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 مقدمه

ود. این شهای ماندگار تاریخ بشر است که هنوز برپا میآیین قربانی از جمله آیین

 . ردّرسدآن حتی به دوران پیش از تاریخ می کهن داشته و سابقةای مراسم، ریشه

شود. پسران حضرت آدم )ع(، هابیل پای این آیین در اسطورة آفرینش نیز دیده می

ه کنند؛ قربانی هابیل پذیرفتهایی به پیشگاه خداوند عرضه میو قابیل، قربانی

 فلسفة او باید خوانششود. برای تحلیل و فهم اندیشة بشر ابتدایی و درک می

 ای را به کمک طلبید. هاسطور

ر شدن است. قربانی دقُربان و قِربان از ریشة قرب به معنی نزدیکواژة قربان: 

 ـاعم از انسان، حیوان یا نبات  ـ ایگرفتن زندگانی موجود زنده»علم ادیان یعنی 

دایان و جلب کردن یا خوردن به منظور تقرب به خاز راه کشتن، سوزاندن، دفن

قربانی کردن، عملی است که چیز یا کسی را که ( 3711: 3180)مصاحب « نظر آنان.

 کند.است، مقدس مینذر شده 
شود و به خداوند تقدیم قربانی از تمامی دنیای پست و پلشتِ شخص جدا می»

گونه شود تا وابستگی، اطاعت، توبه، یا عشق او را گواهی دهد. چیزی که بدینمی

نده روست که اغلب سوزاشود، دیگر قابل انتقال نیست. از اینخداوند تقدیم میبه 

« درازی کرد؛ زیرا مایملک خداوند است.شود و نباید به آن دستو یا نابود می

 (910: 9، ج3187)شوالیه و گربران 

( اخذ sacrificiumاست که از واژة التینی) (sacrifice)واژة قربانی در انگلیسی 

( به معنی ساختن facereبه معنی مقدس و ) (sacer)ت. این کلمه از ترکیب شده اس

این واژه استفاده »است: ذیل این واژه آمده  3بریتانیکااست. در دانشنامة ساخته شده 

دن به نظر کرشستن و صرفمتداول و دنیایی داشته و برای توصیف نوعی دست

اارزش یابی به چیزِ بباارزش برای دسترفته است و به معنی تسلیمِ چیزی کار می

                                                           

1. The New Encyclopedia Britannica 
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ک کنند یا شخصی یشان قربانی میدیگر است. برای مثال، والدین برای فرزندان

کند؛ اما در واقع واژة قربانی خاص ادیان بوده بره را در راه کشورش قربانی می

و یا  شدنداست. یک نوع عمل آیینی که در آن اشیاء یا موجوداتی کنار گذاشته می

های ماوراءِ طبیعی پیشکش گردیدند و به یک خدا یا بعضی از قدرتقف میو

 (815: 36، ج 3443)« .شدندمی

نویسی و پژوهش در در عرصه درام 3193بهرام بیضایی کار خود را از سال 

بی های ادای پُرکار و هنرمند است. نگارشزمینة تئاتر آغاز کرده است. او نویسنده

های اوست؛ هرچند که ها و برخوانینامهها، فیلممایشنامهبهرام بیضایی شامل ن

 است.بسیاری از آثار او به صحنة نمایش و یا اکران در سینما نرسیده 

های سبکی بیضایی، استفاده از اسطوره است. او در روایت از ویژگی

های ازلی و های اساطیری، صورتهایش، از اسطوره به شکل موقعیتداستان

برد. اگرچه خود بر این باور است که به شکل نمادی و رمزی بهره میتصویرهای 

: تسمحصول ترواش ذهنی اواین امر  است؛ بلکهها بهره نگرفته آگاهانه از اسطوره

اینها از من تراویده  ها پرداخته باشم.ها و اسطورهکنم عمداً به آیینمن تصور نمی»

: 3149)به نقل از عبدی « ید گسترده...های شااست؛ همچون راه بیان فشردة مضمون

63) 
در این جستار، برآنیم تا اسطورة قربانی را در آثار بیضایی، بررسی و تحلیل 

های نامهها و بیش از نیمی از فیلمها، برخوانیبدین منظور تمامی نمایشنامهنماییم. 

ی ی را که حاوآثارها است. از میان آنمطالعه شده  ـ نامهـ یعنی بیست و دو فیلم او

؛ «تنامة کالفتح»اند از: اند، گزینش نمودیم. این آثار عبارتاسطورة قربانی بوده

طومار شیخ »و « آهو، سلندر، طلحک و دیگران»؛ «زمین»؛ «پوشهای میرکفنقصه»

ا به است؛ بدین منظور، ابتد تحلیلیـ  توصیفیشیوة پژوهش به شکل  «.شرزین

پردازیم. سپس پنج اثر را انی، انواع و اهداف آن میمبانی نظری در خصوص قرب
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ل کنیم. در انتها نیز نتایج حاصاند، بررسی و تحلیل میکه دربرگیرنده این مباحث

شود، ها پاسخ داده میدهیم. سؤاالتی که در این پژوهش مطرح و به آنرا ارائه می

 ؟ورة قربانی چیستگیری از اسطهای بیضایی در بهرهشامل موارد زیر است: شیوه

طرح های مکند؟ قربانیاش استفاده میوی از کدام انواع قربانی در روایت آثار ادبی

 گرفتند؟شده در آثار بیضایی، برای چه نوع هدف و درخواستی، صورت می

 

 پیشینة پژوهش

 توان اثرها، میاست. در رأس آن ای نگاشته شدهدر مورد آیین قربانی آثار ارزنده

شناس و فولکلوریست، نویسندة را نام برد. این انسان 3ارزشمند جیمز جرج فریزر

هایی از انواع قربانی، آوری نمونهاست. او در این کتاب به جمع شاخة زرینکتاب 

 یقربانی در ادیان الهپردازد. فریده فقیهی محدث نیز در کتاب در ملل مختلف می
ف پرداخته است. در مجالت ادبی، مقاالتی به بررسی آیین قربانی در ادیان مختل

از احمد آقایی « قربانی در آیین یهود»در خصوص قربانی وجود دارد، از جمله: 

از نجیمه آزادی « رمزگشایی آیین قربانی در اسطوره، عرفان و فرهنگ»(، 3143)

های نمایش های باروری و قربانی در آیینجستاری بر اسطوره»(، 3149عباسی )ده

ای با موضوع قربانی و تطبیق (. اما تاکنون مقاله3143از خسرو سینا )« کردستاندر 

 است.آن با آثار ادبی نگاشته نشده 

در مورد آثار ادبی بیضایی نیز مقاالت خوبی منتشر شده؛ اما تاکنون مطالعة علمی 

د، توان برشمراست. مقاالتی که می در حوزة مورد بحثِ این مقاله صورت نگرفته

گانه نمایشنامه شب هزار و یکم بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه»اند از: عبارت

نقش اسطوره و »(؛ 3184لی و شهین حقیقی )حسناز کاووس« بهرام بیضایی

                                                           

1. James George Frazer (1854-1941) 
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از اکبر شامیان ساروکالیی و مریم « جنسیت )نقش زن( در سینمای بهرام بیضایی

 «سینمای بیضایی و مهرجویی شناختی هویت زن درتحلیل جامعه»(؛ 3143افشار )

بررسی عناصر انسجامی در متن نمایشی »(؛ 3140از غالمرضا آذری و علی تاکی )

از بهروز محمودی بختیاری و وحید آبرود « سه برخوانی نوشته بهرام بیضایی

جدال زنان عیار در برابر اسطورة مغول در »های ( و چهار مقاله با عنوان3143)

ی بهرام های داستانتصویر ایزدبانوان در روایت»، «هرام بیضاییهای داستانی بروایت

و « کهن هایهای بهرام بیضایی از داستانانواع بازنویسی و بازآفرینی»، «بیضایی

ری از رقیه وهابی دریاکنا« بازنمود موضوع و شگردهای ادبی در آثار بهرام بیضایی»

( منتشر شده 3146( و )3147(، )3149های )و مریم حسینی به ترتیب در سال

 است.

ها و پردازِ ایرانی، از انواع آییندر آثار بهرام بیضایی، نویسنده و هنرمند اسطوره

قربانی یکی از مناسکی است که سخت مورد  ةاست. اسطورمراسم کهن سخن رفته 

تواند مطالعه و هایِ آثار وی، میعنوان یکی از سراسطوره توجه وی بوده و به

قربانی  ةطور ویژه، در پی تحلیل و بررسی اسطوردر این پژوهش، به بررسی شود. 

 در آثار ادبیِ بیضایی هستیم.

 

 بحث نظری

که از طریق آن، چیزی به »وان یک آیین تعریف کرد تطور کلی قربانی را می به

است تا میان سرچشمة قدرت روحانی و شده و یا تباه می عنوان تاوان پرداخت

تواند از رتباط برقرار کند. این ارتباط میکسی که به یک چنین قدرتی نیاز دارد، ا

ه گردید که با انجام عمل قربانی قدرتی بنوع اشتراکی باشد؛ یعنی چنین تصور می

 ن طریق از بینهای انسانی بدیشد و یا اینکه برعکس، ضعففرد بخشیده می
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ها اشکال قربانی( 3: 33، ج 3454 3«دانشنامة...)»« است. شدهرفته و یا خنثی میمی

 یینی.های آهای غیرخونی؛ پیشکشهای خونی؛ پیشکشگوناگونی دارند: پیشکش

 

 2های خونیپیشکش

 شدند. اساسدر این نوع قربانی، حیوان یا انسانی به عنوان قربانی انتخاب می

ور ط عنوان نیروی حیاتی مقدس است. خون بهقربانیِ خونی در شناخت خون به 

گیرد. شود و مقاصد متعددی را در برمیکلی به عنوان محمل زندگی لحاظ می

( در میان کشاورزان 1ترین شکل شعیرة کشتن )ذبحعام»برای مثال، باروری زمین. 

ای با قدرت ایفاء نوان مادهاست. در اینجا خون، نقش مهمی را به عدیده شده 

 شود، به دلیلآورد. خون در مزارع افشانده میبارمی خیزی بهکند که حاصلمی

 (10: 3140محدث )فقیهی« اینکه باروری محصوالت کشاورزی افزایش یابد.
شدن شاه یا فرزندانش در زمان قحطی به این باور عالوه بر مورد اخیر، قربانی

بود که آنان معتقد بودند، شاه مسئول آب و هوا و محصوالت  مردمان بَدوی وابسته
کشاورزی است؛ بنابراین هرگونه نقصانی در این دو مورد را باید با دادنِ جانش 
جبران کند. البته رسم قربانی کردن مخصوص شاه و شاهزادگان نبود. در میان قوم 

، شکست در جنگ در هنگام بروز بالهای عظیم مثل شیوع طاعون، قحطی یا»سامی 
ان شان را برای بَعَل قربانی کنند. یک مؤلف باسترسم بود که فنیقیان یکی از عزیزان

  (135 :3186فریزر ).« هاستگونه قربانیگوید: تاریخ فنیقیان پر از اینمی

ها، بسیاری از ملل، در گوشه و کنار دنیا مانند یونانیهای قربانی انسانی: آیین

ها زدند. آناها و... به قربانی انسان دست میها، مصریان، مایآفریقاییها، سوئدی

گزیدند. ها برمیخرید، از میان انسانبالگردانی را که گناهان مردم را به جان می

                                                           

1. Encyclopedia of Religion and Ethics 2. Blood offerings 

3. slaying 

 



ـ  46 زمستانـ  94 شـ 31 س  107 /«ییضایبهرام ب»در آثار  یقربان ةاسطورـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ه ای وابسته است. در کل قربانی انسان بهای پیچیدهقربانی انسان به عقاید و آیین

 است.گرفته ن انجام میعنوان یکی از وسایل برقراری نظم جها

خود ساخت. او چون خود را فانی انسانِ نخستین برای خود، خدایانی شبیه 

 ـ کرد. از این رو، انسانمخلوقِ ذهنش را نیز میرا فرض می دانست، خدایمی

ی بر کرد. مردمان بدوخدایان را نیز که تجسم انسانیِ الوهیت بودند، فانی تلقی می

 ـ این انساناین باور بودند که سالمت جهان و خودشان در گرو زندگی یکی از 

 ـ ها همچنین دریافته بودند که هیچ مراقبتی مانع از مرگ انسانخدایان است. آن

های ضعف اندیشیدند: با بروز نخستین نشانهگردد؛ بدین سبب ترفندی خدایان نمی

وش خکشتند و روحش را قبل از اینکه دستاو را می خدا،ـ  اننیرویِ انسو نقصانِ 

 دادند.زوال گردد به جانشینِ نیرومندش انتقال می
آیین کشتن شاهان به محض بروز ضعف بشری در آنان، دو قرن پیش در سرزمین »

دانستند و معتقد است. شاهانِ سوفاال را خدا میکافری در سوفاال رواج داشته 

قادرند بسته به اقتضای فصل، باران یا آفتاب پدید آرند. با وجود این، بودند که 

ترین سستی جسمانی، همچون افتادن دندان، کافی بود تا موجب مرگ این کوچک

 (103: 3186 زریفر« )خدایان شود. -انسان 

رجیح شدند و تهای پیری و سستی نمیروز نشانهبعضی از اقوام حتی منتظر ب

ای کوتاه را که احتمال پیری عین قدرت بکشند. از این رو، دورهدر  دادند شاه رامی

ی در بعض ـ کردند. این دوره، دوازده سالشاه در آن وجود نداشته باشد، تعیین می

 ـ در یونان باستان ـهشت سال و  ـ در سوئد قدیم ـ نُه سال ـ از نقاط جنوب هند

شته ای معین کسستی و یا طی دوره هایقانون که شاه باید با بروز نشانهاست. این 

ی هایشود، سالطین را بر آن داشت، تا راهی برای لغو و یا اصالح آن بیابند. راه

کشتن شاهزادگان، آوردن فرمانروایانِ موقت، تعویض شاه با برده و یا با یکی  چون:

شدنِ کس دیگری را به جای خود از محکومین. فرمانروا هنگامی که توانست قربانی

بقبوالند، در حقیقت توانسته بود ثابت کند که مرگ آن کس، دقیقاً تأثیرِ مرگ خود 
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کس بهتر از پسرِ شاه قادر نبود، جنبة خدایی شاه را او را دارد. در این میان، هیچ

توانستند سلطنت کنند، پس از آن یا نشان دهد. شاهان قدیم سوئد، فقط نُه سال می

 کردند.را جایگزین خود میشدند و یا کسی باید کشته می

کُشی رواج ای از رسم کهنِ شاهها، شکل دگرگون شدهدر بعضی از سرزمین

شود و شخصی به شکل صوری، . هر سال، شاه مدت کوتاهی عزل میدارد

بته لا ـ شودشده، شاهِ ظاهری کشته میشود. در پایان مدت تعیینجایگزین او می

 گردد.و شاه اصلی به سلطنتش بازمی - شوددر مواردی نیز شاه کشته نمی
در مصر علیا در اولین روز سالِ خورشیدی به تقویم قبطی، برابر با دهم سپتامبر »

کشور، سه روز به حال  رسد، حکوت معمولِکه آب نیل به بیشترین حد خود می

زیند. فرماندارِ موقت، نوعی گرای خود حاکمی برمیآید و هر شهری بتعلیق درمی

گذارد. ریش دراز بوری نیز دارد و ردای بلندِ عجیب و ها بر سرمیبلندِ لودهکاله

غریبی بر تن دارد. او با عصای سلطنت در دست، به همراه مردمانی که وانمود 

شوند. موران و ضابطان اویند، به خانه فرماندار روانه میکنند کاتبان و مأمی

ه نشیند و بانروایِ ساختگی بر مسند مید. فرمسپارفرماندار جایش را به او می

پردازد؛ حتی فرماندار و مقامات زیردستش نیز، باید داوری و رتق و فتق امور می

وم محکتصمیمات و احکام او را بپذیرند. شاه ساختگی پس از سه روز، به مرگ 

: 3186 زریفر« )زاید.زنند و از خاکستر آن فالح میشود. ردای او را آتش میمی

134) 

ب ا برای قربانی سالیانه انتخادر بین سیاهان یوروبا در آفریقای غربی کسی ر

س از د. او را پکنند. وی ممکن است، فردی آزاد یا برده، ثروتمند و یا فقیر باشمی

ختیارش دهند و هرچه بخواهد در انامند. به او خوب غذا میانتخاب ئولووو می

ریزند و هویتش، بر سرش خاکستر میپوشاندن گذارند. پس از آن برای می

گردانند تا بال و گناهان ها میمالند. او را در کوچه و خیابانیصورتش را گچ م

کشند آیند و بر او دست میها بیرون میمردم را به خود جذب کند. مردم از خانه

تا گناهان خود را به او انتقال دهند. سپس او را به درون آلونکی متبرک به نام 
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خواند، پس از آن سرش را د. در آنجا او آخرین آوازش را میبرنیگبودو میا

له یا آواز او که به کردند. آخرین ناند و خونش را به خدایان پیشکش میبریدمی

ها بر این باور رسید، خوشحالی مردم را در پی داشت؛ چراکه آنگوش مردم می

ت جب تسکین خشم خداوند، برکشان پذیرفته شده؛ در نتیجه موبودند که قربانی

 (631: 3186 زریفر)شود. شان میو فراوانی محصول

کُشی، جایگزین کردن مجرمانِ محکوم به یافتة آیین شاهآخرین شکل تخفیف

داشتند باستان، مجرمان محکوم را نگه می هایاست. سلتگناه بوده جای قربانیان بی

ر ها بقربانی کنند. آن ـ شدبرگزار میبار که هر پنج سال یک ـتا در جشن بزرگ 

این باور بودند که هرچه تعداد قربانیان بیشتر باشد، باروری زمین بیشتر خواهد 

ردند. در کبود. اگر تعداد قربانیان کم بود، اسیران جنگی را جایگزین قربانیان می

کشیدند میزدند، بعضی را به چهار میخ زمان موعود، بعضی از قربانیان را با تیر می

 (578)همان: سوزاندند. و بعضی را زنده در آتش می

ناهان توان گجوامع ابتدایی بر این باور بودند که می های قربانی حیوانی:آیین

قدس که البته گاهی مـ  یک قوم را بر دوش حیوانی افکند. با قربانی کردن آن حیوان

 شدند.سعادتمند میگناه و فته، مردم بیگناهان قوم از بین ر ـ نیز بود

ست. ا ترین مراسم و شعائر آیینی آینوهایکی از مهم 3جشنِ خرس ایومانته

اند که اکنون در هوکایدو، جزایر ساخالین و کوریل آینوها یک گروه نژادی باستانی

را پرورش اندازند و او خرسی را به دام میسکونت دارند. شکارچیان آینو، بچه

دهند تا با آن، جشن بزرگ خرس را برپاکنند. قبل از برپایی این جشن، صاحب می

ها پس از اجرای مقدمات کند. آنهمة دوستان و خویشانش را دعوت میخرس 

جشن که شامل خوردن شرابِ حاصل از تخمیر ارزن، پرستش خدایان و دعوت 

 کشند.رحمانه میها به جشن است، خرس را به شکلی بیآن

                                                           

1. Iyomante 
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ها، آیین بزکُشی دهم ماه هفتم بود، خاخامِ یهودی ز کفاره که مصادف بادر رو

بار الویان، کرد. اولرائیل به بزِ بالگردان برگزار میاسرا برای انتقال گناهان قوم بنی

 کند.مطرح می کتاب مقدسرا در  3بز کفارة گناه
دند، کرور تقدیم میآدر روز عید استغفار، ربان بزرگ دو بز نرینه را که افراد نام»

که به قرعه انتخاب شده ـ شد و دیگری داشت. یکی از بزها ذبح میدریافت می

بود، به در خیمة اجتماع  گشت. این بز که سنگین از بار گناهان امتـ آزاد می بود

شد و در واقع تمامی گناهان بر سر او گذاشته، سپس به صحرایی ویرانه حاضر می

 (84: 3، ج 3188)شوالیه و گربران « شد.برده می

شود، متعلق به خداوند و بز بالگردان برای عزازیل )شیطان( بزی که ذبح می

شود. او نماد تکفیر و دفع شر بوده، رفتنش بدون است. بز بالگردان رانده و طرد می

ه برد، بدین ترتیب این بدی دیگر بت. بز بالگردان بدی را با خود میبازگشت اس

شود. بالگردان گاهی حیوانی آسمانی بود. مردم ماالبار گناهکار نوشته نمیپای 

و خوردن گاو را مانند قتل ها کشتن اند. آنهمانند هندوها برای گاو حرمت قائل

برهمنان، گناهان مردم را به یک یا چند گاو انتقال »دانند؛ با وجود این عمد می

خود دارند، در محلی که برهمن تعیین دهند، سپس گاوها و گناهانی را که در می

 (631: 3186)فریزر « برند.کند، از بین میمی

 

 2های غیرخونیپیشکش

مرد. گیاهانِ خوراکی های غیرخونی برشتوان برای پیشکشموارد متعددی را می

ان جل: شراب، شیر و حتی آب؛ اشیاء بیهایی مثها؛ نوشیدنیها و دانهمانند: میوه

ها. انسان با هدیه چنین چیزهایی به درگاه خدایان، در گرانبها و سالح مانند: فلزات

 پی کسب خشنودی ایشان بود.

                                                           

1. Scapegoat   2. Bloodless offerings 
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های کنندهجمع .های غیر خونی از نوع گیاهان بودنددر مرحلة اول، پیشکشی

کردند. زارعان جمع کرده بودند، پیشکش خدایان میغذا، بخشی از غذایی را که 

شامیدنی چون غذا و شراب تقدیم هایِ خوراکی و آبه موجودات برتر، قربانی

شد؛ کردند. شراب به عنوان خون انگور و همچنین خون زمین محسوب میمی

 (13: 3140محدث )فقیهیبخشید. آشامیدنی مینوی که به خدایان و بشر نیرو می

 قبل از بذرافشانی هدایایی را برای برکت و باروری کشاورزان در ضیافت ژوپیتر،

شده انضیافت ژوپیتر عبارت است از گوشت بری»کنند. تر به ژوپیتر تقدیم میبیش

و یک کوزه شراب که آن را به صورتی شایسته و مناسب، طبق آیین دینی به ژوپیتر 

تقدیم کنند. پس از تقدیم کردنِ پیشکشی، ارزن، سبزیجات، سیر و عدس را 

 (330 – 333: 3، ج 3185)الیاده « کاشتند.می

 

 1های آیینیشپیشک

ی این وضعیت خداگونگ»شود. ها، قربانی خداگونه تلقی میدر این نوع از پیشکش

ای ممکن است حاصل این ایده باشد که عمل قربانی، تکرار یک قربانیِ اسطوره

ازلی است که در آن یک خدا، خود یا خدای دیگری را برای خدای سومی قربانی 

 (795: 33، ج 3485 3)الیاده« کرد.می
را در اوایل فصل بهار  1مردم مکزیک خدای بزرگ، هوئیتزیلوپوچتلی

 دادند. اینساختند و در معبد قرار میپرستیدند. تمثال او را همانند انسان میمی
دة خدا بود، در سر مردی که یک سال تمام نماین ای جاندار داشت؛خدا، نماینده

یات که از خصوصـ ها را انی این بود که رقصاین قربشد. از وظایف سال قربانی می
تا اول  ـپیر و جوان  ـ سر و سامان دهد. درباریان، جنگاوران ـ ها بوداین جشن

                                                           

1. Ritual offerings   2. Eliade 

3. Huitzilopochetli 
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رقصیدند. صبح روز بعد دوباره رقص آغاز همراه با زنانِ جوان سرمستانه میشب، 
 شد. همان روز نمایندة خدا قربانی می گردید و درمی

های انگیزی از کاغذ با نقش دایرهرسید، لباس شگفتشوم فرا میوقتی ساعت »
زرین  هاییاین هیئت، با جِلنگ جِلنگ زنگولهکردند... نمایندة خدا با سیاه تنش می

ود و به همین حالت به های جشنواره بمچ پاها، ناظر و پیشاهنگ همة رقصبر 
شتند، قلبش را از داگرفتندش و محکم نگه میرفت. کاهنان میسوی مرگ می
شد و گرفتند. سرش از تن جدا میکشیدند و به سوی خورشید میسینه بیرون می

خدای دیگری که مدتی پیش قربانی شده بود، بر سر نیزه  ـدر کنار سِر انسان 
 (693 – 691: 3186)فریزر « کردند.می

 شود، خودِ خداست.ن باور است که شخصی که قربانی مینیز بر ای 3کمبل
شود، گویی هدیه ی، هنگامی که یک قربانی تقدیم میهای شکارگردر فرهنگ»

ا است کاری برای ما انجام دهد، یست که از او خواسته شده یا رشوه به خدایی
ای قربانی های کشاورزی هنگامی که چهرهچیزی به ما بدهد؛ اما در فرهنگ

شود و به دفن میمیرد، هره خودش خداوند است. شخصی که میشود، آن چمی
.« رسدشود و از بدن او غذا و روح به ما میشود. مسیح مصلوب میغذا تبدیل می

 (365: 3186)کمبل 
 

 هدف از قربانی

، چهار نیت را از قول متخصصان «نیات قربانی»در مدخل  نامة دیندانشدر  3الیاده

و  7توسلی ـاستدعا  9؛شکرگزاری 1؛کند که شامل: ستایشیعلم الهیات مطرح می

توان ادغام نمود و به شود. از نظر الیاده، تمامی این چهار نیت را میمی 6ایکفاره

 (795: 33، ج 3485)صورت یک قربانی واحد درآورد. 

                                                           

1. Joseph John Campbell (1904-1987) 2. Mircea Eliade (1907-1986) 

3. Praise     4. thanksgiving 

5. supplication    6. expiation 
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ندرت هایی که محض ستایش خداوند و بدون قصد و غرضی باشند، به قربانی

و در  است ترین نوع قربانیاست. نوع قربانیِ شکرگزاری رایج دیده شده

انجام  ایشود. قربانی توسلی برای تقاضا و خواستههای گوناگون دیده میفرهنگ

 شود که عالوه بر برقراریهایی میبانی، شامل تمامی قربانیگرفت. این نوع قرمی

 قربانی نمود.، تأثیر خاص دیگری را نیز طلب میو استحکام ارتباط با عالم قدسی

ن خطایی است که ممکن بود خشم و غضب خدایان ای برای برطرف نمودکفاره

 را موجب شود.

 

 «بهرام بیضایی»های نامه و نمایشنامهتحلیل فیلم

 «پوشهای میرکفنقصه»

دارای سه اپیزودِ به هم پیوسته است. زمان روایت، « پوشهای میرکفنقصه»نامة فیلم

باشد. میرمهنا مردی روستاهای ایران در دورة مغول می دورة ایلخانان و مکان آن،

سال و استاد آهنگر است. ایلخان مغول که به تازگی از فتح ری بازگشته، از میان

ا برای ن رپرسد: ترالکند. میر مهنا از او میمیرمهنا دختر زیبایش، ترالن را طلب می

سه و خودم!  برای هر گوید:خواهی؟ ایلخان در جواب میکدام یک از پسرانت می

گوید: نباید مانند مادرت خودکشی کنی، از این رو ترالن را میرمهنا به ترالن می

رِ برد؛ اما به ناگاه سایلخان، ترالن را به سراپرده می برد.آراسته به نزدِ ایلخان می

ای دیدنی، جوران و شود. ترالن، در مبارزهبیرونِ سراپرده پرتاب میایلخان به 

کشد. ترالن، در اثنای مبارزه با سربازانِ ایلخان رخان پسران دیگر ایلخان را میجالی

خان، پسر سوم ایلخان، همراه دوازده نفر شود. میرمهنا پس از کشتن غازانکشته می

شوند. پس از رود. از آن پس، او و یارانش دشمن اصلی مغول میبه سمت افق می

 خوانند.پوش میاین واقعه، مردم میرمهنا را میرکفن
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بینند که به شکم مادیان بسته شده بعدی، حُره و ماکان، شیخنا را میدر اپیزود 

عروسانِ ختایی به مبارکی تازهآورد که: شاه. شیخنا برای اهالی روستا خبر میاست

ختایی، سرِ بخشش دارد. او قصد کرده است خونی بر زمین نریزد؛ مگر برای 

س راضی یابند. هیچ کشود و بقیه نجات میآبادی کشته مینی. فقط یک نفر از قربا

د آبادی را به قص شود که به جای دیگران کشته شود. تا جایی که تمام مردان،نمی

ح گریزد. صبگذارد و مید؛ حتی ماکان نوعروسش را تنها میکننکوهپایه ترک می

 سته است. اوروز موعود، جوانی در لباس جنگی رو به جاده و پشت به آبادی نش

آماده است تا جان مردم روستا را با نثار خونش نجات دهد. او حره همسر ماکان 

 برد.آید و حره را همراه خود میپوش برای کمک مردم میاست. میرکفن

ها و روش ها از شکنجهبینیم. آنیدر اپیزود آخر ارکان برادر و دوستانش را م

گیرند که خود را در وان تصمیم میاند. مردان جسخت استنطاق مغول شنیده

زورخانه حبس کرده، به دست خود شکنجه دهند تا تمرینِ طاقتی باشد در برابر 

شکنجة احتمالی مغوالن. مردان جوان به دست خود و نه به دست مغول، نابود 

 کند، کسی نیست که از ارکانشوند؛ تا جایی که وقتی مغول به روستا حمله میمی

 فروشد و به جای آن شمشیرا میاش ردفاع کند. ارکان ششتری بافتهو دیگر زنان 

 خرد.می

در دو جای روایت، به آیین قربانی اشاره صریح شده است.  مناسک قربانی:

ة اینکه مردم، جای نخست در اپیزود دوم داستان؛ شاه ختایی قصد دارد به بهان

 عروسانما او به دلیل میمنت تازهها را از دم تیغ بگذراند؛ ادانند، آنمیرمهنا را می

 گذرد. گذاشتن شرطی از جانِ مردم ده می ختا با
گوید من امروز سرِ بخشش دارم. خان ختایی، خانِ یک کالم به تو ]شیخنا[ می»

ام خون نکنم؛ عروسان ختا، عهد کردههکه امروز سر بخشش دارد. به مبارکی تاز

از امروز، اردوی من از آبادی شما روز سوم  ـ مگر برای قربانی. بازش کن!
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کشم را بخرد! اول مردی که ببینم، می گذرد؛ از ویرانة شما! یکی بیاید خون بقیهمی

 (36: 3140)بیضایی« بخشم.و بقیه را می

عروسان ختا، قصد دارد منت ازدواج طور که مالحظه شد، شاه ختایی به میهمان

خواهد. یکی از موارد متعدد کند. او مردی را برای قربانی می آیین قربانی را اجرا

 هایکند، ازدواج از نوع قربانیگونه که الیاده بیان میقربانی، ازدواج است. همان

که  شوندهای جمعی محسوب میهای انتقالی از نوع قربانیانتقالی است. قربانی

 در حقیقت، ازدواج از نوع گیرند.د، اثبات و استقرار چیزی صورت میبرای تأیی

رود. برای اغلب اقوام، تشریفات سازی به شمار میزایی و روحتقدسهای قربانی

 شد.اثر خوانده میو مراسم آیینی چون ازدواج بدون قربانی ناقص و بی

وش را که به زحمت زندگی پی، پیرمردی یک چشم، افلیج و پارهمردم آباد

 که در ملل مختلف رایج ـهای قربانی همانند آیینکنند. درست کند، انتخاب میمی

دهند؛ ة غذای خوب، جای خوب و احترام میمردم آبادی نیز به یعقوب وعد ـ بود

 چیزِ ده. هایی در حد توان مردمِ بیالبته وعده

ش خوابی. خیالجای خوبی میدهیم؛ امشب یعقوب، امشب به تو شام خوبی می»

مایی. چنین دالوری باید لباس خوبی بپوشد. باید سر و دهندة را بکن، تو نجات

خواهی تا صبح خودم بادت بزنم، یا دهیم. میری. ما به تو رخت نو میتن بشو

کنیم؛ باالی تپه چطور سرت را به دامن بگیریم؟ ما تو را جای خوبی دفن می

 (13)همان: « کردی.است؟... تو همیشه کنار اولیا را آرزو می

شان شان را بخورد، لباساندیشد که دم را غنیمت بشمارد. شامود مییعقوب با خ

دهد. یر قولش بزند؛ اما اجل مهلتش نمیشان برود و بعد زرا بپوشد، به رختخواب

شود. نوع بلعد و در حین غذا خوردن، خفه میاو با اشتهای فراوان غذاها را می

هم از نوع انسانی است. هدف  های خونی، آنبانی در مورد اول، از دستة پیشکشقر

روه واند در گترسد که میانی، توسلی است، البته به نظر میآیین قرب از اجرای
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به شکل  یهایی با نیت شکرگزاریی نیز قرار گیرد. مورد دومی که آیین قربانقربانی

شود، صفحات انتهایی و در بخش سوم داستان است. صریح در داستان مطرح می

ست. ا ست، شاهد برگزاری آیینیا در قدمگاه منتظر ظهور میرمهنا نگهبان اسب که

های هایی دارند که بر سر آن کَلهبیند که بر دست چوباو در بیابان جماعتی را می

ها از روستایی نزدیک برای طلب باران به بیابان است. آن جانوران نصب شده

 هاییمله، دو نفر با صورتکاند. مراسم طلب باران با آدابی همراه است. از جآمده

 اند. یکی از آن دو نفر، لباس را بر تنش پارهپوست بز، مردی سیاهپوش را گرفته از

دارد،  زند. در این میان مردی که پنجه به دستاش میکند و دیگری تازیانهمی

 کند.وساطت مردِ سیاهپوش را می
این گناه ما  بینی؟نمیدار: این چه حرف است؟ خشکی را، قحطی را مرد تازیانه»

این عدة  خری؟ مرد یکم: به شهادتتو مکافاتش می ـهمه را گردن گرفته؛ 

یری گپیر رهامان بکند؟ گردن میگیری که این آفت بیحاضر! مرد دوم: گردن می

که بند بردارند و بارش ببارد؟ مرد یکم: من شفیعش، تا سه روز به حق مالک 

 ( 87: 3140ییضایب« )ید و او.عرش اگر باران نبارد شما دان

نند و جمعیت به سوی روستا باز کای سفید بر تن مرد میپس از آن پارچه

 گردد.می

طلب بارش باران مراسمی را زده روستا در بیان شد، مردم قحطیکه گونه همان

ن رو بارد؛ از ایشان است که باران نمیها معتقدند به سبب گناهانکنند. آنبرپا می

زنند است به عنوان قربانی، تازیانه میمردی را که گناه همة مردم را بر دوش گرفته 

ز های خونی، آن هم اتا شاید باران ببارد. از این رو، نوع قربانی از دستة پیشکش

طور که الیاده ای است. همانهدف از اجرای آیین قربانی، کفارهنوع انسانی است. 

نند تواای وجود ندارد و مید، گاهی مرزی میان دو نیت توسلی و کفارهکنبیان می

، نامه هدف غالبرسد، در این فیلمپوشانی کنند. البته به نظر مییکدیگر را هم

 ای باشد.کفاره
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عالوه بر مواردی که به صورت صریح در مورد قربانی و آیین : قربانی ـقهرمان 

ة قربانی نامه را بر مبنای اسطوربیضایی، پیرنگ فیلمرسد که آن بیان شد، به نظر می

 دارای سه اپیزودِ به هم پیوسته است که در« پوشمیرکفن»نامة نگاشته است. فیلم

سازد. در اپیزود اول، ترالن به ناچار هر بخش آن، دختری شخصیت اول آن را می

یر خود، شمشیر زرود. ترالن برای حفظ و از ترسِ ایلخان مغول به ضیافت آنان می

شود. جنگند و در آخر نیز کشته میو با ایلخان و پسرانش میکند لباس پنهان می

 گردد.در واقع، او قربانی خودخواهی و رذیلت ایلخان می
د رسد که او بازنموه، نوعروس زیبایی است. به نظر میایپزود بعدی در مورد حُر

رد مگزیند. زمانی که یعقوب پیررا برمیو تکرارِ زندگی ترالن است. حُره نیز مبارزه 

فداکاری را بکند؛ اما ماکان  میرد، حره منتظر است تا همسرش، ماکان اینافلیج می

کشند؛ من اگر زنان را هر کار بکنند، نمی»یشد: اندپذیرد. ماکان با خود مینمی

گ لباسِ جنکند. حُره گذارد و فرار می؛ بنابراین حره را تنها می«کشندمبمانم، می

 گیردمی« پوشیدهزن بنفش»ـ که از پوشد و در هیئت مردی جوان با شمشیری می

نشیند. او نیز قربانیِ خودخواهی شاه ختایی و ترِس ـ در جاده به انتظار مغوالن می

 کندآید، حره، ماکان را رها میکه میرمهنا برای کمک میشود. زمانیمردان آبادی می

 پیوندد.وش میپو به گروه میرکفن

اپیزود آخر، داستان دختری جوان به نام ارکان است. دختری که پس از کشته 

انست عاقبت او د»ایستد. هلوانان آبادی، خود به تنهایی میشدنِ برادر، نامزد و تمام پ

نه نامزدی دارد، نه برادری، نه پسر، نه پدری؛ ارکان پیرهن صبر را درید. شُشتری 

د. گفت ارکان اینجاست؛ ارکان برپاست. وقتی همه افتادند، او را داد، شمشیر خری

 (51: 3140ییضایب)« برخاست.

این سه دختر؛ یعنی ترالن، حُره و ارکان هر کدام بازنمود و دنبالة یکدیگرند. 

هنا، از جمله این دختران کشته شویم که همة یاران میرمدر پایان داستان متوجه می
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شود تا دیگری از خون او متولد شود. زن قربانی میشوند. در واقع، هر یک می

طور که بیان شد، در ای قابل تأمل است. همانودنِ قربانیان در پالت اثر، نکتهب

مواردی که قربانی به شکل صریح مطرح شدند، در همة موارد، مردی برای قربانی 

د که با دانیداستانش دختران را قربانیانی م شود؛ اما بیضایی در طرحبرگزیده می

ند تا گیرها شمشیر به دست میشوند. هر کدام از آنایستند و قربانی میآگاهی می

در برابر هجوم بیگانه از حیثیت و کشورشان دفاع کنند. در حقیقت این سه دختر، 

 قربانیان این روایت هستند.ـ  قهرمان

جنگ گوید که میرمهنا در در صفحات آخر روایت، برایمان می خوانقصه

پذیرند. ایلخان ترفندی رندانه نمیرو کشته شده است. مردم این واقعه را روبه

از طویلة خاص و یک شمشیر گیرد و یک مرکب زند، هر روز از مردم پول میمی

 اگر میرِ  فرستد تاا همراه نگهبانی به بیرون شهر میها ردهد. آنخانه میاز سالح

دل ب نماند. بدین ترتیب هم مردم سادهشمشیر و اسصاحب دعوت ظاهر شد، بی

م پولی به خزانة ایلخان واریز دهند و منتظر منجی خواهند بود و هکاری انجام نمی

 .شونده دخترش ترالن بر نگهبان ظاهر میشود. در صفحات آخر، میرمهنا همرامی

 کشد وبا یک حرکت شمشیر را از اسب می» دهد.او راهکار را به نگهبان نشان می

راه حل را شمشیر و مبارزه میرمهنا ( 84: 3140بیضایی )« گذارد.در دست نگهبان می

داند، نه صرف منتظر ماندن. این همان شمشیر است که قربانیان زن در دست می

 جنگند.گیرند و میمی

، روایتِ جدال و مبارزه با ستمگر زورگو است. «پوشهای میرکفنقصه»نامة فیلم

کنند تا جلوی تجاوز دشمن را به ردان و زنانی است که تالش میداستان مبارزة م

ها، بر هر صورت ممکن بگیرند. حکایت اشغال، کشتار، غارت و تجاوز مغول

صفحة تاریخ ایران ماندگار است؛ اما با بازگویی دوباره و چندبارة آن و یادآوری 

ا رفت. بیضایی بتوان جلوی غارتگران و اشغالگران امروز را گفجایع ایشان، می
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 هایش از اسطورة مغول سوداحساس چنین مسؤلیتی است که در بسیاری از داستان

جوید تا سمبلی برای دشمن ایرانیان بیافریند. بدیهی است که مقصود او فقط می

گیرد. ها نیستند، بلکه همه دشمنان و متجاوزان و قدرتمندان ستمگر را دربرمیمغول

بزار کند؛ امغول، راهکارهایی پیشنهاد می ـ اسطورة دشمنبیضایی برای مبارزه با 

مقابله در چنین مواردی، همواره مبارزه و قربانی است. در حقیقت، میرمهنا با تقدیم 

گیرد و دختر ترالن به پیشگاه مردم سرزمینش، جلوی تجاوزهای بعدی را می

از پای ننشینند و شود برای زنان دیگری چون حره و ارکان تا ای می)ترالن( اسوه

رسالت خود را که جدال با دشمن است تا نثار جان و خون خود ادامه دهند. 

شوند تا موجبات رهایی مردم خود را فراهم آرند و این قهرمانانی که قربانی می

 رسالت همواره ادامه دارد.

 

 «نامةکالتفتح»

زمان روایت دورة شود. ، به شیوة دانای کل روایت می«التنامةکفتح»نمایشنامة 

 خان، فرمانروایت است. داستان از کشمکش بین تویمغوالن و مکان آن، قلعة کال

در جنگ،  هاشود. هر دوی آنخان، حاکم بلخ بامیان، آغاز میکالت، و توغای

ا بر کنند؛ زیرروی نعش آخر مجادله می اند و حاال برسیصد و شصت نفر را کشته

خان، توغای و زند. تویتخار یک جنگ را رقم میین نعش، افاین باورند که ا

ن کند. او در ایر قلعة کالت ترتیب داده، دعوت میسردارانش را به ضیافتی که د

دستی پذیرد؛ اما بر میزبان پیشکُشی کند. توغای دعوت را میفکر است که مهمان

خان ش تویگریزند. توغای، ریخان میکند. سردارانِ تویه، قلعه را تصاحب میکرد

گرداند. او دستور داده بود که آراید و در شهر میتراشد و چون روسپیان میرا می

خان از شلوغی استفاده کرده، خان را در خندقی در مقابل جمع بکشند. تویتوی
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طمئن نبودند به دروغ به توغای خان میگریزد. سرداران توغای که از فرار تومی

 اند.هخان را کشتگویند که تویمی

برند. خان، میبانو، همسرِ تویخان، خبر مرگ او را برای آیسردارانِ توی

 بانو، ده سال بهخان در آمده بود. پدرِ آینو به عنوان گروگان به همسری تویباآی

ماه تدبیر و نیرنگ قلعة کالت را از دست مغول حفظ کرده بود تا اینکه مغول شش

ن، کند و برای تضمیبانو باالجبار صلح میپدر آیکند. تمام کالت را محاصره می

 میرد.خورد و میآورد و خود سم میخان درمیدخترش را به همسری توی

خان را جمع کرده، به هر یک جداگانه وعدة همسری بانو، سردارانِ تویآی

تد، فرسز طرفی برای مردمان آالن پیکی میدهد. اخود و فرمانروایی بر کالت را می

بانو با اند. آیمنانِ دژِ کالت به جان هم افتادهی بر اینکه: تیغ تیز کنید که دشمبن

ان خکند. توغایها تسخیر میخان و آالنتمام، دژ را با کمِک سرداران تویزیرکی 

. زندحضور معشوق سابق با خنجر میبانو بود، خود را در که روزگاری عاشقِ آی

کند که چرا انتقامش را گرفته؛ زیرا را شماتت میبانو شود و آیخان ظاهر میتوی

و  ین ترتیب کالتکشد. بداست! آی بانو، توی خان را نیز میانتقام سهم او بوده 

 یابند.کالتیان نجات می

طور صریح، قربانی کردن مطرح در چند جای روایت به  مناسک قربانی:

ـ که بر سر آن با  بیند. در خواب، نعشیخان خوابی عجیب میشود. توغایمی

آید. نعش در یک دست، توغی برای انتقام به سوی او می ـ خان جنگ داشتتوی

خواهد و در دستِ دیگرش دبوسی دارد. بایاوت یکی از سرداران توغای، از او می

، بخوابد یتنگر فتنه تا کن؛ بالگردانتوغای چیزی »که برای تنگری قربانی کند. 

بانو به ترفندی، بار دوم، زمانی است که آی( 303ج: 3184یی )بیضا« برای او قربان کن!

ـ که خارهای سوزان به گشاید. او هزاران پرنده آتشین را هایِ کالت را میدروازه

آورد. سپاه که هزار پرندة آتش ـ به سوی کالت به پرواز درمی اندشان بستهپاهای
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یند. گشاشمرده، دروازه را می صت را غنیمتریزد. کالتیان فربیند، به هم میرا می

گوید: شود و به او میخان، سردارِ دیگر توغای، وارد میاست که قارات اینجا

چه منتظر نبودی رخ داد؛ دروازه را بر خان و ورد بخوان! آنقربانی بده توغای»

شود، بار سوم زمانی است که توغای مطلع می( 336: 3140ییضایب)« دشمن گشودند.

 خانجل و دوستاقبان که مأمور قتل تویخان نمرده است. او از میرادشمنش توی

ند. کای، خود مراسم قربانی را اجرا میست که توغ جاگیرد. اینبودند، اعتراف می

به  ه خونِ تاکو اینک تنگری که در آسمانی، این قربانی را از من بپذیر؛ سه قطر»

افشانم. این را بنوش و وی تو میو این بازمانده را به س ریزمچهار سمت خود می

ه من نرسد؛ و دشمنم را از چهار سمت مرا حصاری ندیدنی کن که زخم دشمنان ب

 (317)همان: « های کالن برسد.تو زخم

 او از نوع دهد. قربانیتوغای مراسم قربانی را انجام می گونه که بیان شد،همان

 و ربانی را برای دفع بالهای غیرخونی است؛ یعنی شراب. توغای آیین قپیشکش

قربانیِ دیرهنگامش، پذیرفته  دهد؛ امارو از خدای خود، تنگری، انجام میکسب نی

 ای است.ای و استغاثهپس هدف از اجرای این آیین کفاره شود.نمی

بر مبنای دو « نامة کالتفتح»مایشنامة رسد، نبه نظر می: قربانی ـقهرمان 

اسطورة نخستین، اسطورة قهرمان است. مطابق تعریف است. اسطوره نگاشته شده 

ردی است که قادر باشد بر زن یا م»جوزف کمبل تک اسطوره قهرمان، 

ها عبور کند و به اشکال مفید اش فایق آید، از آنهای شخصی و یا بومیمحدودیت

 سر بانو، قهرمانِ زن این نمایشنامه، موانع را پشتآی( 10: 3143)کمبل« انسانی برسد.

 رسد. گذارد و به نتیجة مطلوب میمی
بانی را مطرح ساخت. در توان اسطورة قردر زیر مجموعه اسطورة قهرمان، می

انو با تدبیر بت و کالتیان نجات یابند. پدرِ آیشود تا کالبانو قربانی میحقیقت، آی

ل ماهه مغودهد؛ اما در محاصرة ششو نیرنگ، کالت را از حملة مغول نجات می
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و شود. اشود، مجبور به صلح میحصار از هفت حصارِ کالت گشوده میکه شش 

بانو به بانو است. آیشد و هزینة این تدبیر، قربانی آیاندیبار نیز تدبیری میاین

انو ب؛ حال آنکه آیعنوان تضمینی برای برقراری صلح بین دو طرف جنگ است

بانو روایت از این قربانی شدنِ آیخواست قربانی شود. در چند جای خود نمی

بانو، تو آن تکی. تو خود را فنای ما کردی تا جنگِ آی»آید: سخن به میان می

یی؛ مشتی ارواح مغلوب صلح شد؛ ورنه ما امروز چه بودیم، جز سرهایی بر مناره

 (93 – 93ج: 3184)بیضایی « یی.گرسنة گریان در کناره

ید. گوتر از این قربانی سخن میور واضحط در بخش دیگری از نمایشنامه، به

 کند. بانو از تصمیم پدر شکوه میآی
خاِن پدرم که ده سال کالت را از مغول نگه داشت، دخترش را نتوانست... توی»

فاتح، آن قدر قدرتِ قوی هیبت، شرط آورد که در این صلح پیمانی بیاور 

، بانو! پدر روحت شادآی ـ یمناگسستنی. پدرم فرمود گرانبهاترین گوهرِ زندگان

چرا از من نپرسیدی؟ مرا گفتی کالت به قول تو بسته است. آنگاه سراپا مسموم، 

به جهان دیگر شتافتی؛ در آن حال که سفرة وصلی ناپاک را برنچیده بودند. پیرزن 

دهند تا خشمش فرو خوابد. پیرزن اش میه طعمهها غولی هست کدوم: در ترانه

 (89)همان: « قربانی!سوم: تو بگو 

پوشد. ثمرة این قربانی، نجاتِ دژ کالت و مردم آن بانو سیاه میاز آن پس، آی

خان افتد. هنگامی که خبر مرگِ تویشدن، بار دیگر نیز اتفاق میبانیبود؛ اما این قر

خان را بانو، ده سردارِ تویاندیشد. آیرفندی میآورند، او ترا برای همسرش می

کند. او تکرار ها را تشویق به جنگ میکند و به شرط همسری خود، آنجمع می

انیِ بار او قرباین« توان شکست.خان اگر شکست، توغای را نیز مییتو»کند: می

.« جویندمیکرده خود گم»بانو کنند و به قولِ آیشود که ادعای عشق میمردانی می

انو ببار، آیبا این تفاوت که این ثمرة این قربانی نیز نجات دژ و مردم آن است؛

 شود. خان، نیز متعجب میز فتحِ او، ایلچیِ سلطان، تنگقوتفاتح است. ا
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انو! ایلچی: بی. ایلچی: یک زن؟ پیشمرگ پیر: آیاتو در برابر فاتح کالت ایستاده»

؛ سکنم؛ چون تاتار بشنوند، گویند اینت زن! بیا دبیر، نام را بنویبینم و باور نمیمی

بانو، فاتح کالت، که منشور حکومت داری؛ ـ و اینک آی دان و فرمان اینخامه

 «ای هست که به تاتار برسانم؟و بر جای حق نوشته شود، آیا خطبهتا نام ت

 (364: 3140ییضایب)

است. در واقع، در این نمایشنامه دو اسطورة قربانی و « قربانی ـ قهرمان»بانو آی

 شوند.تک اسطورة قهرمان در هم ادغام می

 

 «زمین»

وچند ساله و همسر او، یاورِ ، مربوط به دُرنا زنی سی«زمین»نامة داستان فیلم

 ـ آیدز قراینی که در داستان به دست میاـ  وچند ساله است. زمان روایتچهل

آباد است. در ابتدای و مکان آن، روستاهای ایران و اسالم 3490حوشحول و 

ردند. کروند که پانزده سال قبل روی آن کار میداستان، درنا و یاور سراغ زمینی می

که در زیر درخت گردو دفن شده  ـها برای خداحافظی از زمین و فرزندشان آن

دهد. ان این زوج را نشان مینگری، زحمت فراواند. داستان با گذشتهـ آمده است

اند؛ اما پسرشان را به علت بیماری خشک را به زمینی پُربار بدل کردهها کویری آن

بماند، خاطرة کودک او خواهد در آن زمین دهند. از آن پس درنا نمیاز دست می

تر فروشند و به دنبال زمینی بهدهد. زمین را با قیمتی کمتر به همسایه میرا آزار می

 کنند.جا را ترک میتر آنو بزرگ

نی ها زمیکنند. آنشان، برای زنی مالک کار میاکنون درنا، یاور و پسر چهارساله

اند و حاال که زمین آباد شده است، آن را به مالک اصلی را به اقساط خریده

خیز را فروشند. بار دیگر، روایت با رجوع به گذشته، علت فروش زمینِ حاصلمی

نا ی فراشی قصد تجاوز به درشود. شب. پس از چند سال، درنا باردار میکندمیبیان 
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شود. فراش اش نیز سقط میکشد؛ اما در آن میان بچهکند. درنا فراش را میرا می

رنا بوس شبانة فراش، دسپارند. کاشان به خاک میرا در باالی تپه، مشرف به زمین

اش آسیب مردة روی تپه به کودک چهارساله کند،دهد. او دائم فکر میرا آزار می

ها قصد ترک این زمین را نیز دارند. بلوچی به رساند. ده سال گذشته است و آنمی

شان ها زمیندهند. آنها زمینِ مجانی میآباد به آنگوید که در شهر اسالمها میآن

ت فروشند و از هر دو زمین خداحافظی کرده، به سمرا به صاحب اولش می

 کنند.آباد حرکت میاسالم

خواهند که در ازای کنند و میها پذیرایی گرمی میآباد از آنمردمِ اسالم

، دهند و در قبالشزمینی بدهند. درنا و یاور پول میها قطعه سرسبزی زمین، به آن

مان به ما زمین گوید: به اندازه لیاقتها میخواهند. درنا به آنسند زمین را می

سابقه . مدانددر مسابقه می شدننابینا شرط زمینِ بزرگ را برنده «تاریخانِ » بدهید.

کنندگان از صبح تا غروب هر مقدار زمین که حصار به این شکل است که شرکت

شود، به شرط آنکه تا قبل از غروب آفتاب به نقطة شروع ها میکنند، متعلق به آن

کنند. مین بسیار بزرگی را حصار میبازگردند. یاور و درنا به سبب حرص زیاد، ز

ا هم بچه و هم یاور را از گردند؛ اما درنغروب به جای اول برمی ها تا قبل ازآن

 خیز شده است.دهد. حاال درنا صاحب زمینی بزرگ و حاصلدست می

ربانی ، برمبنای اسطورة ق«زمین»نامة رسد پیرنگ فیلمبه نظر می مناسک قربانی:

تالش، به »باشد. شاید تم اصلی داستان بر این معنا استوار است که ریزی شده پی

آنچه برای این زوج در اولویت است، داشتن زمین بزرگ و «. تنهایی کافی نیست

ها سه بار، زمینی بزرگ را پس از مشقات فراوان به دست باروری است. آن

رنا به یاور یادآور کنند، ده زمینی سنگالخ و خشک را آباد میآورند. بار اول کمی

خواهد، مة ده معتقدند که کسی که برکت میدادیم. او و هشود که باید قربانی میمی

هم  هر کی برکت خواسته، قربانی دادیم مرد؛درنا: باید قربانی می»بانی کند. باید قر
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 )بیضایی« کنه!خدا از ما قبول نمی ـ کنیم؟ نهداده. یاور: ما که مثل حیوان جان می

ما در د؛ ایاببه زمینی آباد دست میزند، او یاور از دادن قربانی سر باز می( 36: 3185

مادر توجهی پدر و دهد. پسر چهارساله به علت بیعوض پسرش را از دست می

 شود.بیمار و قربانی کسب زمین می

تر از زمین اول، بار دیگر مجبور بار دوم پس از ده سال کار روی زمینی بزرگ

پانزده سال گذشته  ثمروند. درنا در اتوبوس به زحمتِ بیشش زمین میبه فرو

 دهد که بایدین. او بار دیگر به یاور تذکر میاندیشد و به از دست دادن دو زممی

کرد! دیم. شاید قربانی کار رو درست میداشاید باید قربانی می»دادند. قربانی می

یاور دو فرزندی را  (13)همان: « انی ندادیم.یاور: ما کم قربانی ندادیم زن؛ ما کم قرب

بیند؛ اما این دو قربانی با میل صاحبِ زمین داده که از دست داده چون قربانی می

 گیرد.نشده است، بلکه زمین به سبب قربانی ندادن، خود قربانی می

ای اهالی آن، همچون خاکِ کویر روند که پول برها به شهری میبار سوم آن

درنا به دنبال ثبت ست. برای اهالی، آبادی زمین شرط است؛ اما یاور و ارزش ابی

رط آباد، شزمینی بزرگ. تاریخان، بزرگ اسالمخواهند و اند، سند و بنچاق میزمین

 شان از صبح در دشت،ند. یاور، درنا و فرزند چهارسالهداشدن در مسابقه میرا برنده

شان هستند. در بین راه، بار دیگر درنا آفتاب داغ مشغول حصار محدوة زمینزیر 

ه شجا میـ این سازیم؛ بیاجا رو کومه میدرنا: این»دهد. را تذکر می« دادن قربانی»

زنی که باهاش داریم. یاور: چرا حرف گاری رو نمیجا حیوون نگه میانبار. این

برند؛ ها مسابقه را میآن (83)همان: « نه؛ اول از همه قربانی!درنا: نه  بازار.ریم سبزهمی

است، ه های گذشتتر از زمینگیرد. زمین بسیار بزرگرا میاش اما زمین ابتدا قربانی

آفتاب یاور و کودک هر دو جان  شود. با باال آمدنتر میقربانی نیز بیشتر و مهم

و د مانگیرد. درنا میبار دو قربانی؛ یعنی همه چیز درنا را میسپارند. زمین اینمی

ه چهای خونی آن هم از نوع انسانی است. آنزمین. نوع قربانی از دستة پیشکش
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گوید، قربانی برای طلب برکت است. پس هدف از اجرای آیین که بارها درنا می

ورد غضب دهند، مه سبب اینکه قربانی را انجام نمیقربانی توسلی است البته آنان ب

 گیرند.قرار می

ها است. روایت ج، طمع، ستم و باورهای انسانروایت رن« زمین»داستان 

شده و آزمند است. در این نمایشنامه، بیضایی زندگی رنجوری مادر، زنی تجاوز

 کشد که برای به دست آوردن آن، حاضر به هرزمینی را به تصویر میکشاورزان بی

شان نها جان خود و فرزندااند. آنکاری هستند. درنا و یاور ناخواسته عاشق زمین

شوند بر عشقی که انسان بر زمین دارد. گذارند و شاهدی میرا بر سر زمین می

ها که آن را ندارند شود. آنای برای زارعین تبدیل میزمین خود، به نمادی اسطوره

کوشند. در باورهای ها که آن را دارند و در وسعتش میکنند و آنو طلب می

قربانی برای باروری و داشتن برکت هر چه بیشتر ای، رابطه میان زمین و هاسطور

ها دهند؛ پیشکش آندرنا و یاور نیز پیشکش می« زمین»نامة آشکار است. در فیلم

ست؛ اما زمانه سر ناسازگاری دارد. زمین شان ابستههای پینهعرق جبین و دست

ی هر زمینی ها بر روگیرد. آنها را در ازای قربانی میخواهد و کودکان آنخون می

تر، قربانی کنند؛ زمین هرچه فراخای را هدیة زمین میکنند، قربانیکه کار می

ارزشمندتر. داستان درنا و یاور، روایتِ اعتقاد به باورها و مقدساتی است که نقشی 

زند تا آدمی نتیجه اشتباهات، در زندگی ندارند؛ اما روزگار نقشی ناسازوار می

 «.زمین قربانی می خواهد»را به باورهایش برگرداند. ها و آزهایش ستمدیدگی

 

 «طلحک و دیگران»

 «آهو، سلندر، طلحک و دیگران»نامة نام سومین داستان فیلم« طلحک و دیگران»

تان سوم مربوط به کند. داسنامه سه داستان جداگانه را مطرح میاست. این فیلم
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مغول و مکان آن یکی از اش است. زمان داستان به دورة طلحک و خانواده

روستاهای ایران در دورة مغول است. طلحک، همسر، دختر و پسرش از هجوم 

الی کنند. اهها را نجات داده، سیر میبرند. مردم شهر، آنها به شهری پناه میگرگ

پذیرد. د؛ اما کسی نقش میرنوروزی را نمیانشهر در تدارک جشنِ میرنوروزی

ر عوضِ غذایی که به او و بدون زحمت نخورده است، د طلحک که تا به حال نانِ

ر این نقش شود. سردمدار به او داگیرد عهدهاند، تصمیم میهاش دادخانواده

گیرد. اگر کسی شوخی است، کسی سخنی را به جد نمیگوید: همه چیز به می

 عصبانی شود، به جد نیست، همه چیز به شوخی است.

ست کشیده، از برای یک روز از حکومت د شود. خان تاتارجشن آغاز می

 ست. طلحک شروع بهای به تماشای جشن میرنوزوزی نشسته ادریچه یا بامِ خانه

. گروهی کندخنانش، حقایق تلخ شهر را بیان میالی سکند؛ اما البهبذله و شوخی می

ها آن گیرند.گذشته، طلحک را زیر مشت و لگد میتابند و اندکی از جشن نبرنمی

 کنند. پسر خانواده نیزبه این هم اکتفا نکرده، به همسر و دختر طلحک تجاوز می

ماند. پایان جشن، خانواده طلحک رمقی برجان ندارند. او از این تهاجم درامان نمی

 شود.گشاید و از شهر خارج میها دست میبه سوی بیابان و گرگ

یله اند تا بدین وسمیرنوروزیمردم شهر، درصدد برپایی جشن مناسک قربانی: 

برای بازی در نقش  شان را تضمین کنند. سردمدار وقتی کسی رابرکتِ سال

ل میرنوروزی نیست. امسال برکت امسا»گوید: یابد، نومید میمیرنوروزی نمی

پذیرد، مراسم آغاز وقتی طلحک این نقش را می( 16الف: 3184)بیضایی « افتد!می

شود. اول از همه خان تاتار یک تمامی تشریفاتش برگزار می اسم باشود. این مرمی

ند. نشیو به تماشا می ـ درست مانند شاهان گذشته ـ گذاردروز حکومت را کنار می

نقش خود را تمام و  آیند و هر یکهایی غریب در میپس از آن مردم در هیئت

 کنند.کمال بازی می
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آورند روی سکو؛ که وسط آن یی میشود؛ او را توی زنبة بناطلحک پیاده می»

 داری است، زینت شده با پوست تخت و شاخ و زنگوله؛ وتخت کوچک سایبان

کشد و چهار ملک بازی اند. جمعیت هوار میچار سوی سکو، چهار مَلک ایستاده

 بردها را باال میکند؛ دومی خشتد. یکمی مشک آب را بر سر خالی میآورندر می

زند؛ و ریزد؛ سومی خود را باد میکه از آن خاک بر سرش میکوبد و به هم می

 (90: الف3184 ییضایب« ). گرداند...چهارمی آتشگردان می

 کُشیای از شاهشدههایی شکل دگرگونور که در مقدمه بیان شد، در دورهطهمان

شخصی به شکل صوری  شود وم. شاه هر سال مدت کوتاهی عزل میرا شاهدی

ه کشته و شاه اصلی بشده، شاه صوری شود. در پایان مدت تعیینجایگزین او می

گردد. این رسم با نام میرنوروزی در ایران رایج بوده است. بیضایی سلطنتش بازمی

خونی،  هاینوع قربانی از دستة پیشکشپردازد. در این روایت به شرح این آیین می

نی است و با هدف طلب برکت است. پس هدف از اجرای آیین آن هم از نوع انسا

قربانی، توسلی است. البته دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه مردم این ده 

ایشنامه د که در نمبندی شده را در انتهای نمایش قربانی کننقصد داشتند گاوی آذین

قربانی از دستة  افتد. اگر این مورد را لحاظ کنیم، آن وقت نوعاین اتفاق نمی

های خونی و از نوع حیوانی خواهد بود. دوم اینکه، خان مغول یک روز پیشکش

کند تا در روز موعود، مورد خشم خدا قرار نگیرد. در گیری میاز حکومت کناره

توان هدف از قربانی شود. در این صورت میقع  میرنوروزی، بالگردانِ خان میوا

 دانست.« ایکفاره»را 

تکانی هرکس از گوید که به رسم خانهسردمدار به مردم می ی:قربان ـ نقهرما

اش را به مضحکه ر طلحک بیاورد؛ البته باید عریضههرکس گله دارد به حضو

تواند هرگونه که شاهِ صوری گذشته را دارد، او می بگوید. طلحک همان اختیار

نی به لب اش، سخناکند. طلحک در حین قضاوتِ طنزگونهبخواهد قضاوت 

روهی معتقد بودند که او دانند. گعضی آن را نیش و کنایه به خود میآورد که بمی



ـ  46 زمستانـ  94 شـ 31 س  135 /«ییضایبهرام ب»در آثار  یقربان ةاسطورـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هیچ کس از زخم زبان او در امان »کند بلکه در پی رسوایی آنان است. شوخی نمی

( 79: الف3184 ییضای)ب« ن محترم ما، عقاید و افکار ما.نیست. زنان نجیب ما، مردا

کنند. سردمدار صحنه سوی طلحک سنگ پرتاب می شوند و بهمردم عصبانی می

ها هر بار، گاوی آن«. هنوز وقتِ قربانی نرسیده»کند که را آرام کرده، تأکید می

ی، بار، قربانکنند؛ اما اینبندی شده را در پایان مراسم قربانی میشده و آذینرنگ

 اش هستند.طلحک و خانواده

کند و خود را چون مثیل آینه را اجرا میکند، او تاش را میطلحک آخرین بازی

ست. ا داند که فقط بازتاب اعمال مردم است؛ بنابراین شکستنش نارواای میآینه

م آورده، او را ها به سوی طلحک هجوسازد. آنتر میاین تمثیل مردم را عصبانی

آزارند. در انتهای رند. زن و دخترش را تا حد مرگ میگیزیر مشت و لگد می

ها ظاهر رود. در افق، گرگو خونین از دروازة شهر بیرون می یت، طلحک برهنهروا

که  دهدرود. به این ترتیب نشان میشوند. او با آغوش باز به سوی گرگان میمی

 دهد.خوی ترجیح میگرگان وحشی را به مردم به ظاهر محترم اما درنده

ا توانست حقایق راست. او مینامه قربانی این فیلم ـ ای قهرمانطلحک به گونه

دهد. طلحک همچون ر برد؛ اما این کار را انجام نمیبر زبان نیاورد و جان سالم به د

اش، قربانی این کند؛ بدین ترتیب او و خانوادهای، اعمال مردم را بازتاب میآینه

 شوند.صداقت می

 

 «طومار شیخ شرزین»

کل ردم است. داستان با زاویة دید دانایداستان جهل م« طومار شیخ شرزین»نامة فیلم

دیوان جدید، در کار احصاء ملک شود. صاحبهای متعدد روایت مینگرو با گذشته

د. یابا، طومار استادش شیخ شرزین را میو سیورغال است. عیدی در میان طوماره
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ویی دلجدارد که به دنبال شیخ شرزین بگردند تا از او دیوان را برآن میاو صاحب

ای از آنچه بر او گذشته را بیان شده، به خطِ شرزین بوده و شمهکنند. طومار یافته

کند. سرگذشت شرزین با استفاده از این طومار و خاطرات اشخاص دیگرِ داستان می

 شود.روایت می

ه که بزرگانِ دربار بر آن خرد نگاشته است« دارنامه»ای با نام دبیر، رسالهشرزین

خواهد که عذر بخواهد و د. استادِ شرزین، ابن منظور جوزجانی از او میگیرنمی

اظهار پیشمانی کند تا مورد خشم سلطان قرار نگیرد. شرزین در جلسة دفاع، به 

ت. ینا اسسگوید که این نوشته متعلق به بوعلیخرد. او میدروغی، جان خود را می

که تا دیروز مورد « دارنامه»گردد و دهد. ورق برمیشیخ تائب دستور تفحص می

گیرد. شرزین که از خطر لعن بود، حاال چون مرواریدِ گرانبها مورد ستایش قرار می

را  «دارنامه»گوید که او می کند.در حضور سلطان حقیقت را بیان می رسته بود،

دهد که معلوم کنند آیا متعلق خود نوشته است. سلطان دستور غور در رساله را می

کم شود. حلی است یا شیخ شرزین؟ شرزین روز دیگر در بارگاه حاضر میبه بوع

نند. دارا متعلق به بوعلی می« دارنامه» کنند وشود: او را دروغگو خطاب میصادر می

کنند. شرزین محکوم بدین ترتیب از کار دیوان اخراج و اموالش را مصادره می

 دروغگویی با سه ضربه پتک بشکنند.هایش را به جرم عام دندانشود که در مالءِ می

دهد ای به کودکان درس میرا رها کرده، در سایة دیوارِ دکهشرزین زن و بچه 

گیرد. آبنارخاتون که از مردان بیزار بود، وصف شرزین را در و در قبال آن نانی می

طلبد. او روبند از رخاتون روزی شرزین را به حضور میشنود. آبنامجلس زنان می

کند که گوید: آرزویی کن. شرزین آرزو میدارد. کنیز به شرزین میه برمیچهر

چشمش پس از آبنارخاتون، دیگری را نبیند. آبنارخاتون با درآوردن چشمان شرزین 

 رساند.او را به آرزویش می
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دهد. روزی فراخوانده شده، بار دیگر نابینا همچنان به کودکان درس می شرزین

. البته دهدکه به کودکان درس می« خانهتاری»بار برای تمثیلِ شود. این توبیخ می

دو  شود که هردانند و شایستة لعن. حکم میرا بار دیگر به او منتسب می« دارنامه»

رساله، سوزانده شوند و شرزین را نیز از شهر بیرون کنند. کسی نه به او چیزی 

ندهد، چه رسد به درس دادن بفروشد، نه از او چیزی بخرد. کسی سالم او را پاسخ 

 و« دارنامه»ای از دو نامی، با کمک مرد مسخره، نسخهبه کودکان... در این میان تن

کند. شرزین وارد نهند. شرزین شهر را ترک میرا در چنتة شرزین می« خانهتاری»

کند. شرزین که در خواهد؛ اما مردم دریغ میشود، از مردم نانی میایی میآبادی

ل پنهانی مردم را گوید. او احواچه را که نباید بگوید، میرگ است، آنشرف م

ا آورند ترسیده بودند، هریک برایش چیزی میها که تکند. آنبرایشان فاش می

رسانند. شرزین را ساکت کنند. پس از آن، همه با هم شرزین را به قتل می

 شود.میپاره نیز به دست کودکان پاره« دارنامه»و « خانهتاری»

رسد بیضایی پالت این اثر را بر مبنای اسطورة به نظر می :قربانی ـقهرمان 

د، حقیقت شونامه به عنوان قربانی مطرح میقربانی نگاشته باشد. آنچه در این فیلم

و دانایی است. شیخ شرزین شخصیت اول روایت، نماد دانایی و حقیقت است که 

پس چه شد که او را به خود »گردد. میقربانی جهل و نادانی مردم روزگارش 

به حبس  ها کهبی متحرک است و بیش از آن اندیشهدیدند کتانگذاشتند. مگر که می

 (71ب: 3184)بیضایی « کتابی درآید، بر زبان وی جاری است!
بار از کشود. تنها یشکل صریح مسئلة قربانی مطرح نمی نامه بهالبته در فیلم

مردان، خود حاکم و خود قاضی و خود جالدند، »خوانیم که زبان خود شرزین می

ز اند؛ هرچند اگر آنان نیهمین است. زنان، هیچ به قلم رفتهو اگر دنیا بد است برای 

های نیزه گویم برآمده ازکوشند، در نگهداری دنیاست. با شما از زخمی سخن میمی
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ست، و همه دوستدار نادانی، و ما همه قربانی آنیم. کسی دوستدار حقیقت نی

 (71-79: ب3184 ییضابی)« اند.مصلحت

 آورد به همین دلیل، بهار حقیقت است و آن را بر زبان میشیخ شرزین دوستد

ود. شکنند؛ اما شرزین خاموش نمیا خرد میهایش رسبب گفتن سخن راست دندان

ه چکند. او آنمی «خانهتاری»تند، بر اوراقِ طفالن، مشق را از او ندانس« دارنامه»اگر 

نیز از جهالت و « خانهتاری»آورد. در اندیشند، بر زبان میرا که همه خاموش می

 گوید.تزویر سخن می

دریای ظلمت و آن به این در دست راست رود جهالت است و در دست چپ »

آن « زاء»آن تهمت است، و « تاء»های تزویرند؛ که ریزد و دریاگذاران بر زورقمی

اند از بهر آن ویل است که مر ایشان بساخته« واو»انیدنِ روی جهان، و گردزشت

 (76)همان: « جویند در نهان.آن یأس است که می« یاء»هاشان، و نابینایان بر غرض

 ام. اوگوید که برای هر آرزوی نیافته، بخشی از وجودم را دادهمی شرزین خود

، «دارنامه»م که در هنگا دازد. آنپربرای هر رایگانی، بهایی گزاف از وجودش می

پیشگاه آبنارخاتون از عشق دم  کنند. درزند، دندانش را خرد میبانگِ خرد می

جوید و به کودکان درس آورند. گوشة امنی میزند، چشمانش را از حدقه درمیمی

شود ایی میاست که او وارد آبادی کار، آن زمانکنند. فرجاماش میدهد، آوارهمی

ها کند؛ اما آناش، تکه نانی طلب می«خانهتار»و « دارنامه»ز مردم، در عوض او 

ای که روی آدمیان از آن کند. آینهدار معرفی میپذیرند. شرزین خود را آینهنمی

چه را که مردم پنهان شان بر آن آشکار است. او حقیقت احوال و آنپوشیده و پنهان

 شود.مرگش میکند و همین سبب داشتند، فاش می

ر تو پنهان است و باطن آشکار... ما از تو در امان نیستیم. غیرت: گفتی ظاهر ما ب»

این پایان  ام. شرزین:رهایمان. در برابر تو گویی برهنهبینی، حتی از پشت دیواتو می

 (51: همان)« ام خوردم!نان را به قیمت زندگیـ آه این پاره جهان است
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کشند و در چاهی کنند و او را میبه او حمله میگی با هر چه دارند هم

میرد. دوباره آورده بود کشتند؛ اما او نمی« ییدانا»اندازند. او را به جرم اینکه می

پرسد که برگشتی که شود. خیرو از او میظاهر میشود و در وسط میدان زنده می

 «ت.شود، کشنمیدانایی را »دهد: شرزین با لبخندی بر چهره پاسخ میچه بگویی؟ 

که گفتن این داستان را ممنوع  کنددیوان تأکید میدر انتهای داستان، صاحب

تابد. او به عیدی دستور کنم؛ چراکه جهان دیدن چهرة خود را در آینه برنمیمی

دهد از زندگیِ استادش، طومار نویی بنگارد تا روزی که خرد چراغ جهان شود، می

 گردد.بدان نام آن بزرگ یاد 

 

 نتیجه

در پژوهش حاضر به بررسی پنج اثرِ بهرام بیضایی از منظر اسطورة قربانی پرداختیم. 

طور صریح به آیین قربانی . به 3کند. یوه از اسطورة قربانی استفاده میاو به دو ش

کند. در واقع، مناسک قربانی را به اشکال مختلف و در برخی از آثارش اشاره می

 سازد.اگون مطرح میبرای اهداف گون

دو مورد اجرای مناسک قربانی داریم. در هر دو « پوشمیرکفن»نامة در فیلم -

ها متفاوت است. انسانی است؛ اما اهداف آن ـ مورد، نوع پیشکشی از دستة خونی

 ای است.در مورد اول، توسلی و شکرگزاری است؛ اما در مورد دوم، کفاره

، نوع پیشکشی غیرخونی و از نوع آشامیدنی «نامة کالتفتح»در نمایشنامة  -

 ای.)شراب( است با هدف توسلی و کفاره

، نوع پیشکشی از نوع خونی و از گونة انسانی است، با «زمین»نامة در فیلم -

 هدف توسلی.
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د. اول: تواند باشنوع پیشکشی به دو شکل می «طلحک و دیگران»نامة در فیلم -

 حیوانی با هدف توسلی. ـ ای. دوم: خونیا هدف کفارهانسانی و ب ـ خونی
 

 مناسک قربانی و اهداف آن (1)جدول 
-خونی عنوان

 انسانی

 -خونی

 حیوانی

-غیرخونی

 آشامیدنی

 ایکفاره شکرگزاری توسلی

 نامةفیلم

های قصه»

 «پوشمیر کفن

          

نمایشنامة 

 «نامة کالتفتح»
         

نامة فیلم

 «زمین»
        

نامة فیلم

طلحک و »

 «دیگران

          

 

در  دهد. اواسطورة قربانی را به عنوان پیرنگ روایتِ داستانش مبنا قرار می. 3

ی سازد. بیضایی میان قربانـ قربانی را مطرح می هایش، قهرماناین دست از نگاشته

 شدن تفاوت قائل است.کردن؛ یعنی اجرای مناسک و قربانی

بانیانِ قرـ  قهرمانـ  ترالن، حره و ارکانـ  سه دختر ،«پوشمیرکفن»نامة در فیلم -

روایت هستند. این سه زن با آگاهی و میل خود برای دفاع از حیثیت خود و دیگران 

 ها بازنمود و تکرار یکدیگرند.شوند. در حقیقت، آنقربانی می

 یشنامه است. اوقربانی نما ـ بانو، قهرمان، آی«نامة کالتفتح»در نمایشنامة  -

ود؛ اما شبار به سبب تصمیم پدر و بدون خواست خود، قربانی مردم کالت مییک

صمیم ا تبانو باست. پس از آن آی بانونتیجة این تصمیم اسارت مردمِ کالت و آی

ره بار متفاوت است. البته باید به این نکته اشاشود؛ اما اینخود، بار دیگر قربانی می

شود. نامه کشته نمیطور صریح در فیلم یشکشِ خونی است که بهبانو پکرد، آی
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 شود؛ در حقیقت آنچه قربانیخان سیاهپوش و طرد میبانو پس از ازدواج با تویآی

شود، روح این زن است. بیضایی با خالقیتی که از او سراغ داریم، از این قربانی می

اش بر مغول پیروز درایت زنانهو سازد. زنی که با میل اش را می، زن آرمانیمنفعل

ای که سلطان مغول را به تسلیم آورد، به گونهشود و کالت را به تصرف درمیمی

 دارد.وا می

او  قربانیِ روایت است. ـ طلحک، قهرمان، «طلحک و دیگران»نامة در فیلم -

ام انجر برد؛ اما این کار را توانست حقایق را بر زبان نیاورد و جان سالم به دمی

کند؛ بدین ترتیب او و ای، اعمال مردم را بازتاب میدهد. طلحک همچون آینهنمی

 شوند.اش، قربانی این صداقت میخانواده

قربانی است. او نماد  ـ ، شرزین، قهرمان«طومار شیخ شرزین»نامة در فیلم -

 شود.دانایی و حقیقت است. در حقیقت، دانایی قربانی جهل و نادانی می
 

 الگوی اسطورة قربانی در نمودهایی از آثار بیضایی (2)جدول 

 «قربانی ـ قهرمان» اجرای مناسک قربانی عنوان

های قصه»نامة فیلم

 «پوشمیرکفن

    

نامة فتح»نمایشنامة 

 «کالت

    

    «زمین»نامة فیلم

طلحک و »نامة فیلم

 «دیگران

    

طومار شیخ »نامة فیلم

 «شرزین
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امة فصلن«. رمزگشایی آیین قربانی در اسطوره، عرفان و فرهنگ. »3149آزادی ده عباسی، نجیمه. 
. 18. ش 33. س شناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبادبیات عرفانی و اسطوره

 .3-10صص 

شناختی هویت زن در سینمای بیضایی و تحلیل جامعه. »3140آذری، غالمرضا و علی تاکی. 

 .4-36. صص 5. ش 1. دوره علوم رفتاری«. مهرجویی

 .71-58. صص 71. ش هفت آسمان«. قربانی در آیین یهود. »3143 .آقایی، احمد

. چ 3ی صالحی عالمی. ج . ترجمة مانمتون مقدس بنیادین از سراسر جهان. 3185الیاده، میرچا. 

 . تهران: فراروان.3

 . تهران: روشنگران و مطالعات زنان.9. چ زمین .3185بیضایی، بهرام. 

. تهران: روشنگران و مطالعات 3. چ آهو، سلندر، طلحک و دیگرانالف. 3184ــــــــــــ . 

 زنان.

 طالعات زنان.. تهران: روشنگران و م8ب. طومار شیخ شرزین. چ 3184ــــــــــــ . 

 . تهران: روشنگران و مطالعات زنان.7. چ نامة کالتفتحج. 3184ــــــــــــ . 

 . تهران: روشنگران و مطالعات زنان.7. چ پوشهای میرکفنقصه. 3140ـــــــــــ .

بازنمود موضوع و شگردهای ادبی در آثار بهرام . »3146حسینی، مریم و وهابی دریاکناری، رقیه. 

 .34-18 . صص3. شماره5. دوره ادب فارسیدو فصلنامه «. بیضایی

نامه گانه نمایشبازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه. »3184حسنلی، کاووس و شهین حقیقی. 

)پیاپی  3. ش 8. دوره شناختی زنانروانـ  طالعات اجتماعیم«. شب هزار و یکم بهرام بیضایی

 .43-339(. صص 31

. «های نمایشی کردستانهای باروری و قربانی در آیینجستاری بر اسطوره. »3143سینا، خسرو. 

 .38-13. صص 353. ش 33. س نمایش

در سینمای  نقش اسطوره و جنسیت )نقش زن(. »3143شامیان ساروکالیی، اکبر و مریم افشار. 

شناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره«. بهرام بیضایی
 .335-315. صص 11. ش 4. دورة جنوب

 . تهران: جیحون.9. ترجمة سودابه فضایلی. ج فرهنگ نمادها. 3187شوالیه، ژان و آلن گربران. 
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. تهران: 1. چ 3. ترجمة سودابه فضایلی. ج فرهنگ نمادها. 3188 ــــــــــــــــــــــ .

 جیحون.

 . تهران: ثالث.غریبة بزرگ )زندگی و آثار بهرام بیضایی(. 3149عبدی، محمد. 

 . تهران: آگاه.1. ترجمة کاظم فیروزمند. چ شاخة زرین. 3186فریزر، جیمز جرج. 

 . تبریز: مولی علی.قربانی در ادیان الهی. 3140فقیهی محدّث، فریده. 

 . تهران: مرکز.9. ترجمة عباس مخبر. چ قدرت اسطوره. 3186کمبل، جوزف. 

 . مشهد: گل آفتاب.7. ترجمة شادی خسرو پناه. چ قهرمان هزار چهره. 3143ــــــــــــ . 

بررسی عناصر انسجامی در متن نمایشی سه . »3143محمودی بختیاری، بهروز و وحید آبرود. 

(. صص 38)پیاپی  9. ش 7. دوره شناسی نظم و نثر فارسیسبک«. برخوانی نوشته بهرم بیضایی

133-341. 

 . تهران: امیرکبیر.3. چ 3. بخش3. ج فارسی دائرةالمعارف. 3180مصاحب، غالمحسین. 

جدال زنان عیار در برابر اسطورة مغول در . »3149وهابی دریاکناری، رقیه و مریم حسینی. 

 .984-706. صص 9. ش 5. دورة در فرهنگ و هنر زن«. های داستانی بهرام بیضاییروایت

های داستانی بهرام تصویر ایزدبانوان در روایت. »3147 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

 .135-113. صص 1. ش 8. دورة زن در فرهنگ و هنر«. بیضایی

های بهرام بیضایی انواع بازنویسی و بازآفرینی. »3146. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .101-134. صص 83. ش 37. س زبان و ادبیات فارسی دو فصلنامة«. های کهناز داستان
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