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Abstract 
In many of Bahram Beizai's works, one of the main concerns is to show the interactions of the 
tyranny system and individuals in society, that in there, Tyranny, as a historical and cultural 
complication, is tied to the minds and lives of the people. In response, the emergence of the hero is 
a recurring theme in overthrowing authoritarian oppression and in the face of the turbulent situation 
that has occurred so much in history. This appearance, however, has another side that in the face of 
the effects of tyranny, people stop trying to see the flaws and stop looking for endogenous solutions 
and, like an immature child, wait for the emergence of a superior force to solve problems with its 
help. This issue is clearly raised in some of Beizai's literary works. This paper criticizes this 
fundamental issue of society through dramatic literature another question is how do individuals 
themselves play a role in the perpetuation of authoritarian rule? Among Beizai's works, the 
screenplay of "Ghesseha-ye Mard-e Kafanpoosh (Tales of shrouded man)" is in the center of the 
present article. In addition, the irresponsibility of individuals as one of the roots of demand for hero 
process of the people of the society in the Screenplay "Ahoo, Salandar, Talkhak va Digaran (Talkhak 
& Others)" as one of the factors of the issue of Tyranny is examined. For theoretical analysis, Manes 
Sperber’s approach has been used in the psychological analysis of Tyranny Which is shown. By 
help of it and some other psychological texts is shown that in Tyranny conditions, the extreme 
expectation of the people for the emergence of a hero, while showing signs of illusion and self-
deception in individuals, also constantly is exploited society by tyrannical rulers. 
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آهو، سلندر، «هاي نامهفیلمدر  یخودکامگ شناختیروان یبررس

  ییضایبهرام ب »پوشرکفنیم يهاهقص«و  »طلحک و دیگران
 )(مقالۀ پژوهشی

     * بهاره احمدي کمالوند
                                                                            ** دکتر سیاوش مرادي

 چکیده
هاي نظام خودکامه و افراد کنشهاي اصلی، نمایش برهماز آثار بهرام بیضایی، یکی از دغدغه در بسیاري

جامعه است، که خودکامگی در آن به عنوان یک عارضۀ تاریخی و فرهنگی، با ذهن و زندگی مردمان گره 
در مقابله با خورد. در واکنش به آن، ظهور قهرمان، مضمونی پرتکرار در برانداختن ستم خودکامه و می

سویۀ دیگري نیز دارد. این ولی وضعیت پرآشوبی است که در تاریخ بسیار رخ نموده است. این پیدایی، 
زا هاي درونحلکه افراد در بروز عوارض استبداد، دست از تالش براي دیدن اشکاالت و جستجوي راه

نشینند تا مسائل، به مدد قوت او حل کشیده و همچون کودکی نابالغ در انتظار پیدایش نیرویی برتر می
از طریق ادبیات نمایشی  مؤلّفشود. این موضوع در برخی از آثار ادبی بیضایی به وضوح مطرح شده و 

د، خود در پایایی حکومت خودکامه، نقش پردازد. و اینکه چگونه افرابه نقد این مسالۀ اساسی جامعه می
در مرکز بررسی مقالۀ حاضر قرار دارد. » شپوهاي میرکفنقصه«امۀ نکنند؟ از میان آثار بیضایی، فیلمایفا می

طلبی مردم جامعه هاي فرآیند قهرمانپذیري افراد به عنوان یکی از ریشهناآن، به بررسی مسئولیت افزون بر
شود. به عنوان یکی از عوامل مسالۀ خودکامگی پرداخته می» سلندر، طلحک و دیگران آهو،«نامۀ فیلمدر 

خودکامگی استفاده شده  شناختیبراي تحلیل نظري در این میان، از رویکرد مانس اشپربر در تحلیل روان
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ر افراطی شود که در شرایط استبدادي، انتظادیگر، نشان داده می شناختیروانکه به کمک آن و برخی متون 
هایی در بروز وهم و خودفریبی در افراد، جامعه را نشانهمردمان براي ظهور قهرمان، ضمن نشان دادن 

 دهد.مورد سوءاستفادة مدام حاکمان مستبد نیز قرار می
 

 مگی، قهرمانخودکا، «طلحک و دیگرانآهو، سلندر، «، »پوشهاي میرکفنهقص»بهرام بیضایی،  ها:واژهکلید
 

1. پژوهشۀ ممقد 

سی    یکی از       سا ستان و همکارانِ     ترین دغدغها ضایی در گفتگویی با دو هاي بهرام بی
از زبان نویسنده این گونه بیان شده که:    » سه برخوانی «نویسنده در جلسه نقد و بررسی    

شــدم که چه  هایی بود که متوجه مینوشــتم، ضــمناً ســالهایی که من اینها را میســال«
صب  شن در هم ها و داوريجوري تع ضمناً همه   ههاي خ ست و آن وقت  مان با  مان ه

ها مخالفیم ولی  شود که ما همه با استبداد، سانسور و تعصب     استبداد مخالفیم. چطور می 
ها، جاهایی است که   خودمان ریشۀ آن، پرورش دهندة آن و فشردة آنیم؟ در این نوشته   

سعی می » چطور«این  شاید  یک جوري دارد  شه کند راه گفتنش را پیدا کند و  هاي  اندی
مد.          به این صـــورت درآ ته شـــدن،  بال شـــکلی براي گف به دن بیضـــایی و  »(من 

هاي   ترین دغدغه  ) پس مضـــمون خودکامگی به عنوان یکی از مهم  28:1379همکاران، 
ــنده، و اینکه چرا و چگونه به وجود می زند  آید و بر فرد و جامعه چنبره میذهنی نویس

ســـه  «نگارش بســـیاري از آثار وي از جمله شـــود، خود را در ها ماندگار میو ســـال
ــه«، »مرگ یزدگرد«، »چهارصـــندوق  «، »برخوانی گر  و ... جلوه» پوشهاي میرکفن قصـ

صلی می گر  ها، در واکنش و به عنوان نیروي مقابلهترین نقشکند. در عین حال یکی از ا
توان در  میدهنده است. در میراث ادب پارسی این را با شرایط استبدادي، قهرمان نجات

اي، در  هاي اســـطورهدهندهشـــخصـــیت آرش، کاوه آهنگر و فریدون، به عنوان نجات
سیاوش به عنوان برپا دارندة گنگ دژ و سیاوشگرد و ظهور سوشیانت به عنوان برآمدن       

هاي  کنندگان علیه حکومتدهندة آخرالزمانی مشــاهده کرد. همچنین در تمام قیامنجات
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یعقوب لیث صــفاري، ابومســلم خراســانی، بابک خرمدین،  خودکامۀ تاریخی، همچون 
صیت      شخ صر در  سعلی دلواري، میرزا مختار ثقفی و... و در دوران معا هایی چون ریی

ها برجسته   هاي پررنگی از قهرمانی در این شخصیت  کوچک جنگلی، ستارخان و... رگه 
یزي نبوده  شــده اســت. حتی اگر در دورة خود، منظور و مقصــود اولیۀ ایشــان چنین چ

 باشد.
قهرمان به عنوان   نویس، در رویکرد به شـــخصـــیتنامهفیلمبهرام بیضـــایی در مقام     

عنصــري ذاتی و جزیی ماهوي از هر داســتان و نمایش، در آثار خود، ابتکارهاي جالب  
شرایط ظالمانۀ        توجهی دارد. ستم خودکامه یا  ضایی خیزش قهرمان در برابر  در آثار بی
وع و روش مختلف منطبق است. در نوع اول، قهرمان شخصی است که       حاکم، بر دو ن

ــطوره   ــانی اس ــیت وي رنگ و نش ــخص ــت یا به ناحق ش اي  از عظمت کارش، به درس
گردد و انتظارات نامطلوبی    هاي بســـیار می  گوییگیرد و دســـتخوش اغراق و گزافه می

ر همان متن، واکنش  شود که در این نوع، معموالً دپیرامون وي از سوي جامعه ایجاد می
سبت به اعتقاد به نجات    ضایی را ن شاهده می   بی سط یک قهرمان م کنیم. این  دهندگی تو

صه     سه برخوانی) و ق ضوع را در آرش( ضوح می هاي میرکفنمو توان دید که  پوش به و
هایی از غفلت و ناآگاهی اجتماعی با طنز و نیشــتري دردآور اشــاره   به گوشــه مؤلّف

 کند.  می
در نوع دوم ودر آثار دیگري که ردي از قهرمانی یک شخصیت در آثار نمایشی       اما     

ست که البته نجات     می مؤلّف صیت یک زن ا شخ دهندة کل جامعه یا  بینیم، معموالً این 
ست که از چارچوب         شگري ا ستین تال ست اما به مثابۀ نخ حتی حلقۀ اطرافیان خود نی

راهی نو، مســـیري تازه به همگان      اش فراتر رفته و در پی جســـتجوي بســـتۀ کنونی 
بخشــی واقعی جامعه در آن برهه ناکام اســت  نمایاند. از این جهت، گرچه در نجاتمی

سیاري را از چارچوب  شان می    اما اذهان ب سنتی رها کرده و ن سخت  دهد که براي  هاي 
توان الگوهاي قدیمی را به چالش گرفت و  هاي طبقاتی و جنسـیتی، می گذر از نابرابري

ــیاري از    ــید و رفتار کرد. پس الگویی که در پسِ قهرمانِ زن، در بس طور دیگري اندیش
شگر و     نامهنمایش شیده و در عین حال کن ها وجود دارد، نمایندة نیمۀ زنانه، در پرده، پو

ستقالل فردي و جمعی خود می      سوي هویت و ا ست که راه به  جوید و  فعال اجتماع ا
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اي بر  آیند اما مقدمهه ظاهر انفرادي و ضعیف به نظر میهایش بپوید که گرچه تالشمی
سنتی    غلبۀ ذهن آدمی بر پارادایم سخت و  سفت و  دانیم تالش یک  اند. البته که میهاي 

ــه     انجامد، بلکه حتی گاه، جانش فدا         ها به کامیابی نمی    قهرمان، لزوماً در تمامی قصـ
ه مد نظر داشته محقق گردد. آن   ها اهدافی کها و شاید سال  شود تا پس از طی مدت می

 اهداف قهرمانانه و واال، معموالً آزادي فردي و همگانی است.  
ست                  سررا ستورالعملی  ساده و د سیري  ستم خودکامگان اما، م ستقالل از  آزادي و ا

ستبداد و خودکامگی به      سالۀ جهان، ا ندارد. از پی ظهور هر قهرمان در تاریخ چند هزار
ه تکرار و بازتولید شــده اســت، چرا که به گفتۀ جوزف کمپل:   اشــکال مختلف دوبار

ــت، مگر آن کــه خود را همین امروز قربــانی                 « ــتبــد فرداســ قهرمــان دیروز، مسـ
 )  354:1392کمپبل،»(کند.

 
 . تعریف موضوع1-1
در فرهنگ ایران، مضمون ظلم، ظالم، و گذار از وضعیت ظالمانه به عدل و داد به یاري             

ست    شور ما،        کهقهرمان یا قهرمانان، مضمونی پرتکرار ا سی ک سیا ستر وقایع تاریخی و  در ب
از دوران ایران باســتان تا امروز، دادخواهی و لزوم   .1چنین تکرار و بســامدي عجیب نیســت

ورد تاکید متون مذهبی و ادبی بوده است. اهمیت عدل چنان است که یکی  رفع ظلم، بسیار م
صول پنج  شمرده می     از ا سالم  شیعه در دین ا ضوع و الزام    شود.  گانۀ مذهب  اما همین مو

شتن از ظلم و ظالم   ستبدادي  برگذ شاء        و موقعیت ا سبتاً عادالنه، من ضعیتی ن سیدن به و و ر
ي نیز شده است. این موضوع یکی از مضامینی است        هاي بسیار ها و سوءاستفاده  تفاهمسوء 

شاره دارد. پر رنگ بودن ظلم      شی خود به آن ا ضایی در متن برخی از آثار نمای و   که بهرام بی
سیار زیاد خطا در شناخت     ،الزام برگذشتن از آن  ، ضرورت، فوریت و خودکامگی و امکان ب

گیرد. هر چند بیضـــایی  میمورد تاکید بیضـــایی در چندین متن قرار ، روش درســـت گذار
ــیب معموالً ــاره ندارد و تاکیدش ابتدا بر  غیر از دیدن آس ها، به درمان یا راه حل خاصــی اش

 شناخت و مشاهدة دقیق وضعیت است.
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 پژوهش. ضرورت، اهمیت و هدف 1-2
ــوع به جهت کژتابی در مفهوم و فرهنگ انتظار براي برآمدن             ــرورت و اهمیت موض ض
است. انسانی که خود پذیراي   در مقابله با اعمال قدرت خودکامه در زندگی آدمیان انـ قهرم

کند  است و در اعتراض به آن، اندیشه یا کوششی نمی     موقعیت استبدادي و وضعیت ظالمانه  
قدرت  دارد، به یقین  تا پیدایی قهرمانی جدید  و تنها ســـعی در باالبردن ظرفیت تحمل خود   

آهو، ســلندر،  «هاي نامهفیلمکند. هدف آن اســت که از دریچۀ نگاه می تقویترا  خودکامگان
 بیضایی این موضوع را تحلیل و بررسی کنیم.» پوشهاي میرکفنقصه«و  »طلحک و دیگران

 پژوهش . پرسش1-3
شریح خودکامگی و نیاز به پیدایش قهرمان و تحلیل     در متن مقاله به طور کلی            ضمن ت

»  پوشهاي میرکفنقصه «و  »آهو، سلندر، طلحک و دیگران «هاي نامهفیلمروانشناختی آن در  
شـود که چگونه عموم افراد در پایایی   ، پرسـش اسـاسـی این گونه طرح می   از نگاه بیضـایی 

ستم به جاي مبارزه از جانب خود، جز دل به    حکومت خودکامه نقش ایفا کرده و براي رفع 
ستن کار مفیدي نمی  ساله دامن   د و در ادامه خودکامه نیز میکننظهور قهرمان ب تواند به این م
 بزند و از این نکته سوءاستفاده کند؟  

 . پیشینۀ پژوهش1-4
اســـطورة  «حســـینی با عنوان   مریم وهابی دریاکناري و   رقیه  ها  مقالۀ خانم    ،پیش از این       

آثار بیضــایی  به چاپ رســیده که به بررســی نقش قربانی در » قربانی در آثار بهرام بیضــایی
همین   ،»آهو، سلندر، طلحک و دیگران «پرداخته است. در آن مقاله از جمله به دو نمایشنامۀ   

پرداخته شده اما تفاوت    ،که در مقالۀ حاضر مورد تاکید است  » پوشهاي میرکفنقصه «طور 
ست که در    ضر در آن ا شرایط    شناختی روانمتن به طور خاص به این مقالۀ حا خودکامگی، 

از نگاه بیضــایی   مقابلۀ مردمان نســبت به خودکامگی موجودو  دادي موجود در جامعهاســتب
 پردازیم.می

 . چارچوب نظري1-5
ــرمقالدر         ــی  ۀ حاض ــناختی خودکامگی و ظهور با رویکرد نظري به بررس قهرمان  روانش

جات  نده ن مۀ         هاي  واکنش، و برخی در پی آن ده نا یل متن فیلم با تحل عه  ــه«جام هاي   قصـ
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واکنش   و وجود خودکامگی را نســـبت به    مؤلّفرویکرد انتقادي  پرداخته و   »پوشمیرکفن
ستم  سی می مردمانِ تحت  سی قدرت خودکامه و        کنیم.، برر ست که البته برر شایان ذکر ا

سبت به آن از منظر   هاي گوناگون آن و همین طور تحلیل واکنشجنبه هاي فردي و جمعی ن
صران به عنوان مثال آلفرد       به طور عام، مو شناختی روان ست و در میان معا ضوع جدیدي نی

به       یل جن به تحل ــل  ند راسـ فاوت آن بر افراد      آدلر و برترا قدرت و اثرات مت هاي مختلف 
شاگردان آدلر در     پرداخته شپربر از  اند اما در این مقاله پایۀ تحلیل را بر مبناي رویکرد مانس ا
دهیم و در توضــیح برخی موارد از کتاب  می قرار» بررســی روانشــناختی خودکامگی«کتاب 

اثر والتر والدیمیر اوداینیک که خود از رهروان کارل گوستاو یونگ است،  » یونگ و سیاست«
ــلی بهرهبهره می ــت که در گیریم. علت اص ــناختیروانگیري از این کتاب آن اس تحلیلی   ش

اما اوداینیک به   شــخص یونگ در نظریۀ خود به طور مســتقیم به ســیاســت نپرداخته اســت
کند. ایدة  تحلیلی، آن را به عرصۀ علوم سیاسی وارد می    شناختی روانعنوان یکی از رهروان 

اصلی تحلیل در مقاله، از فرض وجود سه عامل حاکم خودکامه، مردمان جامعه و قهرمان به    
رویکرد  آید. باید اضــافه کرد در عنوان نیرویی در مقابله با شــرایط خودکامگی موجود، برمی

ضیح مطالب، از مفاهیم      ضمنی براي تو ضر در چند مورد به طور  شده   » قهرمان«حا تعریف 
  شــناختیروان به ترتیب از واژگان نظام» بلوغ روانی«و » ســایه«توســط جوزف کمپبل و 

ــتفاده می ــود که البته تعریف آنها در  تحلیلی یونگ و تحلیل رفتار متقابل اریک برن نیز اس ش
 ه شده است.  ادامه گنجاند

 . بدنۀ پژوهش2

به عنوان قدم اول در مسائل با ۀ مستقیم مسئولیت ناپذیري و ترس از مواجه. 2-1
 »طلحک و دیگران«

حکومت ســتمگر، آن اســت که یک تن به  »: «ســیاســت«تعریف ارســطو در کتاب  رب بنا      
ــطو،»(اي فرمان راند.خودکامگی بر جامعه ــتبداد  « اودر نتیجه از نگاه ) 120:1349ارس این اس

درست به معنی قدرت خودکامۀ یک فرد است که در برابر هیچ کس     Tyranny ستمگرانه 
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به طور یکسان    -خواه برابر باشند یا برخی بهتر از برخی دیگر  –مسئول نیست و بر همگان   
و در جهت منافع خویش و نه منافع اتباع خود و بنابراین برخالف میل و ارادة آنان حکم           

ــانه نیز    29:1374بوش،»(د.ران می آلفرد آدلر چگونگی  «) همین طور از نقطه نظر روانشـــناسـ
ــتبداد و خودکامگی را چنین تبیین می ــتن   تکوین اس ــتبد و خودکامه، خویش کند که فرد مس

اي است که بنابر دالیل متعدد خانوادگی، تربیتی، اجتماعی، احساس خودکم بینی    شده تحقیر
ــده و به دلیل نبود رغبت    در او به عقدة حقارت تبدی       هاي اجتماعی در او هیچ گونه     ل شـ

ساس او همواره وجهۀ همتش متوجه       شارکتی با دیگران ندارد. بر این ا ساس م همدلی و اح
جبران این کاستی بوده و دائماً در جستجوي فرصتی است تا از خفت حقارت درونی نجات  

یاق زندگیش نیز در همین راستا سازمان    یابد. بنابراین همۀ رفتار، کردار، اندیشه و سبک و س   
نشــیند، اگر چه عناصــر قدرت بیرونی را در  یابد. چنین فردي وقتی بر کرســی قدرت میمی

کند. او براي اینکه خود را  اختیار دارد، اما در درون خود شخصیتی حقیر و ناچیز را حس می
بر او کوچک و حقیر   بیند که دیگران در برا  در موضـــع مثبت و برتري حس کند، الزم می  

باشــند. او اگر چه بر عرض قدرت تکیه زده اما چینی نازك احســاس ارزشــمندي درونی و  
دارد. از این  میترین تلنگري ترك براحترام به خویشتن در او بسیار شکننده بوده و با کوچک

ــت که معموالً حاکمان خودکامه هیچ گونه انتقادي از خود را بر         نوع  تابند و هیچ   نمیروسـ
توانند تحمل کنند چرا که آن را  استقالل، عدم تبعیت و یا اظهارنظر مخالف راي خود را نمی 

 )15:1384اشپربر،»(کنند.به معناي خرد و ناچیز بودن خود تعبیر می
ضعیتی که افراد خود را ناتوان از      مقابلاما در      ست؟ در و ، نقش آدمیان و افراد اجتماع چی

آرزوي پیدایش قهرمان و جستجوي   ،واکنش به قدرت فرد خودکامه ترینعمل بدانند، فوري
ــت.          :گوید جوزف کمپبل می همچنان که    فرد یا افرادي به منظور مقابله با خودکامگی اوسـ

ستبد « سطوره -ترکیب م سنت هیوال در ا سانه ها،  شناخته   ها و حتی کابوسهاي مردمی، اف ها 
ست. او منفعتی جمعی را براي خود قبضه  هاي او همه جاي دنیا یکی اشده است و مشخصه

ها که به بار  زند و بس ویرانیرا می» من و مال من«کند. هیوالیی اســـت که فقط حرصِ می
هاي پریان، تمام جهانی را که در حیطۀ قدرت اوست، در   ها و داستان آورد و بنا بر اسطور می

اده و یا روان شــکنجه   گیرد. هر چند این جهان ممکن اســت فقط محصــور به خانو بر می
اش باشد؛ از سوي دیگر دست دوستی و یاري به سوي هر کس بلند کند، زندگی او را       شده 



 یشناسروان یررسب، 1401بهار و تابستان ، هفتم، شمارة چهارم سال ،یادب يارشتهنیب يهادوفصلنامه پژوهش
 یسندة(نو یضاییبهرام ب »پوشیرکفنم يهاهقص«و  »یگرانآهو، سلندر، طلحک و د«هاينامهفیلمدر  یخودکامگ

 9                                               کمالوند)                                                                 ياول: احمد

 

ساد می  شد، و حتی می به تباهی و ف متورم و   (Ego)تواند تمدنی را منحط و نابود کند. منِک
ست بر او و جهانش، مهم نیست که در ظاهر چه قدر مال      ستبد، نفرینی ا ضیِ م و   از خود را

مکنت گرد آورده باشد. وحشت زده از خود و تسخیر شده در چنگال هراس، هر دستی را        
ضات و پرخاش       شمن پندارد و تعر شود، د سویش دراز  بینی محیط را  هاي قابل پیشکه به 

هایی  العملها چیزي نیستند مگر بروز عکسکند. هر چند این تعرضات و پرخاشمنکوب می
ــت، یعنی اســـتقاللی    غیرقابل کنترل، نســـبت به      ــب کرده اسـ چیزي که او از درون کسـ

ست، پیام       ستقالل یافته ا ست خود ا سته. و این غول که به د صیبت و   خودخوا آورِ جهانیِ م
سرگرم کند. به هر کجا         ستانه  سان دو ست حتی اگر در ذهنش خود را با اهداف ان بدبختی ا

شاید در کوچه    ست گذارد، فریادي برخیزد (فریادي که  انداز  ها طنیننپیچد ولی در قلبها د
اش، لمســش،  اســت) فریادي در طلبِ قهرمانِ ناجی، حاملِ شــمشــیر درخشــان، که ضــربه

در واقع از نظرگاه اســـطوره، قهرمان   )26:1392کمپبل،»(وجودش، زمین را آزاد خواهد کرد.
ها  از آناش فایق آید، هاي شخصی و یا بومی  زن یا مردي است که قادر باشد بر محدودیت  «

) اما این مضمون  30:1392کمپیل،»(عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معموًال انسانی برسد.   
در مقام   مورد نقد مستقیم بیضایی، ايانتظار براي بازگشت قهرمانی اسطورهکهن، یعنی همان 

شارة      نویسنامهفیلم ضوع مورد ا ست. در چند اثر این مو سه   گیرد. در آرشقرار می مؤلّفا )
شته    ستین نو ست   برخوانی) که از نخ ضایی ا ستان      ،هاي بی ستانی دا در کلیت، همان پیرنگ با

این نقد بسیار گذرا و کم رنگ    اما آرش کمانگیر است و در فرم و محتوا تغییراتی داده شده،  
ضایی می  می ستانِ آرش، تنها در بند آخر آن بی سد: نماید چنان که از پس روایت دا آنک  « نوی

ایم؛ و در برابرمان  ساید و ما در پاي البرز به پاي ایستاده  بلند است و سر به آسمان می    البرز،
گویند، آرش باز  شناسم که هنوز می  دشمنانی از خون ما، به لبخند زشت. و من مردمی را می  

ــت. ــایی،»(خواهد گش ــت که69:1394بیض کند که  در گفتگویی عنوان می ) بدین جهت اس
شـــود؟ بند آخر  لتی را نجات دهد، آیا آن ملت به این ترتیب عوض میگیرم هم قهرمانی م«

اند تا زمانه برایشان قهرمانی بیافریند   نوشتۀ من تصویر همین پرسش است: مردمی که نشسته      
) این چکیدة نقدي است که بیضایی بر انتظار    30:1397بیضایی، »(کنند.و خودشان کاري نمی 

سبت به ظهور قهرما  از   نامهفیلمبخش دارد. در چند نی نجات دهنده و آزاديانفعالی جامعه ن
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ــه  ــه برخوانی)، قص ــتقیم یا   هاي میرکفنجمله آرش(س ــندوق، به طور مس پوش و چهار ص
ستقیم این منجی  . اما پیش از این که به این  شود خواهی منفعالنه نقد میطلبی و عافیتغیرم

به جاي انتظار براي قهرمانی ناپیدا در مقابله با   ،آدمیانمرحله از نقد برســیم باید پرســید چرا 
 د؟نندار، در جدي گرفتن نقش افراد زنده و حاضر خود را الزم باورشجاعت و  مسائل،

سوم از فیلمنامۀ اپیزودیک             ضایی در قطعۀ  سلندر، طلحک و دیگران «بی ستان   » آهو،  دا
نگ را    ، طلحک  به همراه      می مردي فقیر و بیچاره و در عین حال شـــوخ و شـــ گوید که 
لب اجراي نقش         خانواده  مایش بومی، داوط یک ن ــده و مرد در  به شـــهري وارد شـ اش 

بیضایی رسم دیرین نمایش میرنوروزي     ،»نمایش در ایران«در کتاب . میرِنوروزي شده است  
روز اول  «شد:  دهد که در تاریخ معینی هر سال برگزار می را به نقل از منابع قدیمی شرح می 

شده           آذر ست که جاري  ست، و این عادتی ا سج ا سواري کو را روز هرمز خوانند. در این 
شده درین           سوار می شخند مردم آن عصر بوده و به فارس بوده،  ست از مردي کوسج که ری ا

یده، و طعام  هاي کهنه می  روز بر خري، و جامه   بدن خود را   هاي گرم می پوشـــ خورده و 
ردم که او را حرارتی سخت هست، و بادبیزي بر دست    کرده است بر م بدواهاي گرم طال می

باد می   ته و بر خود  یده و می گرف ــت. و مردم بر او می  وز ته آه گرم اسـ یده  گف ند ند... خ   »ا
ضایی،  ستۀ  « :) و همین طور33:1344(بی سه «یکی د سالم هم ادامۀ خود را    » کو که پس از ا

شک    حفظ کرد و در قرن شم با تغییر کوچکی در  ش ل و هنگام برگزاري بدل به  هاي پنجم و 
شد که همچنان تا نیم قرن پیش در شهرهاي آباد و    » پادشاه نوروزي «یا » میرنوروزي«دستۀ  

ئی بود  امروزه در والیات دورافتاده جاري بوده و هست. میرنوروزي مرد پست و کریه چهره  
  نشــســت، و بجايچند روزي بر تخت می ،که در روزهاي نوروز براي مضــحکه و شــادي

کرد؛ براي مصادرة اموال فالن ثروتمند یا   ئی صادر می هاي مسخره پادشاه یا امیر واقعی حکم 
به بند کشیدن فالن زورمند. این بازي ظاهراً براي تفریح و خنده بوده است ولی در عمق آن    

ستان دید.      العملاي از عکستوان نمونهمی سبت به زبرد هاي کینه جویانۀ مردم زیردست را ن
ــت، با            دســـتۀ  میرنوروزي با حفظ همین روحیۀ هجوآلود مایۀ نمایشـــی هم داشـــته اسـ
ــبیه ــازيش طلحک و  «پس در  )46همان،»(هاي الزم و قرارهاي قبلی براي اعمال و اجرا...س
ــانند که خانِ تاتار(یعنی حاکم واقعی) آن  به میرنوروزي خلعتی می ،در نمایش» دیگران پوش

ــا می         نشـــیند. در واقع   را به بازیگر نقش اصـــلی هدیه کرده و خود نیز نمایش را به تماشـ
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ــت. بدین ترتیب، حاکم خودکامه از این ترتیب نمایش             میرنوروزي نماد طنزآمیز حاکم اسـ
ست، چرا که به این روش، بالگردا    ضی ا شود و مردم    او پدیدار می بدل ازاي ن و قربانیرا

گیرند و  ها را وجود او و طرح مسائل از طرف او در نظر می ها و پستی کاريزشت  مسئولیت 
شود تا نوبت بعدي نمایش در سال آینده   بدین ترتیب اصل وجود مسائل در جامعه انکار می  

راکم مردمان را از ســر خود دور  برســد. بدین ترتیب، هم حاکم خشــم و انرژي متالطم و مت
ــم می ــیلۀ واکنش خش آلود به آن بالگردان و آن نمایش هجوآمیز، آرام  کند و هم مردم به وس
شــود و این نقشِ فردي اســت که در  گیرند. نمایش میرِنوروزي، ســالی یک بار انجام میمی

سخرگی، حرف  معِ بینندگان  اي خطاب به جهاي تند و تیز و پر نیش و کنایهعین لودگی و م
شان را به رخ جماعت می  می شکاالت رفتاري تا دزدي و انحرافات اخالقی شد.   گوید و از ا ک

شود، چرا که   کارگردان و سردمدارِ نمایش از پذیرش نقش به وسیلۀ طلحک، بسیار شاد می     
دیگر کسی از مردم بومی پذیراي نقش نبود. در اینجا دختري از مردم شهر خطاب به خانوادة  

 خواهد که در آن شهر بمانند:حک، از آنان میطل
جا می         «    قب ک ند؛ بیخود ع مان جا ب ید؟ بگو همین  ندوســــت تر از مردم      گرد ما مه
 )36:1389بیضایی،»(ما؟
جامی دیگرگونه می                به ان ما  نه ا نا با بال خوش و مهر مایش از طرف    این اســـتق ــد. ن رسـ

ــوخ میرنوروزي، یعنی طلحک آغاز می ــود که واجد نکات ش و تند و تیز و در عین حال   ش
ست. در ابتدا، محتواي بداهه فی شتر وام گرفته   گوییالبداهه ا ها و طنزهاي کالمی طلحک، بی

آنجا   گویدمیپرسند وسط زمین کجاست، از حکایات مالنصرالدین است. آنجا که از وي می
هایی از  و بداهه اگر شک داري اندازه بگیر  پاسخ که اش ام و در جواب چراییکه من ایستاده 

گیرد. در  هاي طلحک، جنس و رنگ دیگري میاین دســت. اما در ادامه تندي و تیزي حرف
کند! در پیِ شـــکایت     دهد و مالباخته را محکوم می    ازاي مجازات دزدي حق را به دزد می  

و رفتارهاي خالف عرف   هااخالقیمردي به جهت رابطۀ نامشروع همسرش با مرد دیگر، بی
ستقیم به آنان یادآوري می  و اخالق شدن لباس یک      جامعه را غیرم سوراخ  کند و به جهت 

دهد و   خواند و فرمان به تدفینش می    فرد به وســـیلۀ تیر انداختن یک کماندار، او را مرده می      
کند! برقراري عدالت به دست حاکم   شمارد و حکم اعدامش را صادر می  کماندار را قاتل می
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شـــود.  هنگامۀ هجو و هزلِ هم زمانِ حاکم و جامعه تبدیل می          یک روزه یعنی طلحک، به   
به رخ جماعت     ، اخالقی، و دم برنیاوردنِ از پس آن را عدالتی و بی گویی برپاییِ آن همه بی  

خندند و آنها که      آورند و می به روي خود نمی متوجه نیســـتند یا    کشـــد. البته بســـیاري   می
 اند:فهمند، غمگینند و سکوت کردهمی

گیرد. به نظر من شـــوخی نیســـت، او دارد همۀ ما را رســـوا      ام نمید عبوس: من خنده مر«
 )  49:1389بیضایی،»(کند.می
رسد، آنجا که طلحک از مرد الغراندامی  هجوِ طنزآلود جماعت در میانۀ داستان، به اوج می   
 پرسد:  می

 چرك و بدلباس!طلحک: تو که هستی مردك؟ بسی تقصیر در آفرینش تو رفته است. بسی «
 مرد الغر: به این دو گرسنگی را هم بیفزاي.

 آییطلحک: تو به نظر آشنا می
 مرد الغر: من خدا هستم!

 کند.طلحک با حرکت دست همه را وادار به سکوت می
مرد الغر: من پیش از این خانه خدا بودم، دهخدا بودم و باغخدا بودم. نواب تو خانه و باغ و  

 همه رفت و از من فقط خدا ماند!ده از من بستدند، 
ات را وربکش و بزن به جادة خالص.    طلحک: اي مرد عزیز! ترا نجات باید داد. زودتر گیوه    

 )  50-51:1389بیضایی،»(خواهند!شناسم، مدتهاست دیگر خدا نمیاین مردمی که من می
اش، جانِ  و جديهاي شوخ ها و راستیيتندبه جماعت عصبانی از  اًو در پایان، مستقیم       

 گوید:قصه را می
ــان    [آینه را می  –اي بدهید   طلحک: به من آینه   «  گیرد] عجیب! چرا اینقدر مرا زشـــت نشـ

سر خالی از مو! این       می شم از حدقه بیرون آمده! این  ست؟ این چ دهد. این دماغ بزرگ چی
 دهد؟چرا مرا اینطور نشان می –صورت بی قواره! هاه 

 مرد صاحب آینه: –شکند. مرد صاحب آینه هاج و واج زمین و میکوبد به آینه را می
شان می      ستی ن شتگی داري؟ او تو را همان طور که ه دهد! فکري به  اي میر با آینه چه پدرک

 شکنی؟  چرا آینه را می –حال خودت بکن 
توانید، آینه را  کنید! دیدن خودتان را تحمل نمیطلحک: این همان کاري اســت که شــما می
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 )  58:1389بیضایی،»(شکنید!می
اش حمله هاي هجوآلود، به طلحک و خانوادهعاقبت، مردمِ به خشم آمده از آن همه کنایه   

و آنها را زخمی، تنها و پر  کردهدرند و به زن و دخترش تعرض هایشان را میکرده، لباس
است که مردم عادي آمیز بدان دلیل کنند. این واکنشِ خشن و جنونرها می ، بیرونِ شهردرد

سایه، «چرا که بنا به تعریف یونگ:  ،تیرة روان خود را ندارند (Shadow)تحمل دیدن سایۀ
پذیرد؛ لیکن دائماً به طور بخشد که شخص آنها را در مورد خود نمیچیزهایی را تجسم می

کند، مثل خصوصیت پست شخصیت و سایر مستقیم یا غیرمستقیم خود را بر او تحمیل می
) پس با این توصیف، پذیرش و قبول سایه به عنوان 443:1390یونگ،»(ایالت ناسازگار.تم

» سایهانسان بی«متاسفانه از نظر آماري، «عنصري پست از روان شخص، معمول نیست چرا که 
کند تنها همان چیزي است که خودش خوش ترین نوع انسان است. کسی که تصور میرایج
دردناك و غیرقابل پذیرش  عموماین موضوع براي  در نتیجه )85:1388اوداینیک،»(.باشددارد 

بسیار ناقص  در افراد است. اگر چه این درد مقدمۀ درمان باشد اما چون آگاهی از این فرایند
بدین  پردازند.است، به محض شروع درد، به واپس زدن و عقب راندن و انکار منشاء می

تواند منکر رویدادهاي هولناکی شود که رخ داده و همچنان رخ میهر چند انسان ن«ترتیب 
اند. در واقع او باید اقرار کند مرتکب آنها شده» دیگران«دهند ولی همواره اصرار دارد که می

که چون همۀ ما از نظر سرشت انسانی مانند یکدیگریم همگی در درون خودمان استعداد و 
اند داریم. گرچه ممکن است از نظر یگران مرتکب شدهتمایل انجام همان اعمالی را که د

گناه باشیم ولی در واقع به دلیل سرشت انسانی خویش همگی جنایتکارانی حقوقی بی
یابیم. رفتار بزهکارانه خواه ایم؛ شناگران ماهري هستیم که اغلب آبی براي شنا کردن نمیبالقوه
مچنان نشانۀ آمادگی و گرایشی است که تر رخ داده باشد یا امروز رخ دهد هها پیشنسل

همواره و همه جا وجود دارد... هیچ یک از ما از چنبرة سایۀ جمعی سیاه انسانیت بیرون 
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از این جهت تمامی صفات ناپسند، بد، زشت و پلید به عامل  )86:1388،اوداینیک»(نیست.

کل مثبت یا فرافکنی ممکن است ش« شود.می )Projection(دیگري غیر از خود فرافکن
هاي چنین تعریف کرد: نسبت دادن نابجاي کیفیت توان آن رامنفی به خود بگیرد و می

ناخودآگاه یک فرد یا گروه به محیط یا به فرد یا گروهی دیگر. خصوصاً فرافکنی منفی نوعی 
 کند تا از رو به رو شدن با محتویات ناسازگارسازوکار روانی است که به فرد یا گروه کمک می

پیش از تعاریف در ادب پارسی نیز  )88:1388اوداینیک،»(آور روان پرهیز کند.و پریشانی
فیه ما «تحلیلی، مولوي ماهیت فرافکنی سایۀ خود به دیگران را در تمثیلی در  شناختیروان

اي که آب خورد. خود را در گفت پیلی را آوردند بر سرِ چشمه«دهد: به خوبی نشان می» فیه
رمد. دانست که از خود میرمد، نمیپنداشت که از دیگري میرمید. او میدید و میمیآب 

چون در توست  -رحمی و کبراز ظلم و کین و حسد و حرص و بی –همۀ اخالق بد 
 )28:1389مولوي،»(رنجی.رمی و میبینی، میرنجی، چون آن را در دیگري مینمی

ــک       ــمی برقرار   ی چون میرنوروزي،در نتیجۀ بحث، به جهت اهمیت مناس اگر چنین مراس
  ءالقان ااستبدادي چن  دستگاه شد،  یافت نمی خودکامهگردید و بالگردانی براي حکومت نمی
رفت، همان گونه که سـردمدارِ نمایش    ها خواهدگیزندکرد که در آن صـورت برکت از  می

سی را براي ایفاي نقش میرنوروزي داوطلب نمی  گوید  م و اندوهی تمام میبیند، با غوقتی ک
 که:  

 )36:1389بیضایی،»(افتد!امسال میرنوروزي نیست، امسال برکت می«
بدان دلیل بوده که اگر خشم و کین و بغض مردمی در نمایشی هر چند مسخره  تظاهر این     

و طنزآلود، هر چند به زبان نمایش و اســتعاره نترکد و به ســویی بازتابانده نشــود، ترس آن  
یعنی نظام سیاسی بازگردانده شود و اقتدار استبداد را با        ،عدالتیه به منشاء اصلی بی  است ک 

سیار کهن براي جوامع        همچنینبحران مواجه کند.  شی ب سم و رو باید به یاد آورد که این ر
) محول  2است. در برخی جوامع نقش بالگردان به یک حیوان (در بسیاري از موارد یک بز نر  

ســپس خداوند این مقررات را داد: قبل از آنکه هارون به  «خوانیم: در عهد عتیق می شــد.می
ــل نموده، لباس قدس ــود، باید غس ــد، یعنی   االقداس داخل ش ــوص کاهنی بپوش هاي مخص
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پیراهن مقدس کتانی، لباس زیر از جنس کتان، کمربند کتانی و عمامه کتانی. آن وقت قوم              
گناهشــان و یک قوچ براي قربانی ســوختنی نزد او بیاورد.   اســرائیل دو بز نر براي قربانی 

هارون باید اول گوساله را به عنوان قربانی گناه خودش به حضور خداوند تقدیم کند و براي  
اش کفاره نماید. ســپس دو بز نر را دم در خیمۀ عبادت به حضــور خداوند   خود و خانواده

ــازد. ولی براي این کار الزم      بیاورد. او باید یک بز را ذبح کند و دیگري را       در بیابان رها سـ
ــده، به عنوان   ــت اول قرعه بیاندازد. آن گاه بزي را که به قید قرعه براي خداوند تعیین ش اس
ستد تا        سپس به بیابان بفر ضور خداوند آورد و  قربانی گناه ذبح کند و بز دیگر را زنده به ح

بز کفارة گناه بدي را به      «) در واقع 17:1398عهد عتیق، »(گناه قوم اســـرائیل را با خود ببرد.   
شـــود. مردي که بز کفارة گناه     برد، و این بدي دیگر به پاي گناهکار نوشـــته نمی      همراه می

ست که گناهان فرد دیگري بر ذمۀ او می      سی ا شده ک آنکه بتواند عدالتخواهی  آید، بینامیده 
ــنت بز کفارة گناه، به تقریب   آنکه قانوناً محکومآنکه بتواند دفاع کند و بیبکند، بی ــود. س ش

رسد. این بز گرایش عمیق انسان    شود و تا به ژاپن می جهانی است و در تمام اقالیم دیده می 
ــان می ــت که وجدان را که  را به انداختن جرمش بر گردن دیگري نش دهد و بدین گونه اس

شـــوالیه و   »(کند. همواره به دنبال یک مســـئول، یک کیفر و یا یک قربانی اســـت، آرام می       
هاي اخالقی و اجتماعی  و کژي گناهانحیوان را پس از گفتن بنابراین ) 2/90:ج1384گربران،

کردند تا شکار حیوانات وحشی شود و بدین     رها مییا صحرا  مردم در گوش او، در جنگل 
سبک گردد و خداوند یا خدایان، بال را از آن اجتماع دور     صورت بار گناهانِ مردم و جامعه 

ــکل تکامل یافتۀ آییننگه دارند. آیین ــت. البته در  هایی مانند میرنوروزي، ش ــین اس هاي پیش
سیاري از نظام  سی، بدون وجود چنین آیین   ب سیا هایی از جامعه  هایی بخشها و نمایشهاي 

شده و هدف قرار می        شناخته  سئول و مظنون خطاهاي جامعه  شه م . با این حال  3گیرندهمی
ــائل واقعی   روش هیچ کدام از این  کند ولی همچون   جامعه را چاره و حل نمی    افراد ها، مسـ

هاي خویش را نپذیرفته، حاکم یا  خطاجامعه، مســـئولیت افراد مخدري براي اذهان اســـت. 
ستبدادي را به گناهان مردمان گره زده و این هر   حاکمان مستبد نیز، رندانه کاستی   هاي نظام ا

  (بالگردان)ها را به عامل ســـومی    ، آن خباثت  ی با هم (مردمان و حاکمان) در همدســـت     دو
کنند. پس در این فرآیند، جامعه بدون آنکه         پاك می گناهان خود را   فرافکنده، آن را نابود و   
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 گیرد.  بفهمد یا آگاهانه اراده کند، مورد سوءاستفادة مستبدین قرار می
شد و بلوغ روانی  گذار از این کودکی و         در واقع   افتد.سادگی اتفاق نمی به مردمان، اما ر

ست.     سبی تعداد قابل توجهی از افراد ا در اینجا الزم  بلوغ روانی جمع، منتج از بلوغ روانی ن
تر کنیم.  نموده و این مفهوم را روشن» اریک برن«اي به نظریۀ تحلیل رفتار متقابل است اشاره

) را ممکن  Ego Stateحالت من(  هر «گوید:  می» تحلیل رفتار متقابل    «وي در مقدمۀ کتاب    
ه  هاي به هم وابسته و مربوط ب است از لحاظ پدیده شناسی به صورت سیستمی از احساس        

اي از رفتارهاي به هم وابسته   توان آن را مجموعهموضوعی واحد دانست، و در عمل نیز می  
را موجب   هاي رفتاري مربوط به همها و طرحدانست که نهایتاً و عمالً سیستمی از احساس    

حالت  «سه حالت یا وضعیت شخصیت روان یا همان  ) در این نظریه6:1389برن،»(شوند.می
شان داده می » من صر، کودك بیانگر تمامی رفتارهاي     با کودك،والد و بالغ ن شود. به بیان مخت

احساسی درون فرد و حاوي رفتارهاي غیرمنطقی و عجوالنه، والد بیانگر افکار و احساسات      
سرزنش، انتقاد و       شبیه ب  صیــــحت، حمایــــت،  ه والدین فرد از جمله رفتارهایی چون ن

شده، استداللی و باشد.و باالخره بالغ نشانگر رفتارهاي حسابرفتــــارهایی از این دست می 
ــعیت ــالم با وض ــت که منطقیقابلیت انطباق س به دالیل   اماکند. تر عمل میهاي مختلف اس
سیاري از افراد به قدر کافی رشد نیافته و ضعیف است.       مختلف، بخش سوم یعنی بالغ در   ب

ممکن اســت شــخصــیت فرد در یک    تر ماندههاي اجتماعی عقببه ویژه در نظامبنابراین 
 .4ها و شاید تا پایان عمرگرفتار بماندوالد تا مدت-وضعیت آونگی میان دو وضعیت کودك

نشان    تاسف واکنشی توام با  ، ندگیمااش نسبت به این کودك بیضایی در چند اثر نمایشی      
شد،   همان طور که پیشدهد. می شاره  در  » سه برخوانی «یعنی  مؤلّف در نخستین اثر تر هم ا

ستان به آنجا می » آرش«قطعۀ  شدن     در پایان، دا سد که پس از رها کردن تیرِ آرش و ناپدید ر
شناسم که    من مردمی را می«نویسد:  آمیز و طنزآلود و تلخ میکمانگیر، بیضایی در متنی کنایه 

شت. هنوز می ضایی، »(گویند؛ آرش بازخواهد گ ستان،     69:1394بی شاره به دا ) در این باره با ا
سازند   هایی که میمردمی که کمبودهاي خود را با اسطوره «گوید که بیضایی در گفتگویی می 

سطورة دروغین می   پر می سته ا ه که این واکنش  ) البت28:1397امیري،(»سازند. کنند گاهی ندان
ــانِ نابالغ به نادانی ــاي کنجکاوي خویش و  ها و ناکامیها، ناتوانیانس ها بوده که در پی ارض

ستنش می   ستن و توان زند و  توانم سر باز می دانم و نمیرسد، از گفتن نمی آنجا که به مرز دان
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هایی کامالً  و پدیده هایی واقعیکند. گویی آنها علتاي توجیه میباقی را به داستانی و افسانه  
محتملند. این موضوع چندان در جوامع پیش از عصر نوین و حتی امروز، عجیب و نامعمول  
نیست چرا که تودة افراد فاصلۀ زیادي با میل به تغییر شرایط و انقالب در آگاهی ذهنی و در  

رف انرژي  نتیجه عینی و عملی خود دارند، چرا که هر تغییري براي فرد و جامعه، مستلزم ص  
شپربر در کتاب    جبران و  »: «خودکامگی شناختی روانبررسی  «و هزینه است. به گفتۀ مانس ا

بینی است؛ صفاتی که معموالً کمیابند.    رفع نقائص نیازمند اراده، شهامت، خودآگاهی و ژرف 
ار  دهند، انتظهاي جداافتاده و تنها که مجموعاً تودة مردم را تشــکیل میتوان از آدمچطور می

سخت زندگی       سیار ناگوار و  شرایط  شت که در  شیده و تا    ،دا خود را به درجات متعالی ک
ستند پرواز      هاي عظیم که فقط به پاس تالشقله ست یافتنی ه سالم اجتماعی د هاي جبرانی 

شده      شهامت و اعتماد به نفس اجتماعی آموزش داده  کنند؟ آیا هیچ گاه به تودة مردم درس 
 )  90:1384اشپربر،»(است؟

  براي رفع ستمقهرمان  برآمدن نیز این اشاره به» چهار صندوق«در اثر دیگر بیضایی یعنی        
ــبز به عنوان فردي مذهبی به انتظار براي ظهور   به نقد گرفته میخودکامه،  ــود، آنجا که س ش

و زرد  روزان جامعه به این اندیشه خو گرفته اشاره دارد، سیاه به عنوان نماد تیره بختان و سیه
هیچکس  «گویــد کــهامــا بــه عنوان نمــاینــدة روشـــنفکران و متفکران بــا قــاطعیــت می

) و در پاسخ به سیاه که در پی یافتن حکمت کار یا احتمال امتحان  65:1394بیضایی،»(آد!نمی
هیچ حکمتی نداره. چون اصالً چیزي نیست    «دهد که: صبر خود است، خشمگین پاسخ می    

اش از صبر تو سر رفته که هیچ کاري براي    م باشه حتماً حوصله  که حکمتی داشته باشه. اگر  
ضایی به مخاطب یادآوري می  بدین ترتیب )65همان،»(کنی.نجات خودت نمی کند  باز هم بی

،  در مقابله با خودکامه ر و بیانـــکه انتظار بدون انجام عملی و بدون حرکت براي آزادي فک
ناپخته و خوش باور، هنوز آمادگی پذیرش اینها را   جز بیهودگی نیست. البته که اذهانِ جامعۀ

سئولیت خویش را نمی  شپربر در همان کتاب     ندارد و م ست که به گفتۀ ا پذیرد؛ و این گونه ا
فرد عوام فریب چنین فریاد    «شـــود که:  پیشـــین، راه بر عوام فریبان این گونه گشـــوده می  

من بی وقفه حرکت کنید، من   کنم، پس با اشـــارةآورد: من همۀ مشـــکالت را حل میبرمی
هاي خردمندانۀ من در  همه چیز را زیر نظر داشته و مراقب اوضاع هستم. شما تحت رهبري    
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ــایش خواهید بود. قول ــها و اطمینان خامن و آس اطرهاي این چنینی که فرد عوام فریب  ـــ
بر حماقت  توان این وضــع را دلیلی  رود. آیا میدهد، امتیاز بزرگی براي او به شــمار می می

هرگز! چنین قضاوتی بی پایه است چرا که پیشتازي فرد عوام فریب بدان دلیل      خلق بدانیم؟
ــت که او چیزي را به مردم وعده می توان  دهد که تک تک آحاد مردم در تنهایی خود(میاس

گفت در تداوم دوران کودکی) با شــور و اشــتیاق به دنبال آن هســتند، برخورداري از منافع   
ناپذیري در هر دو متن  ) پس این مسـئولیت 91:1384اشــپربر،»(عنی عدم مسـئولیت! کودکی ی

ــکه به آن در ادامه خواهیم پرداخ»(پوشهاي میرکفنقصـــه«و » طلحک و دیگران« ت)،  ــــ
نان و                می ما بان در کســـوت قهر که راه را براي عوام فری به پیش برود  جا  تا آن ند  توا

در پایان تیرة روزگار جمشـــید، این ســـپاهیان ایران   دهندگان باز کند. از یاد نبریم که  نجات 
 5بودند که به استقبال ضحاك رفته و او را به تخت شاهی نشاندند.

ترینِ آن در اســتقرار فرد خودکامه بر دوش مردمان و  نخســتین نکته و اســاســیدر نتیجه     
فردي   ناپذیري افراد و دشــواري پذیرش مســئولیت و اهمیت ایفاي نقشجامعه، مســئولیت

تر اســت که به جاي پذیرش مســائل، مشــکالت و  اســت. چرا که معموالً براي افراد آســان
شتباه  سائل را در یک قهرمان بیرونی     ،هاي خودا آن را به دیگري بازتابانده و عامل حل آن م

ست.       شد افراد عوام فریبِ در پی قدرت ا ستر براي ر صت و ب این   بجویند و این بهترین فر
ــیا  ــوع در بس ــورت ناخودآگاه رخ میموض ــترك  ري از مردمان به ص دهد و این ویژگی مش

سایه        ست. و  سایه ا سیاري در واپس زدن  شد، ب سمتی از روان آدمی    همان گونه که ذکر  ق
اي است که با معیارهاي اجتماعی و   شامل همۀ آرزوها و هیجانات تمدن نپذیرفته «است که  

ــب نمی  ــیت آرمانی ما متناس ــخص ــند، همۀ آن ش ــرم داریم، همۀ  باش چیزهایی که از آنها ش
ما نمی      که  هایی  بدانیم.   چیز بارة خود  هام، »(خواهیم در له در     )82:1388فورد این مســـا

،  یابدهاي بسیارند، شدتی دوچندان می  هاي کهنی همچون ایران که خاستگاه اسطوره  سرزمین 
ن براي حل  هاي فردي و جمعی، ذهزنی ســایهچرا که بالفاصــله پس از نپذیرفتن و واپس
طلبد. اســتاد جالل  اي دارند یاري میء اســطورهمســاله از قهرمانان گذشــته یا آینده که منشــا

اسطوره خطرناك است.    «سازد:  ستاري در گفتگویی این موضوع را به خوبی خاطرنشان می   
سطوره جاي تفکر را می  شما کم کم عادت می ا سطوره به     گیرد و  شید. ا کنید که آن طور با

شما   سان راه           میجاي  ست که ان سطوره این ا شیفتگی به ا ضا یکی از علل  شد.[...] از ق اندی
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اش را ســد کند. و همین دلیل جذابیت و زیبایی اســطوره اســت. اســطوره به قدري  اندیشــه
شما کم کم خود را در آن رها می    ست که  شما را می  کنید و او کمزیبا سماعیل   »(رباید.کم  ا

 )13:1396پور و اوالد،

 »پوشهاي میرکفنقصه«طلبی منفعالنه و نقد آن در نمایشنامۀ منجی. 2-2
نسبت    افرادآمیز و منفعل نقد درون متنی بیضایی بر انتظار تناقض  ترینو صریح  ترینندت       

یافت. آنجا که انتظار  » پوشهاي میرکفنقصه«توان در متن فیلمنامۀ می به استبداد خودکامه را
معنی شده است. در حالی    وار و بیان، تبدیل به مناسکی مضحک، عادت  کشیدن براي قهرم 
ماع می   با برپاداري منظم و مداوم این آیین، راه را براي ظهور دوبارة          که آن اجت ندارد که  پ

 کند!  قهرمانِ پیشین مهیا می
میرمهنا   ي به نامطرح داستان چنین است که ایلخان مغول براي خواستگاري دخترِ آهنگر         

ا نه یک خواستگاري محترمانه و از روي عشق و محبت. حاکم مغول،  ـ رود امبه نزد وي می
دارد که دخترش را به اردوي ایلیاتی خان آورده و تقدیم       میرمهناي آهنگر را به ارعاب وا می   

ــرانش کند ــلیم ندارد اما با رفتن به همراه دخترش ب.میرمهنا ظاهرًا چاره6او و پس ه اي جز تس
شوند و   اردوي خان، خان مغول و یکی از پسرانش به دست میر و دخترش تَرالن کشته می    

شورش میرمهنا علیه مغوالن، و  اینان از مهلکه می که در   پس از آنگریزند. بدین ترتیب و با 
شیده، به میرکفن      شدن دخترش کفن پو شته  شود. حکمران قدرتمند   پوش معروف میغم ک

شناسیم) که یکی از ایلخانان خود را کشته  شاه خُتایی می عنوانه او را با مغول (که در فیلمنام
پردازد. بدین ترتیب که عالوه     پوش به تطمیع و ارعاب مردم می  بیند، براي یافتنِ میرکفن  می

شکنجه به حرف وا می      شدگان را با  ستگیر دارد و آنان را پس از رهایی به میان  بر تطمیع، د
خوف و عذاب شکنجه آنان را ترسانده و نسبت به کمک به میر هشدار       فرستد تا از مردم می

شود. به همین دلیل اگر قدرتی  ترس و وحشت در تثبیت قدرت موثر واقع می«زیرا که دهد. 
ستفاده کند، دیگر نمی    شت ا تواند آن را کنار بگذارد. در  براي تثبیت حاکمیت، از زور و وح

اینجاســت که ترس به جوانان  ) 118:1384اشــپربر،»(رود.غیر این صــورت خودش کنار می
روستا راه یافته و اینان در زورخانۀ روستا از ترس دستگیري، تحمل کردن درد را به وسایل       
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ــخنی را که   مختلف، تمرین می ــکنجۀ مغوالن، س ــتگیري احتمالی زیر ش کنند تا مبادا در دس
، به  ترس خوردهشــود که اجتماع مینباید، از آنها بیرون بیاید. اما آش ماجرا به قدري شــور 

ستن کار و گرویدنِ ناچار به اردوي جنگیِ میرکفن    سره دان شکنجه را   جاي یک پوش، تمرین 
مرعوب ابتدا در درون خود است که    مردمانبرند! در نتیجه تا مرز ناتوان شدن خود پیش می 

ه رهبر شورشی،    . در حالی کاندمغلوب شده و خود به مثله کردن اعضاي خویش دست زده   
پوش نیاز به یاري و کمک جنگی روستاییان داشته، جوانان روستا انگار خود عامالنِ     میرکفن

سپاه    ،کنند. تا آنجا که وقتی در یک کشمکش شده، نیروي خویش را زایل می  خودشکنجۀ  
ــده می زخم خوردة میرکفن ــتاي غارت ش ــد و زنان را نجات میپوش به روس دهد، میر  رس

ست که به      «گوید: می شتر مردان من مردند. در این والیت آیا پهلوانی نی سختی بود، بی جنگ 
 )71:1390بیضایی،»(میرِ کفن پوش کمک کند؟

ــه پس از این حکایت می       ــته میراوي قص ــود اما  کند که میرکفن پوش در جنگی کش ش
ها  روبرو/ خیلی وقتی که کشــته شــد در جنگ «کنند: جامعه و مردمِ در پیِ نجات باور نمی

شتار/ از دو طرف     ها گفتند که روزي بر میقبول نکردند/ خیلی شتاري بود آن ک گردد/ چه ک
ها هم نبود/ همه جا پیچید که  ها پیدا نشد/ بین زندهبین کشته /باقی نماند/ اال سه تن یا چهار 

ــایی،»(پوش.کفنگردد میراو بر می ــور  ) پس ذهن و خیال جمع، میل دا72:1390بیض رد تص
ها ساخته  کند که واقعاً میرکفن پوش کشته نشده و در این تصور، تصویرهاي زیادي در ذهن  

ــود: می ــوراخ کوه زندگی می «ش ــی گویند در س ــته منزلش را دل جنگل  بعض کند، یک دس
ــه گفته   می اش در همین نزدیکی  اند خانه   اند و بعضـــی گفته  دانند، خیلی او را شـــیر بیشـ

 )  72-3همان،»(است!
شدن یک قهرمان زنده اما ناپیدا از             شته  ست که تودة مردم در پی ک شی ا ستین واکن این نخ

  دهند، یعنی انکار واقعۀ ناخوشــایند براي اذهان. به ویژه که در غیاب شــواهدخود نشــان می
ــت و پا می قطعی ــان و آمدنِ قهرمان دس ــرایط پریش زند و به هر  ، ذهنی که در بیم و امید ش

ــده، هرگز نمی  پیروزي قهرم ــتش غمین ش ــکس ــنیدن هر ش ــته و با ش تواند این  انش دل بس
کورســويِ اندك امیدواري را رها کند. چرا که روان نابالغ چون خود را به درســتی مســئول  

تواند و نه باید در قبال  پندارد که پس از آن نیز نه میداند،به غلط میایجاد وضع موجود نمی 
شکالت موجود قدمی    سائل و م سئولیت ناپذیري      حل م سئولیتی بپذیرد. و این م بردارد و م
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در جایی که نشــانی از خودآگاهی و مســئولیت فردي نباشــد،  «بهایی بس گران دارد چرا که 
ها و افراد را ابزار دست خود خواهند   الگوها به شکل سرکش عمل خواهند کرد و گروه  کهن

ســازنده و    نیروهاي مثبت و منفی،الگوها واجد هر دو نوع ســاخت. و از آنجا که این کهن 
ــگذارند، بدون مداخلۀ آگاهانۀ ف        ویرانگرند و فرقی میان آنها نمی    رد، آنها هم مانند همۀ      ــــ

عی         ی یروهــاي طب نی               -ن ــا نیــازهــا و اخالقیــات انســ یی بــه  تنــا ع هیچ ا عمــل    -بی 
ــ) به همین خ77:1388اوداینیک،»(کنند.می ــت که در تمامی نظامـــ ــی   اطر اس ــیاس هاي س

ي، اندیشۀ قضا و قدري بودن و اصالت ارادة خداوند در آفرینش کل نظام و در ادامه     استبداد 
ست  فرآیندهاي قدرت و از همه مهم شود   بر مردم تبلیغ می خودکامهتر حقانیت باال بودن د

شکلی گامی به پیش           ساله و م شند و براي حل هیچ م ضی با ضاي خداوند را تا مردمان به ر
 برندارند.  

. همان گونه که اشپربر   اندازدمی استبداد استقرار  ه، اجتماع را به یک دور باطل از این مسال       
شرایط بیان می  صور کرد که در آن زندگی   اي را میجامعه«کند: تحلیل خود را از این  توان ت
ست. به گونه    شار ا شدیداً در خود       اکثر مردم تحت ف سامان  ضعیت ناب اي که مردم در این و

کنند و طبقه یا جناح حاکم نیز به واسطۀ احساس خطري که در    حقیر میاحساس اهانت و ت 
کند، نتواند یا اصالً نخواهد مشکالت را حل کند. در چنین    خصوص قدرت یا امتیازاتش می 

سایر     شرایطی، مردم که به جز در مورد نیازمندي  ضروري و اجتناب ناپذیر زندگی، در  هاي 
هاي عصــبی و پراکنده در نوســانند، به  قدري و اعتراضموارد بین نوعی بی تفاوتیِ قضــا و 

شــوند که با ظهور خویش، همۀ مســائل را حل  مرور و ناامیدانه، منتظر یک قهرمان ناجی می
ها به جاي تالش و کوشـــش براي بهبود وضـــعیت خود به ظهور یک  کند. بدین ترتیب آن

نشــاند و  را بر اریکۀ قدرت می بندند. این تفکر در نهایت، مدعیان اعجازآفرینیناجی دل می
یل                    بد بد ت مانی مســـت حاک به  عت  به ســـر ها نیز در چنین اوضــــاع و احوالی  آن 

 )  30:1384اشپربر،»(شوند.می
صه          ستان میرکفن پوش، ق کند  خوان که حاال حتی زنان را نیز به قیام دعوت میدر ادامۀ دا

اش به دســـت  رفتن اجباريدیگر وجودش از طرف مغوالن قابل تحمل نیســت و با بیرون  
ستان کامل را به خوبی می      صه، او که دا صحنه خارج      سربازان مغول از ق ست، حال از  دان
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هاي خیالی بین مردم و ذهن افراد بدل  پوش، قدم به قدم به افسانه شده، تا باقی قصۀ میرکفن  
ــۀ میرکفن ،و در طول زمانی تاریخی   نامه  فیلمگردد. چرا که در راســـتاي    ش که   پواز قصـ

اي علیه ستم و بیداد مغوالن بوده، اندك اندك به مناسک و مراسمی شبه مذهبی بین  شورشی
سب   عامه می سیم که ا صع     ر شیري مر شم سالح را به عنوان بار و  ست جوانی    ه و  میر به د

بریم  ما اسب و شمشیر می   «دهند تا او اسب را هر روز پیاده به مکان مخصوصی ببرد که:    می
) گویی  1390:75(بیضایی،  7»حب دعوت ظاهر شد، بی شمشیر و اسب نماند!     که اگر میر صا 

ــو می که میرکفن ــال ها غیبت از میان زندگان، از آن س آید و براي فرماندهی  پوش پس از س
 کند! و در ادامه:  قیام علیه ظالمان، از اینان طلب شمشیر و اسب می

ــدار: [بانگ م  حمله          اي خاصِ ایلخان و یک تیغ     طویله هر روز یک مرکب از    زند] یــــ
سه    سالح خانه [از یک مرد ثروتمند کی شده   اي میجوهري از  گیرد] آنها که مرکوبی متبرك 

 دارند، جزء سپاه ظهورند.
 یک فقیر: اي رییس! شاید کسانی باشند که وسعشان نرسد.

 )75،همان»(زند و از ایمانش نه!حمله دار: مومن از نان شبش می
پوش بود،  اکنون با این ترفند، ایلخان مغول که خود روزي طرف انتقام میرکفن      در نتیجه     

دار مراسم انتظار براي میر شده و خود را نیز هواخواه و طرفدار ظهور دوبارة او جلوه    میراث
شروعیت می شروعیت باور   «چرا که  شود! سلطۀ حاکم نیز احیاء می  دهد و بدین ترتیب م م

حاکم بر هر کشــور مفروض، محق اســت فرمان صــادر کند و     بدین امر اســت که اقتدار
اي تجربی و از  توان به گونهشهروندان موظفند به آن گردن نهند.[...] مفهوم مشروعیت را می  

گیري اعتماد مردم به نهادهاي موجود، ایمان به رهبران و میزان         طریق پیمایش یعنی اندازه  
انچه مردم باور داشـــته باشـــند که نهادهاي       ها مورد ســـنجش قرار داد. چن حمایت از رژیم 

ــت، آن گاه میجامعه ــب و از نظر اخالقی موجه اس توان نتیجه گرفت که  اي مفروض، مناس
بنابراین خودکامه با سوارشدن بر باور عامه     )4:1374ماتیه،»(نهادهاي یاد شده مشروع است.   

گذشته را بازسازي کرده  و تکریم آن و همچنین تبدیل آن به عاملی به سود خود، مشروعیت 
، عالوه بر امکانات پیشین، به سالح فریب و وهم نیز مجهز شده و     ي نوینحال با استبداد  و

هایی باشد که نظام   کند. این باید ایمان به تمام وعدهاز مردم ایمانشان را هم طلب می  این بار
ست می  خودکامه، صی مژدة اهداي آن را به مردم فرود شپربر     دهد. باز هم به تو شان ا ف درخ
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فرد قدرت طلب خودکامه قبل از        «گردیم: خودکامگی باز می   شـــناختی رواندر بررســـی 
دهد که در نظام عظیمی  کند وعده میدســتیابی به قدرت به هر کســی که از او طرفداري می

سپارد که از او پیروي کرده و به او   که او تاسیس خواهد کرد، ادارة آن را به دست افرادي می  
شند. جان کالم آن که به آنان وعدة قدرت می وف دهد و این وعده براي یک فرد ناچیز  ادار با

ست که آن طبقۀ        سر این نی ست، با توجه به این که بحث بر  سیار مهمی ا و یک القبا وعدة ب
شود، بلکه به او شخصاً نوید     اجتماعی که این فرد عادي به آن تعلق دارد صاحب قدرت می 

قام داد    قاي م ناه آن می   ه میارت که در پ جات        شـــود  قۀ خود ن قارت طب ند از شـــر ح توا
شپربر، »(یابد. سیاري اینک به     ) در82:1384ا ستان ب سطۀ نتیجه محرومان و فرود ها و  وعده وا

در صـــحنۀ بدرقۀ     پس گذارند.ها، نیروي خود را در اختیار نظام اســـتبدادي نوین می   فریب
شوند و در   تازیانه زدن به مردم توصیف می اسب تبرك شده توسط جماعت، خدمه در حال    

همان حال زنان جلوي پاي اســـب را جارو کرده، مردانی پیش پاي اســـب قالی پهن کرده،  
سکه        عده ضابط  شیده و  سکه پا سب  سر ا ضایی، ها را جمع میاي بر  ) پس  77:1390کند.(بی

قدیس هم   ترا  جنگند که با مناســـکی آن    حاکم نمی  خودکامگی حاال دیگر، مردم نه تنها با     
جویند! پیش از خروج رکابدار از صـــحنۀ جمعیت، جلودار که     از او تبرك میهم کنند و  می

نوین است به نگهبان اسب که از زمرة فرودستان و      خودکامگیخود بخشی از نظام فریب و  
ست می  شاهی دنیا می «گوید: مردم عادي ا سرت بنهد آن   این به پاد ارزد اي رکابدار که پا بر 

) مردم عادي نهایتاً باید به نگه داشـــتن همان رکاب افتخار کنند و آن را              77همان، »(کابزن. ر
سیرانی را در غل و          شند. در همین حال، ا شته با سر بگذارند و توقعی بیش از آن ندا باالي 

شهر می  صه  زنجیر به درون  سیران، ق ستان میرکفن برند که این ا شاگردان میر   گوي دا پوش و 
به ادامۀ   متبركنگهبان با اســبِ  ،برند و از آن ســويا را به ســوي چوبۀ دار میهســتند. اینه

شهر می   شده و به       مناسک به بیرون  ستبداد به بند کشیده  شۀ واقعی آزادي از ا رود. پس اندی
بخش و در  جاي آن، وهم و وعده و مناسکی شورانگیز و در ادامه ایمان مردم به آمدن رهایی

دالنه که میر  شــود. این تصــاویر عامیانه و ســادهمســئولیتی خود، مســتحکم میبیواقع ادامۀ 
گردد، عالوه بر تخدیر اذهان جامعه، حال به منبع درآمد و منفعت دیگرانی نیز          روزي باز می 

ســرانجام خود،  آلود و بیها در انتظار وهمتواند تا مدتبدل شــده اســت. بنابراین جامعه می
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هاي پیشـــین  پوش به خیالبافی  جۀ معین و ظهور قهرمانی چون میرکفنبدون رســـیدن به نتی 
شان      شدن سکی  ستی در همخود، که حال با منا شده،   عمیق با خودکامه طلبانمنفعت د تر نیز 

از جهت    مردمان باقی بماند، بدون آن که پیشـــرفت و تغییري واقعی در وضـــعیت زندگی         
 رخ بدهد. هاي فردي و جمعیاستقالل و آزادي

ــایی در گفتگویی           که بیضـ مان طور  ید میه پاســـخ     «که   گو یافتن  گرایش واقعی من 
هایی است که با ظهور روشنفکري عصر جدید در ایران پیدا شد: ما که هستیم؟ چطور      سوال 

به این روز افتادیم؟ چه راه خالصـــی داریم؟ ناآگاهی و دروغ و خودفریبی در پیدا کردن         
دارد، اگر آن  ا ما را در همین وضع بغرنجی که داریم نگه می هجواب هر کدام از این پرسش 

پوش، کارکرد  هاي میرکفنقصه در  هدر طرح مسال  پس ،)36:1397امیري، »(تر نکند.را بغرنج
شته منفیِ دامن زدن به تخیل ظهور دوبارة  سوي     قهرمان گذ ست که دقیقاً به  ، به مثابۀ راهی ا
گشاید   نه تنها گرهی از کار مردم نمی وشود  نتخاب میناآگاهی و خودفریبی جامعه عامدانه ا

شدة جامعه، می      سائل مبتال  شان و الینحل ماندن م افزاید. حتی عنوان  که بر پیچیدگی وضعیت
ستان      نیز کنایه نامهفیلم شته و دا ستانی واقعی دا ست که میر، دا هاي خیالی  اي به این مطلب ا

عنوان داستان   ،مؤلّفبه همین علت شده که  دیگري از پی کشته شدن و ناپدید شدنش خلق
این، به تصویر کشیدن  ». پوشقصۀ میرکفن«نهد نه می» پوشهاي میرکفنقصه«مورد اشاره را 

اي اســت که در زمانۀ واقعی حضــور یک مبارز حاضــر و زنده، گرفتار ترس و اوهام  جامعه
در زمانۀ کشته شدن و عدم    شده و به شکنجۀ خود، براي تحمل دردهایی مشابه پناه برده و    

ضور واقعی  ست      ح سته ا سانه، به ظهور دوبارة او دل ب ستان و اف ؛ غافل از آن 8اش، با خلق دا
پوش  هاي پایانیِ فیلمنامه، میرکفنکه براي ظهور قهرمان، انتظارِ صرف کافی نیست! در صحنه

شوند و میر در   میو دخترش ترالن به صورت ارواحی ناآرام و نگران بر نگهبانِ جوان ظاهر  
گوید:  رسد، او چه کار خواهد کرد، می پاسخِ اینکه با یک اسب که از دست نگهبان به او می   

چرخد] بیندیش اي وفادار به من. من از ایشــان به وحشــت افتادم.  [دور خودش می –فرار«
ن  هاي ایشان شنوا شد. ما خو   هاي من به ضجه چشمان من به ستم ایشان بینا گردید و گوش   

داریم.  ایم. در شــمشــیر فضــیلتی هســت و ما حرمت خون نگاه میایم و خون باختهخورده
تر] کار از شمشیر شده؛ فریب به هزاران لباس در کار است؛ کیست که هزاران صورتش  [آرام

) در نتیجه نظام ســیاســی مســتبدي که روزگاري،  89:1390بیضــایی،»(را به خلق بشــناســد؟
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جنگید، اکنون خود از تقدیس آن قهرمان  م و رو در رو با آن میچشم در چش   ،قهرمانی زنده
کند. این گونه،  سوءاستفاده نموده و مردم را به ظهور و نذر براي پیدایی دوبارة او تشویق می   

شده که قدرت نرم و فریب مردم      ستبداد رنگی مذهبی نیز به خود گرفته و تبدیل به نظامی  ا
گوید  تر اســت و این چیزي اســت که میر میف مهمدر آن، از قدرت ســخت و نظامیِ صــر

ــت. مردم می اند و در عمل براي بهبود  پندارند که در انتظار منجیتوان مقابله با آن در او نیس
ــاع تنها به ایمان و نذر اکتفا می       ترین باوري ندارند. در     کنند و به قدرت خود کوچک    اوضـ

ایاتر گشته است. با این همه اما، در نهایت باز  واقع به این اندیشه، درخت استبداد تناورتر و پ
ستنِ این دور باطل قدمی بردارند.        بار  س ست که براي گ سئولیت به عهدة افراد جامعه ا این م

بران باید کاري     ســـتم«گوید:  همان گونه که در آخرین پیام، میر به نگهبانِ جوانِ اســـب می      
   9)89همان،»(بکنند.

 گیري. نتیجه3  
ــه        ،  در واکنش به اقتدار خودکامۀ حاکم ها و وقایع تاریخیظهور و پیدایی قهرمان در قص

ــتانی از مبارزه علیه نظم ناعادالن ــتبدادپیرنگی باس ــت. غلبۀ نگاه   ه و اس موجود در جامعه اس
قهرمان در جامعه و مســـئولیت ناپذیري افراد نســـبت به مســـائل   پیدایشانتظارِ دائم براي  

نظر بیضــایی یک ضــعف روانی در جامعۀ ماســت که این روند ممکن اســت به   موجود، از
شود. به گونه  مردمانبه انحطاط  افرادروي روانی و تضعیف روحیۀ  علت واپس اي که  منجر 

شانه خالی کرده و         سئولیت  سائل مبتالي جامعه، افراد از پذیرش م شرایط و م در مواجهه با 
اي دانســته و براي ظهورش تا  برمرد و قهرمان اســطورهعهدة یک ا برحل مســائل بنیادین را 

ــرایط را پیچیده   ــاله ش ــینند. این مس تحت  تر، و کار را براي افراد زمان نامعلوم به انتظار بنش
ــوارتر ــتبدادي، خود به  خواهد کرد. و نکتۀ مهم حکومت خودکامه دش تر آن که حاکمیت اس

زند  خواهی جامعه دامن میلبی و قهرمانطاش به نوعی به منجیخواهانهعلت ماهیت تمامیت
ستن تمام راه    سعی در ب شه دارد     چرا که  سی و آزادي اندی سیا اما با این خطاي   ؛هاي مبارزة 

ذهنی و روانی جمعی مردمِ اســتبداد زده همراهی نشــان داده، ماهیت منجی را نه انســانی از  
و مردم را هر چه در توان دارد   ترنیافتنیتر و دســـتتواند الهوتیمیان مردمان که هر چه می
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ست پایین شوب و بیداد          تر و ناتوانتر و پ ستن دور باطل آ شک سی به کامیابی و  ستر تر از د
کند. با این  نمایاند و حتی از این رهگذر نیرو و پول مردمان را نیز به سوي خود روانه می می

و این   مانه و استبدادي ناگزیرکند که شرایط ظال ترفند، استبداد این نکته را در اذهان حک می 
حل این وضعیت از نگاه بیضایی، آنجاست که در نخستین گام افراد    است. راه  پایانچرخه بی

ــئولیت فردي خویش پی برده و هر یک در جهت نفی الزام  ــلطهبه مس و لزوم گام   وجود س
 برداشتن به سوي رفع ظلم و استبداد بکوشند.

 

 
 ها:پانوشت

 
در آثار ادبی پارسی قدیم به ویژه متونی با عنوان عام » عدل«و » ظلم«براي بررسی توالی و تکرار مفاهیم  .1

نامه، ها با تکیه بر قابوسالملوكاستعارة مفهومی عدالت و ظلم در آداب«الملوك، نگاه کنید به مقالۀ نصایح
تر به اهمیت مضمون به عالوه براي نگاهی مفصلنوشتۀ گیتا ذاکري و همکاران و » الملوكنامه و نصیحهسیاست

نامۀ دکتري مریم یاراحمدي با عنوان لزوم برقراري عدل و داد در جامعه در ادب پارسی، نگاه کنید به پایان
 »تجلی آیین دادخواهی در ادبیات فارسی تا آغاز مشروطه«
اط شرارت آمیز او با شیطان مفهوم بز نر از جهت روایات، برابر با یک واسطۀ پنهانی و ارتب. «2

طرح این موضوع در آثار  توالیتر در زمینۀ قربانی و براي بحث مفصلهمچنین  )197:1389سرلو،»(است.
 نوشتۀ رقیه وهابی دریاکناري و مریم حسینی» اسطورة قربانی در آثار بهرام بیضایی«بیضایی نگاه کنید به مقالۀ 

 

توان در هدف قرار گرفتن بورژوازي در شوروي، یهودیان در آلمان نازي و این را می ،در دورة معاصر .3
 مشاهده کرد.به عنوان عامل مشکالت سیاسی و اقتصادي جامعه سیاهان در امریکا 

نوشتۀ » تحلیل رفتار متقابل«. براي بحث و بررسی بیشتر پیرامون چگونگی عملکرد این سه بخش نگاه کنید به 4
 اریک برن

 نهادند یک سر به ضحاك روي  ایران همه شاهجوي              سواران . 5
 )17:1374ورا شاه ایران زمیـن خوانـدنـد   (فردوسی،    به شاهی برو آفرین خواندند               

 

توان اداي احترامی به کاوة آهنگر . آهنگر بودن میرمهنا یا همان میرِکفن پوش نیز جالب توجه است. این را می6
ضمناً داستان  اش شورید.دانست که او خود نیز از پی به تنگ آمدن از ظلم حاکم، بر ضحاك و نظام استبدادي
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کاوش  پوش بسیار تاثیرگرفته از نهضت سربداران است. براي مطالعۀ چکیدة کاملی از این نهضت ومیرکفن
طلبی در نهضت شیعی سربداران ستیزي و عدالتظلمواکاوي مفاهیم «بیشتر در موضوع آن، نگاه کنید به مقالۀ 

 چاقی الدین نجمی و سعیده قرهنوشتۀ شمس» خراسان
. در ناحیه جنوب غربی ایران، هنوز در برخی ایالت و عشایر و همچنین روستاهاي زاگرس، مراسم اسب 7

 گردانی دور مزار مرد تازه درگذشته وجود دارد.
ن(ع) نیز الگوي مشابهی قابل مشاهده است. ماجراي عدم یاري کوفیان در در ماجراي کربال و امام حسی. 8

هاي خونخواهی آنان پس از شهادت امام حسین جالب زمان حیات امام و حرکت ایشان به سوي عراق و قیام
 توجه است.

ویش که گفتگ» قدرت اسطوره«. ذکر نقل قولی از جوزف کمپبل در اینجا خالی از لطف نیست. او در کتاب 9
در انجیل گنوسی، به قلم توماي قدیس که اخیراً کشف شده، عبارت مهمی وجود «گوید: رز است، مییبا بیل مو

کنم در فصل سیزدهم انجیل فکر می» دارد: پیروان مسیح می پرسند، دوران پادشاهی کی فرا خواهد رسید؟
یعنی پایان  –شناختیانگارة اسطورهخوانیم پایان جهان نزدیک است. به عبارت دیگر، یک مرقس است که می

به منزلۀ پیش بینی نوعی واقعیت علمی، مادي و تاریخی در نظر گرفته شده است. اما در روایت توما،  -جهان
نباید انتظار ورود پادشاهی پدر را کشید. پادشاهی پدر در زمین پراکنده است و مردم آن «دهد: عیسی پاسخ می

 )312:1391(کمپبل، »بینند.را نمی
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