايمنی در برابر خطرات، تهديدهای از
 مايۀ ابتدا اتّفاق اين ؛گشايدمی سخن به لب و گیردمی جان مترسک. کنندمی مسلح و

رفته کنترل اوضاع را رفته همین مترسک اينکه از غافل ،شودمی نفر چهار هر خشنودی

 برای هريک تا کندمی مجبورشان وسلطۀ خود را بر آنها تثبیت  و گیردمیدر دست 
از  کند ومیکدام را در صندوق خودساخته زندانی سپس هربسازند؛  صندوقی خود

 سرخ و زرد و سبز و سیاه که از شرايط ناراضی بودند، از دارد.ديگران دور نگه می
 اامّ ،کنند قیام مترسک علیه گیرندمی تصمیم شوند ومی خارج های خودصندوق
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 آخر، در که بايستد مترسک رودرروی تا شکندمی را خود صندوق ،سیاه تنها درنهايت،
 .شودمی نسايرا ترس قربانی

 

 چهار صندوق نامۀنمایشهای شخصیّت. تحلیل 3-2
 )مذهاي(، زرد )روشنفکر( )بازاری(، ساز ها: سرخآالزون -

بگذرد و اش ت که حاضر نیست از مال و دارايیسرخ، نماد شخص بازاری اس شخصیّت
آيد و میحسابو رياکار به مقهورالطّبعدر مقابل مترسک بايستد؛ بنابراين، جزو افراد 

 مقهورالطّبعرياکاری و  .(209-203: 1377)فرای، سازد جامعۀ مانع، کمیک و مضحک را می
. پیش از شودمیرو سک روبهل با مترکه در پردة اوّ شودمی مشخّصبودن او، از زمانی 

ا طبعاً امّ ،ن قرار گذاشته بود شالق و تفنگ و فشنگ را از مترسک بگیرنداين، با سايرا

 کند:در مقابل او طوری ديگر عمل می
 مترسک: ها ها!»

کنم قربان. وجود سرکار سالمته؟ کند[ سالم عرض میسرخ: ]بر وحشت خود غلبه می
 شدم.ها رد مینداريد بحمداهلل. بنده داشتم از اين طرفی، چیزی که اماللی، ناراحتی

 ؟!شديدمترسک: که رد می
ها خیلی خوب شده؛ همه درختکاری، صاف ]عرقش را سرخ: به مرحمت شما راه

ات آن سرور ارجمند چه نور توجّهکند[ عجب آفتابی؛ واقعاً که آفتاب تحت پاک می
امکانش هست که خشک !رارت مطبوعیای پیدا کرده. چه حرارتی؛ چه حکنندهخیره

ی چون باعث رشد و ترقّ ؛ولی از آن ترسی نبايد داشت ،سالی مختصری پیش بیايد
آور نصیب ی سرساماعالی يک ترقّيعنی به لطف و تدبیر آن جناب حدّ -هاسريع قیمت

 _همگی ما بندگان
 مترسک: توی جلسۀ شما يک جاسوس بود.           
 -ا خورده[ يعنی منظور سرکار اينه کهسرخ: ]ج           
 مترسک: درست فهمیدی           

  فروشی من تاجر ناچیزی بیش نیستم! خريد و  -زند[ قربانسرخ: ]ناگهان زانو می
نمیری، اونم به لطف خل و خرجی، خیلی مختصر. نون بخور و نم، خیلی ناقابل. دکیم

های خندد[ راستی اخیراً جنسمی زوردهم! ]بهق میخورم دو تا تصدّشما. يکی می
]آهسته[ پیشکشی  ايم؛ همه زيبندة وجود سرکار. نه قربان؛ باج نیستعالی وارد کرده
 ...-است! بنده قلباً

 کنی؟مترسک: تو از من فرار می           
کردم که خودتون میل داريد وجود کثیفم رو از بنده خیال می ،قربان -سرخ: بنده؟ 

 .(93-92: الف1396)بیضايی، « پر ابهتتان دور کنممقابل چشمان 
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و مضحک است. او  مقهورالطّبعسبز که نمايندة قشر مذهبی است، رياکار،  شخصیّت
با مترسک  شدنروروبه از پیش سبز گیرد.میقرار ونآالز هایشخصیّت بندیدسته در نیز

 :دهدمیگويی با سرخ انجام ول نمايش، گفتدر پردة اوّ
 آخ! -وای! چه باليی  ون همه رو فهمیده.سرخ: ا»

سبز: پس اون شما رو شکنجه کرد! ]عصبی[ يکی بايد جلوش رو بگیره؛ يکی بايد توی 
 دهنش بزنه!

 سرخ: دلم. پشتم. کمرم.
کنم! چه بود تعالیم اجداد؟ بله جهاد و ه کافیست! من اين رسالت را قبول میسبز: ضجّ

ر کار نیست. وقت شد که دست حق از آستین من شهادت! نه کمتر نه بیشتر! تسلیم د
 (95-94)همان: « به درآيد!

شدن روا پس از روبهامّ ،بازدسبز در ظاهر، ديرتر از سرخ خود را می شخصیّتچند هر
 :دهدمیشدن به انزوا و سکوت مطلق، چهرة اصلی خود را نشان مترسک و تهديد با

طرف. طرفم. کامالً بیبه من چه؟ من بیها خندد[ حق با شماست. اصالً اين حرفمی»]
 ام در اختیار شما هستم.طرفیو با تمام بی

 مترسک: امتحان کنم؟
لین جلسه به اطالع دوستانم ام را در اوّطرفیی موضوع بیسبز: اطمینان کنید. من حتّ

 .(25)همان: « رسونممی

کند، در واقع خودش ان مبارزه میمقهورالطّبعمعۀ جا ضدّزرد نیز اگرچه بر شخصیّت

خالف ، برشودمیرو ل نمايش، وقتی زرد با مترسک روبهاست. در پردة اوّ مقهورالطّبع
 گويد من دشمن تو هستم:ی به او میکند و حتّسرخ و سبز با او همراهی نمی

 !مترسک: درسته، درسته؛ پس تو با من مخالفی»
 زرد: مخالف نه دشمن!

 مترسک: و اونم سرسختانه!
 سرسخت نه؛ خونی!زرد: 

 مترسک: خیلی خوشحالم.
 خورد[ خوشحال؟زرد: ]جا می

 کنه!دم که با من مخالفت کنی. اين کار غرور من رو راضی میمترسک: بهت اجازه می
 بافی؟زرد: چی به هم می

تر از اونچه هستم نشون مترسک: هیچ فکرشو کردی؟ تو با مخالفتت منو ترسناک
 (99-98)همان: ...« میدی؟ اين خودش خیلی خوبه
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نامه، هنگام تصمیم بر شکستن زرد نیز در اواخر نمايش مقهورالطّبع شخصیّته البتّ
نهايت هم صندوقش زن است و درخالف سیاه، الف. او برشودمیهايشان، آشکار صندوق

 شکند:را نمی
ممکن نیست؛ برای درست کردن وضع بايد  -زرد: ]ناگهان[ ولی نمیشه. ممکن نیست»
 ه قدرت نزديک شد؛ اين خودش يه جور همکاريه...ب

 سیاه: وقت خیلی کمه.
  .(143-142)همان: « زرد: ما بیرون اومديم چون ديگه جايی برای ما نبود

کنند و از گو میوقدر گفتسرخ، سبز و زرد در پايان پردة دوم آن شخصیّتهرسه 
با سیاه که  وبیدار زنند که مترسک از خواب باز میهای خود سرشکستن صندوق

-124: 1391)همان:  شودمیگردد و سیاه قربانی رو می، روبهاست صندوق خود را شکسته

زنی و گويد تو فقط حرف میو به او می شودمیرياکاری زرد را سرخ به او يادآور  .(149

 عمل در تو نیست:
ها بزنن. بعضیها هستن که فقط بلدن حرف سرخ: آره نصیحتم کن. داللتم کن. بعضی»

 زدن ساخته شدن.فقط برای حرف
 زرد: منظورت کیه؟

 زند!تر از دهنش میسرخ: يکی که حرف گنده
 .(139)همان: « چی گفتم ايمان دارمزرد: من به هر

امکاناتی که در اختیار  بهتوجّهبامترسک تمام صفات يک حاکم خودکامه را دارد که 
ر نیست. او با فرمان ، برای خود متصوّدهدمیام ه در نمايش انجنچای جز آدارد، چاره

رساند. در واقع او در نقشی فرورفته که ساختن صندوق، خودکامگی را به نهايت می

شده که او  مقهورالطّبعوسیلۀ کسانی ا بهامّ ،است مقهورالطّبعاند و ديگران برای او ساخته
 اند.را ساخته

 آیرون: سیاه شخصیّت -

عهده دارد. او در حال مبارزه آيرون را بر شخصیّتنامه، اين نمايش سیاه در نقش قهرمان
ايستد. او ترين سخنان در برابر آنها میاست و با کنايی مقهورالطّبعبا جامعۀ مضحک و 

است که در  ماند و تنها کسیتا پايان نمايش بر تصمیم خود برای مبارزه استوار می
 کند:مقابل مترسک سر خم نمی

 گو مام بخنديم.سیاه: ب»
 ماند[ تو هم اينجايی؟مترسک: ]از خنده می

 ديدم. راستی عجب کلکی زدی!...سیاه: داشتم می
 !مترسک: های پاتو از گلیمت درازتر نکن
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 سیاه: جون شما ما اصالً گلیم نداريم.
 !مترسک: صداتو ببر

 سیاه: يعنی داشتیم فروختیم.
 ای.همترسک: ]دوستانه[ مثل اينکه تو خیلی بامز

 ای...مزهسیاه: عوضش تو خیلی بی
 کنی؟مترسک: دست منو رد می

 (102-101)همان: « قبول کرده بود؟ سیاه: کی

احساس خطر  او جانب از تنها مترسک و شودمین تسلیم سیاه ،وگوگفت اين ادامۀ در

 ند.را بشک خود صندوق شودمی حاضر که است کسی تنها او نیز، نمايش پايان در کند.می
 

 «چهار صندوق». میتوس 3-2-1

ل است؛ زيرا در اين نوع کمدی، جامعۀ نامه، کمدی نوع اوّمیتوس اين نمايش
 ،نهايتدر نامه نیزدر اين نمايش .(216: 1377)فرای،  شودمیها پیروز مقهورالطّبع

زنند و باز میسبز و زرد از مبارزه با مترسک سری چون سرخ، مقهورالطّبعهای شخصیّت
کند. سیاه نمايندة ان است، سیاه را قربانی میمقهورالطّبعاو که نمايندة بارز جامعۀ 

است  کند. او بر سر آرمان خود ايستادهخواه است که مردم را نمايندگی میجامعۀ آرمان

ترين میتوس کند. طبیعی است که در چنین میتوسی که نزديکنشینی نمیعقبو 
رو شد و پايانی آمیزی روبهبا واقعیت خشونت توانیمکمدی به میتوس زمستان است، 

همه، ما در پايان ه بايد درنظرداشت که بااينر بود. البتّتراژيک برای قهرمان متصوّ
 ر شد:متصوّ توانمینامه صحنۀ مرگ سیاه را شاهد نیستیم، بلکه چنین پايانی را نمايش

 !کوبد[ خم شومترسک: ]لگد می»
 ![ هرگزهددمیسیاه: ]سر تکان 

 -دو -مترسک: فقط پنج شماره فرصت داری؛ فقط پنج شماره؟ يک
 کشد[ خورشید. خورشید.سیاه: ]نعره می
 .(149: الف 1396)بیضايی، [« شودمی]صحنه تاريک 

 

 در حضور باد نامۀنمایش. 4
 . خالصۀ نمایش4-1

ايی که به مرگ برای کشف دلیل ماجر ،درآمده آشتی در از میانجی و دراز مرد ،چاق مرد
 محکوم اسلحه به انجام اين جنايت نهايتدر آيند.شده، گرد میمنجر همۀ مردم دنیا 

 و اندازندمی چاه در زده، بیرون دراز مرد و چاق مرد جیب از که را هاتفنگ و شودمی
 را آشتی ،نمايندمی سوگواری گذشته باراندوه فجايع کشتگان برای و کنندمی وگورگم



 53/ 22، شمارۀ پیاپي 1397ستان زمو  پاییز، 2، شمارۀ 8ادب فارسي، سال 

 جويند.می پیشی هم بر شرافت و دوستیانسان در و دهندمی قرار بشر زندگانی سرلوحۀ
کنند و تر هستند، با هم نزاع میدوستيک انسانه کداممرد چاق و دراز بر سر اينک

 دراز، مرد و چاق مرد آيد.نمیا او از عهدة اين کار برامّ ،دهندمیمیانجی را داور قرار
را  همديگر سپس کُشند ومی پیشین هایتفنگ آن از تررگبز هايیتفنگ با را میانجی

 میرند.دهند و همگی میمیهدف گلوله قرار
 

 نمایش هایشخصیّت . تحلیل4-2
 میانجي دراز، مرد چاق، مرد: هاآالزون

 هایشخصیّت نماد روند کهشمارمیبه آالزون هایشخصیّت جزو دراز، مرد و چاق مرد
 به حرکت مانع و ايستندمی خواهتحوّل جامعۀ مقابل در که دهستن مانعی و مضحک سیاسی

 مردم تمام شدنکشته که کنندمی تظاهر و رياکارند آنها .ندشومی خواهآرمان جامعۀ سوی
سر اسلحه از جیب آنها  کهدرحالی ،آن هستند عامل دنبال به است و نبوده آنها کار دنیا

 :بیرون زده است
[ شودمی]دقیق  -صبر کنید ببینم -ايمالتی که ما نداشتهمیانجی: ولی با همۀ دخ»

 هاتون رو بگرديد؟ممکنه جیب -با کمال احترام -آقايان
 ها؟مرد دراز: ]گیج[ جیب

 میانجی: بگرديد!
 مرد چاق: ]گیج[ توی جیب ما خیلی چیزها هست.

 از جیبتان بیرون مانده. مشخّصسر يک چیز  -؛ بلهمشخّصمیانجی: ولی يک چیز 
 عجب؛ اين ديگه چیه؟ [آيدمی بیرون جیب از اسحله با دستش] -مرد چاق: راستی؟

 جیب توی گذاشته را اين کی! دهه[ آيدمی بیرون جیب از اسحله با دستش]مرد دراز: 
 (390 ن:)هما« من؟

همین  ،باد حضور در نامۀنمايش در آالزون اشخاص تريناصلی و ترينمهمّ ،ترتیباينبه

چاقی و ؛ ا عالوه بر رفتار و سخنان کمیک، ظاهری کمیک هم دارندند. آنهدو نفر هست
 .شودمیبه اندازة کافی کمیک و مسخره است و باعث خنده  ،درازی اين دو شخص

ديگر، میانجی است. او از نظر رفتاری، کمی با مرد چاق و مرد  توجّهقابل شخصیّت
که برای توجیه رفتار آنها،  شودمی خّصمشی او جايی مقهورالطّبعا امّ ،دراز تفاوت دارد

خورد. او نماد نمیچشمکه هیچ عدالتی در آن به دهدمیظاهر عادالنه تشکیل دادگاه به

، دهدمیا را قانونی جلوه نههای بزرگ است که جنايات آگر قدرتهای توجیهدستگاه
 کند:دادگاه ساختگی را مديريت می

 مرد دراز[ دفاعتان را شروع کنید جانم. ]به -میانجی: دادگاه رسمی است»
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ل الزم است که اوّ ،که من دفاع کنمايستد[ رياست محترم؛ برای اينمرد دراز: ]می
 نشیند[.ای بشود ]میحمله

 ومی دارد جانم؟ شما پیشگیری کنید!میانجی: چه لز
دارم! ت دادگاه اعتراض کنم؛ من به صالحیّايستد[ بله من پیشگیری میمرد دراز: ]می

 نشیند[]می
ت خود رأی برند باال[ دادگاه به صالحیّها را می]هر سه دست -گیريممیانجی: رای می

« اگر شروع بفرمائید! ،کنیدت را مديون الطاف خود میداد! ]به مرد چاق[ ناچاريد بشريّ
 (393)همان: 

ی صیّتشخوجه هیچگويد، بهاگرچه در همین قسمت از نمايش، او با کنايه سخن می

کند که اسلحه، حکم میآيد؛ زيرا نمیحساببه مقهورالطّبعآيرون در مقابل جامعۀ 
 اند:گناهکار واقعی است و دراز و چاق هیچ گناهی مرتکب نشده

که ت؛ درحالیمفهوم انسانی انسانیّ بهتوجّهباخواند[ ما، ی را میأمیانجی: ]گويی ر»
دانگ فکرمان در انداختن ششکارم بود؛ با بهمان سالارکان چهارگانه و حواس پنجگانه

عاطفه، که هم گرم است و هم هفت وادی تصمیم نتیجه گرفتیم که اين وجود بی
چه ساختۀ ماست، ولی حاکم بر ماست، بايد که گراين -هم مضرو هم مفید و  -سرد

 .(396-395)همان: « طرد شود!

های شخصیّتآالزون در غیاب  هایشخصیّتت غافل بود که ه نبايد از واقعیّالبتّ
ا اين سخنان تنها بر امّ ،گويندسخن می مقهورالطّبعآيرون، به تعريض و کنايه از جامعۀ 

خوبی توانسته به ،در واقع بهرام بیضايی افزايد.آالزون آنها می شخصیّتدامنۀ رياکاری 

پر کند و  های آيرون راشخصیّتهای آالزون، جای خالی شخصیّتاست از خالل سخنان 
 های الزم برای ايجاد کمدی ارائه دهد.شخصیّتی بدون حضور کمدی صحیحی را حتّ

 

 در حضور باد. میتوس 4-3

 مقهورالطّبعآن  هایشخصیّت همۀ ،اوالً ؛گیردمی جای لاوّ میتوس دستۀ در نامهنمايش اين
، همۀ بعمقهورالطّهای جامعۀ شخصیّتخواه نیست. هستند و خبری از جامعۀ آرمان

ای نامهاند. در واقع آنها ادامۀ نمايشهای روی زمین را کشته و تنها خود باقی ماندهانسان
بر  مقهورالطّبعکنند که پايان تراژيک آن رقم خورده و جامعۀ ل را بازی میدر میتوس اوّ

بینی ست که نويسنده دست به پیشجااست. در اين خواه پیروز شدهجامعۀ قهرمان آرمان
. دهدمیای نشان کنندهزند و تصوير جامعۀ حريص را بدون حضور هیچ نیروی مقابلهیم

کند که پس از پايان تراژيک ت را توصیف مینیز، همین واقعیّ« در حضور باد»نام 
های روی و بدون حضور هیچ يک از انسان در حضور بادل، جامعۀ حريص میتوس اوّ

 کند.زمین، حتی به خود هم رحم نمی
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و  چهارصندوق معرّفي در «تقلید» و «مضحکه» واژگان از بیضایي بهرام استفادۀ .5

 فرای شناسيو ارتااط آن با گونه در حضور باد

های هنامنمايش معرّفیبیضايی برای  پیش از متن يا بهتر بگويیم در آستانۀ متن،
کند می استفاده «مضحکه»و « مجلس تقلید»از واژگان  ،در حضور بادو  چهارصندوق

 ،حالدرعین و اندشناسانهگونه ،تعابیر اين رسدمینظربه .(381و 73 :الف1396بیضايی،  :ک.)ر
 .ندشناسی فرای نیستارتباط با گونهبی

در کدام  ،در حضور بادو  چهارصندوق هایهنامايم که نمايشتوضیح داده ترپیش
ا بايد دانست که مّا ،گیرندیمبندی نوعی دقیق قرارهای فرای و طبقهدسته از میتوس

بوده است و چه  دلیلیبه چه  ،مضحکه از سوی بهرام بیضايی استفاده از واژگان تقلید و
های بیضايی، نوعی از نامهآزاد تقلید را در نمايشسیفی رحمانتباطی با اين اجزا دارد؟ ار

 : دهدمیتوضیح  چنین دتقلی دربارة نیز بیضايی بهرام .(92 :1380 آزاد،)سیفی داندمی کمدی
 ،گرد پیدا شدهای مطرب دورهبین لوتی «مضحکه»زودی در ادامۀ تقلید که به»

يافت؛ آواز ممکن بود در جايی از اش شکلهای بلندتری داشت و جنبۀ آوازیداستان
های ها آواز نبود... لوتیطور مستقل و به مناسبت خوانده شود، ولی محاورهبازی به
ها، دو سه نفر را از ها و دهات اهالی شهرو خصوصیّ معموالً با تقلید لهجه «لیدتق»بازيگر 
رسیدند و پس از احوالپرسی کوتاهی دادند که به هم میهای مختلف نشان میطبقه

کردن لهجه و داد، حرفشان به دعوا و دعواشان به مسخرهاختالفی بینشان رخ می
« شدخورد و فرار و تعقیب تمام میا زد و رسید و داستان بات يکديگر میخصوصیّ

  .(159 ب:1396)بیضايی، 

 ،معادل کمدی بدانیم. از ديگر سو ،آزادمانند سیفی یمتوانمیواژة تقلید را  یکلّطوربه

در چنین محیط، محیط »آورد: در تعريف مضحکه مینمايش در ايران در کتاب بیضايی 
ض ناچار است چهرة معترّ ،ارة محیطش بزنداختیار، اگر عامی بخواهد حرفی درب عدم

ای ظريف پس اينجا شوخی و مضحکه اغلب وسیله ؛خود را با صورتک مضحکه بپوشاند
 جويانه علیهای است کینهيک حربه است؛ وسیله ،عکسبرای تلطیف زندگانی نیست، به

های تند و و نیشخند انتقادها برای است سرپوشی و تلخ، و راکد و ساکن و ثابت هایلحظه

 تحوّلاز توسعه و : »دهدمیو ادامه  .(157همان: )« ی گاه مستهجنزمخت و حتّ
آوری بود به آواز و دو سه های کوتاه و خندهپیدا شد که داستان «مضحکه»ها پردهپیش

  .(159)همان: « شدکاری يا فرار و تعقیب و نظاير آن تمام میبازيگر داشت و با کتک
بندی های تقلید در طبقهبندی اين مجلسمراد از مضحکه، دسته به نظر ماه البتّ
نظريّهاز . اريک بنتلی است فرای ل کمدیتطبیق با نوع اوّست که قابلتری اجزئی
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در اين »گويد: ص از مضحکه میمتخصّدربارة فهم سطحی افراد غیر ،شناسیپردازان گونه
که در  ایلطیفهئاتر بدل شده است. که به ت ایلطیفهمعنا، هنر مضحکه هیچ نیست مگر 

های تئاتری کامالً تنظیم و تنسیق شده است. درست است که ها و صحنهشخصیّتقالب 
نیست. خنده  ایسادهگر امر گويیم هدف مضحکه خنده است؛ اما چنین سخنی بیانمی

 ،افزايد که مراد از مضحکهمی او. (145: 1376) «ممکن است بر هر چیزی داللت کند
گويیم عمالً شوخی با مقصود است که وقتی می»نويسد: چنین فهمی نیست و می

ايم فقط اين نوع شوخی بیشترين کاربرد را در در واقع، گفته ،د خنده برانگیزدتوانمی

يابیم که آنها حاوی می، دررسد که اگر مضحکه را بیازمايیممینظرتئاتر مضحکه دارد و به
اند. مضحکه بدون پرخاشگری مقدار زيادی شوخی عمدی ضرر ومقدار کمی شوخی بی

تحلیل رفته يا ناپديد  «وارمضحکه»د کارآمد باشد؛ زيرا، تأثیرات به اصطالح توانمین
 .(147)همان:  «شودمی

يعنی تند و  ،فهم بنتلی دربارة پرخاشگری مضحکه به توصیف بیضايی از مضحکه

 تقريباً ،تلی دربارة تلفیق کمدی و مضحکهبنبودن بسیار نزديک است. زمخت و مستهجن
کمدی » نويسد:و در اين باره می دهدمیهمان نظری را دارد که بیضايی در عمل نشان 

در عنصر  ؛کند. تفاوت در عنصر متخاصم استخاذ میسرخوشی سنگین مضحکه را اتّ
ض آنچه در پس سطح ظاهر نهفته، پرخاشگری مح ،پنهان و آمادة فوران. در مضحکه

انگیزد. پرخاشگری در مضحکه و است که هیچ توجیه اخالقی ندارد و هیچ سؤالی بر نمی

درتی ا وقتی در مضحکه پرخاشگری صرف است، در کمدی قکمدی مشترک است، امّ
 (.155)همان:  «گیردمیاست که در پس عقیدة حق قرار

 ر بنتلیيابد و طبق نظا پرخاشگری کمدی نیز به تراژدی کمدی انتقال میامّ 
 اگر نتواند آن را عمالً -کوشد که اين پرخاشگری را تعديل کندت کمدی غالباً میجديّ»

کوشد کمدی می -ت تراژدیا جديّامّ -ماليم کند، الاقل بر آن غلبه کند يا مانع آن شود

 توجّهايد ب ،ترتیباينبه؛ (172)همان:  «بر اين خشونت تأکید نمايد يا حتی افزونش کند
مضحکه وجود  با عنصری پرخاشگرانه که در طنز و ،بیضايی ه اين دو کمدیداشت ک

فرای  شناسیل از گونهترين گونه به نوع اوّنزديک آيرونی نیز همراه است. طنز/ ،دارد
با گونه دقیقاً ،اين آثار معرّفیگرفتن مضحکه و تقلید برای است. در واقع کنار هم قرار

نتیجه گرفت که  توانمیکمدی تطبیق دارد و  لشناسی فرای تحت عنوان نوع اوّ

آورد و مضحکه را مضحکه و مجلس تقلید را در کنار هم می ،شکلی آگاهانهبیضايی به
همان ترکیبی  ،)مجلس تقلید( دارد. او اثر پرخاشگرانۀ مضحکه را در کنار کمدیم میمقدّ
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. شناسدمی لوع اوّکمدی نبا عنوان و فرای  کمدی-بنتلی به نام تراژدیداند که می

   ی ايران، به همان چیزی اشاره سنّتبیضايی با استفاده از واژگان موجود در نمايش 

گفت  توانمی، آيا نترتیباينه. بکید دارندشناسی جهانی نیز بر آن تأند که در گونهکیم
های نمايشی ايران، به ارتباطی منطقی سنّتکه بیضايی با چنین نگاهی قصد دارد از دل 

شناسند، دست بزند؟ از نظر ما، با آنچه در جهان از کمدی، تراژدی کمدی و... می
  بیضايی هدفی جز اين نداشته است.

 

 . نتیجه6
فهبا مؤلّ توانمیرا  در حضور بادو  چهار صندوقهای نامهآنچه گفتیم، نمايش بهتوجّهبا

ها در طبقۀ میتوس کمدی هنامفرای تطبیق داد. اين نمايش نورتروپمیتوسِ  نظريّۀهای 

های کمدی شخصیّتبا  توانمیا را مطابق آراء فرای نههای آشخصیّتدارند و جای
 ،(مذهبی) سبز ،(بازاری) سرخ شامل چهار صندوق نامۀنمايشهای شخصیّتتطبیق داد. 

را در اختیار  مقهورالطّبعکه جامعۀ  های آالزون هستندشخصیّتجمله از ،(روشنفکر) زرد
-یم دارد که تا پای جان در مقابل جامعۀ کهنه. در مقابل اين اشخاص، سیاه قرارارندد
پیروز  مقهورالطّبعجامعۀ  بر قهرمان ل،اوّ میتوس در کهچنان ؛شودمین موفق اامّ ،يستدا

توس به ترين میق دارد که نزديکل تعلّبه میتوس اوّ چهار صندوقرو، همین؛ ازشودمین
نیز که تحلیل کرديم، منطبق بر ديدگاه  در حضور بادنمايش  میتوس زمستان است.

های آيرون حضور ندارند و سه شخصیّتست. در اين نمايش، هافرای دربارة میتوس
دراز و میانجی هنگامی پا به صحنۀ نمايش  مرد چاق، آالزون، يعنی مرد شخصیّت
در میتوس  که مقهورالطّبع جامعۀ پیروزی و رفته بین از خواهآرمان جامعۀ که اندگذاشته

ل کمدی نامه که به میتوس نوع اوّ، رقم خورده است. در اين نمايشدهدمیل رخ اوّ
وسیلۀ جامعۀ به جهان مردم تمام رفتنازبین با که دهدمی نشان نويسنده ،شودمی مربوط

ديگر که در پايان نمايش هم، اين جامعه به خود نیز رحم نخواهد کرد؛ چنانمقهورالطّبع
به تعبیر بیضايی از  بايدنامه، شناسی اين دو نمايشعالوه بر شناخت گونه کشند.را می
تقلید و  گانداشت. واژ توجّهشناسی فرای با گونه انهو انطباق دقیق آ دوآن  معرّفی

گیرد و میل کمدی قرارترتیب معادل کمدی و نوع اوّاين آثار، به معرّفیمضحکه برای 
قصد دارد ارتباطی منطقی  ،ی نمايشسنّتکه بیضايی با استفاده از واژگان  دهدمینشان 

 شناسی آثار در جهان برقرار سازد.ی نمايش ايران با گونهسنّتهای میان گونه
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 نوشتپي
به معنای دارای ظاهر بسیار آراسته  7297فرهنگ بزرگ سخن، ص  7، در جلد «مکش مرگ ما»ترکیب   .1

مانتال( آمده که در اصل همان اهل ادا و اطوار است. اين ترکیب، ه با عشوه )سانتیو مرتب و رفتاری همرا
 رود. کارمیگو بهومعنای طنزآمیزی دارد و در گفت
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