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گوید در این نامه، تا جهان بود مردم گرد دانش گشته اند، و سخن را بزرگ 

داشتند، و نیکوترین یادگاری، سخن دانستند؛ چه اندرین جهان؛ مردم به 

دانش بزرگوارتر و مایه دارتر...! و تا خداوندان دانش اندر این نگاه کنند و 

فرهنگ شاهان و مهرتان و فرزانگان... و نهاد و رفتار ایشان و آیین های 

اندر  نامه  بدین  را  این همه  کار...  راندن  و  و رأی  داوری،  و  داد  و  نیکو 

بیابند...!

)مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری(





سی  دهۀ  از  او  است،  شناخته شده  نامی  ایران  نمایش نامه نویسی  در  بیضایی  بهرام 
فرهنگ  پنهان  زوایای  نشان دهندۀ  آثارش  است.  پرداخته  نویسندگی  به  خورشیدی 
این سرزمین است. آثار او از جریان خروشان اسطوره و حماسه و تاریخ می گذرد، و 
ضمن بیان روایات و داستان های ایرانی، با حفظ درون مایۀ اصلی داستان، آن ها را 
در شکل درام یا نمایش نامه برای خوانندۀ امروز دوباره خوانی می کند؛ اما در این بین، 
وی با به کارگیری جریان جابه جایی اساطیر و تداوم آن در متون اسطوره ای، حماسی 
پهلوان  آرش-  می دهد؛  بازتاب  اندیشه اش  و  طبع  مناسب  را  خود  آثار  تاریخی،  و 
اساطیری- را از دل متون کهن بیرون می کشد، او را در سطح یک ستوربان تنزّل 
می دهد، و آنگاه با اتکاء به قدرِت سروش مهر، الهۀ آناهیتا، تبدیل به قدرِت مردمی 
و  دوش  بر  مارهای  دارندۀ  ایرانیان،  اساطیری  باور  در  که  را  اژدهاک  یا  و  می کند، 
ُکشندۀ جمشید و خورندۀ مغز جوانان است، به عنوان شاهی مظلوم و در بند، نشان 
داده که فریاد مظلومیت خود را بر مردم شهری که در پای کوه است سر می دهد. 
وی از این نوع کارکردهاِی تازه در ابعاد اسطوره، حماسه و تاریخ، استفاده کرده تا 
ابعاد روایات بنگرد، و نگرش خود را از صافِی  خواننده بتواند با تحلیل اجتماعی به 

مبانی انتقادی با اندیشه ای شایسته بگذراند.
با بررسی واژگانی آثار یک نویسنده می توان نموِد سبکی او را در جهان واژگانی 

دیباچه
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آثارش بازشناخت، و به درک زوایای  فکری او پی برد. می توان به تعلق یک نویسنده 
و  باورها  همچنین  و  او،  فرهنگی  و  اجتماعی  گروه  خاص،  اندیشۀ  یا  و  جریان  به 
جغرافیای ذهنی او پی برد. بخش عمده ای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژه ها 
می سازد. واژه ها ایستا و منجمد نیستند، بلکه جان دار و پویایند، تاریخ و زندگی نامه 
دارند.1 با شناخت و غور در واژگان یک نویسنده می توان شناختی دامنه دار پیدا کرد، 
و شکوهمندی  عامیانه  ارجاعات،  به داللت ها،  نسبت  مستقیم  ارتباطی  که  شناختی 

واژگان، حسی یا انتزاعی بودن، ابداعی یا کهن گرا  بودن واژگان دارد.
از  دارد.  بسیاری  اهمیت  نیز  زبان  اجتماعی  رفتارهای  تجلی  در  نحو  و  واژگان 
طریق بررسی زبان و جمله ها و جمله  واره ها و بندها در کالم می توان عناصر متفاوت 
در یک اثر را بسط داد، و به تجزیه و تحلیل  زبانی و یا نقش اجتماعی آن پرداخت؛ 
متن  بررسی  به  توجه  با  گرفت.  کار  به  متن  یک  تبیین  و  تفسیر  و  توصیف  در  و 
نمایش نامه های بهرام بیضایی، این اثر برآن است تا به کمک واژگان، انسجام نحوی 
و وجه افعال جنبه هایی از قدرت و هویت و دانش را که تأثیرگذار بر پیدایش یک نحلۀ 
گفتمانی2 است بررسی نماید. قدرت و هویت همواره دو مولفۀ اصلی مباحث اجتماعی 
است که از طریق زبان خود را نشان می دهند. این امر هم در پِس زبان و هم داخل 
زبان است. مانند استاندارد شدن زبان همۀ اقوام یک کشور با زبان معیاری که از ناحیۀ 
قدرت ترویج می شود، و ناگزیر برای کسب علم و تجارت و اشتغال می بایست از زبان 
معیار پیروی کرد، در چنین حالتی ساختارهای عینی قدرت مورد توجه قرار می گیرد. 
همواره  قدرت بار منفی ندارد، و می تواند جنبۀ الوهیتی به خود بگیرد، در این 
بین، از میان رویکردهای موجود، هنگامی که با دید اجتماعی به آثار پرداخته شود، 
جنبه های برجسته سبکی یک نویسنده  نیز در مباحث اندیشگانی و هویتی آن دیده 
با توجه به  از جنبۀ هنری و ادبی برخوردار است، و همچنین  آثار بیضایی  می شود. 
اصِل جابه جایی اساطیر و تداوم، شخصیت های آثارش از مولفه های الوهیتی قدرت 

1- سبک شناسی نظریه ها، رویکردها و روش ها، محمود فتوحی، ص 2۸5

2- Discourse Analysis
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برخوردار هستند، از این منظر وی هویتی تازه در ابعاد اسطوره پدید آورده است. با 
بررسی این جنبه از شخصیت ها، می توان یک رویکرد بینارشته ای میاِن ادبیات، زبان  
و علوم اجتماعی برقرار نمود، و در هم پوشانی فرهنگ زبانی و فکرِی زبان فارسی، 
فرصتی را به توانِش این زبان داد، تا دارایی های آن از دل متون کهن و امروز به 

سرمایه فرهنگی و هویتی تبدیل شود.
 بهرام بیضایی با به کارگیری واژگان و نحو کهن زبان فارسی، بُعدی باستانگرایانه 
جنسیت،  اجتماعی،  فردی،  مولفه های  میان  این  در  است.  بخشیده  امروز  زبان  به 
جغرافیایی، سن و... در تجلی زبان و تبلور آن در امر اجتماعی نقش بسزایی دارند. در 
این میان با توجه به بررسی روایت های »آرش«، »اژدهاک«، »کارنامه بندار بیدخش«، 
در قالب کتاِب »سه بر خوانی« و نمایش نامه هاِی »مرگ یزدگرد«، »فتح نامۀ کالت«، 
»مجلس قربانی سنمار«، »سهراب ُکشی« و »شِب هزار و یکم«، این کتاب برآن است 
که ارتباط منطقی میان زبان، هویت، قدرت و دانش برقرار نماید. برای رسیدن به 
این مقصود روش تحلیل گفتمان انتقادی1 نورمن فرکالف2 پژوهش گر را در بررسی 
هشت کتاب باال یاری رسانده، تا نگاه بیضایی تحلیلی تر و انتقادی تر بازشناسی شود.

با من همراه بوده است،  از دوران نوجوانانی  آثار بیضایی  لذت دیدن و خوانش 
از روزی که در دهۀ شصت خورشیدی با فیلم سینمایی»شاید وقتی دیگر« بر پردۀ 
در  مقاالت  هفتاد مجموعه  دهۀ  اوائل  در  که  زمانی  تا  او شدم،  آثار  شیفتۀ  نقره ای 
معرفی بهرام بیضایی اثر زاون قوکاسیان یاری گِر من شد، تا آن زمان که الهام بخش 
زندگی َام، همگام و همکالم من -همسرم- را در همین مسیر یافتم، که او شیفته 
بیضایی بود و زنان دلیری همچون تارا و نایی جان! با آن روان جسورانۀ آتنایی و 
آرتمیسی که دختران پویندۀ این سرزمین شده اند! از آن زمان تاکنون در لحظه لحظۀ 
پژوهش ها و سرودن ها، همواره در این اندیشه سیر می کنم که بتوانم در نشان دادن 
زاویه ای از تالش های این هنرمند و نویسندۀ زبان ساز سهمی داشته باشم. در مسیر 

1- Critical Discourse Analysis

2- Norman Fairclough
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بزرگوارانی  نگاه  مرهون  امروز  به  تا  دهۀ شصت  اواسط  از  پژوهش  این  به  رسیدن 
دکتر  همچنین  و  ابومحبوب،  احمد  دکتر  زنده یاد  اسماعیل پور،  عباس  زنده یاد  چون 
حسین خسروی، دکتر فرید قدمی و دوستان شفیقم ایوب کیانی هفت لنگ و عبداهلل 
عاچ پَرین هستم. امید آن که سایۀ پُر مهر آفرینشگِر سروش زبان و اندیشه، یاری گِر 
همۀ همراهان و راهنمایان باشد، و روان درگذشتگان را در پرتو مهر ایزدی خود مانا 

بدارد!



تحلیل واژگانی و ترکیبات
فصل اول





پیش درآمدی به روایت آرش
اصل داستان آرش ریشه در اوستا دارد. آرش و َارشن و آرسن به معنی مرد و پهلوان 
است. اشک، نام موسس سلسله اشکانی نیز از همین ریشه است. در فارسی باستان 
مترادف این واژه َارَشک ذکر شده، ارشام نام جد داریوش اول و پدر گشتاسپ نیز از 
همین ریشه و به معنی مرد نیرومند است. نام یکی از نوادگان کیقباد نیز است.1 آرش 
یا َارخش ریشه در فرهنگ اساطیری هند و ایرانی دارد، آرش در مهاباراتا آرجونای 
که    گمان می رود  و  نامیده اند،  »ِارِِخَش«  را  تیرانداز  بهترین  اوستا  در  است.  کماندار 
مراد همان آرش است. دکتر ذبیح اهلل صفا از قول مجمل التواریخ می نویسد: افراسیاب 
تاختن ها آورد و منوچهر چند بار زال را پذیره فرستاد تا ایشان را از جیحون زآن سوتر 
کرده، پس یک راه افراسیاب با سپاهی بی اندازه بیامد و چند سال منوچهر را حصار 
انداختن  تیر  به  افتاد  آخر صلح  در  و  بودند  غائب  زال  و  سام  و  طبرستان،  اندر  داد 
آرش و از قلعۀ آمل با عقبه مزدوران برسید و آن مرز ]را[ توران خوانده اند، در ادامه 
صفا می افزاید: آرش در ادبیات فارسی عالوه بر صفت شیواتیر، صفت کمانگیر نیز 
تیرانداز ماهر در متون  این  نام  با آن که  و  تیرانداز ماهر است  بهترین  نمونۀ  دارد و 

1- جهانگیر اوشیدری، دانشنامۀ مزدیسنا، ص ۹7

آرش
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اسالمی دیده می شود در شاهنامه فردوسی از او اثری نیست. اما به جای این آرش، 
بنا به قول  در شاهنامه به نام آرش دیگری باز می خوریم که فرزند کیقباد است و 
فردوسی اشکانیان از نسل او بودند و چنان که می دانیم این کی آرش همان کی َارشن 
اوستا پسر کوی ائی یی وهو )کی اپیوه( پسر کی کوات )کی قباد( است که در شاهنامه 
به این صورت درآمده و او را نباید با آرش شیواتیر اشتباه کرد.1 نام آرش در متون 
دینِی اوستا در »تیر یشت« در کردۀ چهارم و در »زامیاد یشت« در پیش از اسالم 
آمده است، و بعد اسالم در تاریخ طبری، اخبارالطوال، و آثارالباقیۀ ابوریحان بیرونی 
دیده شده است، نام آرش را حتی در پژوهش های ایران شناسانی چون »دارمستتر« و 

»نودلکه« می توان دید.2

1- ذبیح الله صفا، حامسه رسایی در ایران، ص 5۸۸

2- ابوریحان در آثارالباقیه دربارۀ آرش معتقد است: »عید تیرگان )در( روز سیزدهم روز تیر است و عیدی 

است تیرگان نام دارد. برای اتفاق دو نام و برای این عید دو سبب است، یکی آن که افراسیاب چون به 

کشور ایران غلبه کرد و منوچهر )ManouvichŠtra( را در طربستان در محارصه گرفت. منوچهر از افراسیاب 

خواهش کرد که از کشور ایران به اندازۀ پرتاب یک تیر در خود به او بدهد و یکی از فرشتگان که نام او 

اسفندارمذ بود حارض شد و منوچهر را امر کرد که تیر و کامن بگیرد به اندازه ای که بسازندۀ آن نشان داد 

چنانکه در کتاب اوستا ذکر شده و )آرش( را که مردی با دیانت بود حارض کردند گفت که تو باید این تیر 

و کامن بگیری و پرتاب کنی و آرش بر پا خواست و برهنه شد و... به قوت و نیرویی که خداوند به او 

داده بود کامن را تا بناگوش کشید و خود پاره پاره شد و خداوند باد را امر کرد که تیر او را از کوه رویان 

بردارد و به اقصای خراسان که در میان فرغانه و طربستان است پرتاب کند و این تیر در موقع فرود آمدن 

به درخت گردوی بزرگی گرفت که در جهان از بزرگی مانند نداشت و برخی گفته ا ند از محل پرتاب تیر تا 

آنجا که افتاد هزار فرسنخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند و این قضیه 

در چنین روزی بود و مردم آن را عید گرفتند«. )بیرونی، 13۸۹: ص 334(

این بین متنی دیگر در دست است که توسط دکرت کتایون مزداپور به فارسی امروز برگردانده شده  در 

است. این منت که به نوبارانی شهرت دارد، یکی از متون به جا مانده از متون پهلوی است: - )دست نویس 

م.او 2۹( عنوان نوبارانی از کتاب بندهشن گرفته شده است. بندهشن نوبارانی را بر بارندگی بزرگی اطالق 

می کند که پس از خشکسالی دیرپایی، در پی سلطۀ افراسیاب بر ایران باریده است: »چون این خرب به شاه

منوشچهر رسید... خود پاک منش بود، پیش اورمزد خدای... مناز برد... اورمزد )منوچهر را(، آگاهی داد )و( 

فرمود که »تو آِن فراسیاگ تور )افراسیاب( را بگوی که: ای بدکردار... چرا مردم ایران  زمین را رنج می رسانی؟! 

تو به رسحّد توران رو تا باران ببارد. چه که تو از فرمودۀ نیا، پادشاه فریدون، بیرون )از( پیامن شد. از آن 

شومی گناه تو، باران منی بارد. چون )چنین( گفتی تو، پادشاه تور حیله آورد که از بیرون شهر ایران، رسحد 
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آرش کمانگیر- سیاوش کسرایی
سرودۀ آرش، اثر سیاوش کسرایی اولین منظومه در تاریخ ادبیات ایران دربارۀ اسطورۀ 
آرش است، این سروده همان بن مایه ها و روایت متون کهن از اوستا تا متون بعد از 
اسالم را در بر می گیرد. تغییری ماهوی در شخصیت آرش اتفاق نیفتاده است، ولی 

تنها مزیت این اثر آن است که آرش به صورت شعر معاصر بازآفرینی می شود:
برف می بارد/ برف می بارد به روی خار و خاراسنگ/ کوه ها خاموش/ دره ها دلتنگ/ 
راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ/ بر نمی شد گر ز بام کلبه ها دودی/ یا 
که سوسوی چراغی گر پیامی مان نمی آورد/... قصه می گوید/ برای بچه های خود 

عمو نوروز...1

تا زمان سیاوش کسرایی هیچ کس از سرایندگان ادب پارسی به این متن اعتنایی 
این  اما  سرود.  را  آن  رََمل  بحر  در  نیمایی  شعر  قالب  در  کسرایی  بود؛  نداده  نشان 
به  را  دیگری  روح  روایت گذشته،  تکرار  و  روح وطن خواهانه  تهییج  او جز  منظومۀ 
جامعه تزریق نمی کند، یعنی معنای بعدی به شعر نمی دهد و شعر را در همان معنای 
قبلی نگه می دارد، چون او همچنان خوانندۀ فارسی را منتظر یک قهرمان نگه می دارد 
و در نهایت قصه گوی پیر، همه را در رخت خواب آرام خویش می خواباند. مردمی که 

فقط شنونده هستند و چاره ای جز شنیدن و خوابیدن ندارند:

من است؛ تا تو این )چنین( گوی که یک مرِد ما است )که چون( یک تیر از بیرون شهر پرتاب کند، هرجای 

)که( آن تیر افتد، از آن جای، رسحّد تو باشد و آن مرد پاک منش- )که است( زو )پرس( طهامسب- را فرمای 

تا تیر بزند... فراسیاک هامن ساعت، پیامن قبول منود و از ایران بیرون رفت. آن روز، روز تیر و ماه تیر بود 

)که فراسیاگ( بیرون رفت. )چنان( چون سپندارمذ گفته بود، )او( دعوی کرد. پس زو )پرس( طهامسب، 

برفرمود، منوشچهر، نام اورمزد بر زبان آورد و تیر را از آن جای پرتاب کرد. به حکم اورمزد خدای، آن تیر 

در ملک توران، تا رس حد جیحون رسید، و در دل فراسیاگ گواه افتاد که »)اگر( باران منی بارد، از شومی 

پیامن شکنِی من است« پس رشمگین شده، برفت و در رسحد توران مقام گرفت. آن روز، روز باد و ماه تیر 

بود. هامن روز، باران بی حّد و بی شامر بارید. پس از آن، به روز تیر و ماه تیر، مردمان ایران زمین، جشن 

کردن قبول داشتند«. )مزداپور، 13۸6: ص 311(

1- سیاوش کرسایی، مجموعه اشعار، ص ۹1
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قلۀ مغموم و خاموشی که می بینید/ وندرون  البرز/ وین سراسر  ...در تمام پهنۀ 
دره های برف آلودی که می دانید/ رهگذرهایی که شب در راه می مانند/ نام آرش را 
با دهان سنگ های کوه  نیاز خویش می خواهند/  پیاپی در دل کهسار می خوانند/ و 
امید/  می دهد   / آگاه  جاده ها  نشیب  از  و  فراز  از  می کندشان  پاسخ/  می دهد  آرش 
می نماید راه/ در برون کلبه می بارد/ برف می بارد به روی خار و خارا سنگ/ کوه ها 
خاموش/ دره ها دلتنگ / راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ/ کودکان دیری 
است در خوابند/ در خوابست عمو نوروز/ می گذارم کنده ای هیزم در آتشدان/ شعله 

باال می رود پر سوز )پیش گفته، ص 116(

آرش به روایت بهرام بیضایی
آرش نوشتۀ بهرام بیضایی تقریباً همزمان با آرش کسرایی نوشته شده است. در روایت 
بهرام بیضایی از آرش، با آرشی دیگر، متفاوت از سایر متون روبه روایم؛ اما کار آرش در 
نهایت همان پرتاب تیر و بیرون راندن دشمن از خاک ایرانشهر و نزول باران بر سرزمین 
است. تفاوت عمده در روایت بیضایی در این است که آرش یک پهلوان اسطوره ای 
نیست بلکه ستوربانی است که به دلیل زخم برداشتن پیک ایران، او مامور می شود که 
پیام سردار ایران را به گوش افراسیاب برساند و از تورانیان مهلت بخواهد تا پرتاب تیر به 
تعویق بیافتد، اما افراسیاب آرش را به عنوان نمایندۀ ایران برای پرتاب تیر برمی گزیند و 
این به مذاق سرداران و لشگریان ایرانی خوش نیست, به ناچار و به حکم کلی روایت، با 
حفظ بن مایه های اصلی داستان، تیر توسط آرش پرتاب می شود. این اثر چندین تفاوت 
با آرش در سایر متون دارد. الف: آرش در روایت بیضایی یک پهلوان اسطوره ای نیست 
)وی کشش و جدال در روایت را برای هر دو لشگر بیشتر می کند، چون او یک ستوربان 
است و تجربه ای در جنگ ندارد.( ب: آرش توسط اورمزد و شاه ایران انتخاب نمی شود. 
)در سرتاسر متون پیشین آرش به نیرو و رأی اورمزد تیر پرتاب می کند اما در اینجا 
افراسیاب وی را برمی گزیند. نویسنده در این امر از جابه جایی اسطوره در روایت استفاده 
کرده است(. پ: آرش در بیشتر قسمت های روایت از پرتاب کردن تیر امتناع می ورزد. 
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ت: در انتها آرش پس از پرتاب تیر در زمان جاری می شود، آرش تیر را با دل خود پرتاب 
می کند نه به بازوی خود و راوی در نهایت می گوید: »من مردمی را می شناسم که هنوز 
می گویند؛ آرش باز خواهد گشت«.1 ث: در این روایت هر ایرانی می تواند خود را یک 
آرش تصور کند و این پایۀ تفکر و اندیشۀ بیضایی است. چون او در صدد بازتولید یک 
متن گفتمانی در ساحت اجتماعی است؛ از تک تک واژه ها گرفته تا نحو جمالت خواننده 

را برآن می دارد که در این آرش، درنگ بیشتری داشته باشد.2
برخی  آثار، در  به سایر  تفاوت نسبت  با همۀ  نوع خود  بیضایی در  روایت  آرِش 
نکات شباهِت بسیار با آن ها دارد، اما در پردازش اساطیری آن دگرگونی ایجاد کرده 
ایران کار نشده است: من فکر  است. بیضایی معتقد است که اسطوره های هند در 
می کنم آرش وجهی از شخصیت »آرجوناِی« مهاباراتا است. آرجونا کماندار است و 
یکی از پنج برادر »پادووا« است که هنرش در کمان است. وقتی در نسخه های آرش، 
آرشن است، آرجونا هم آرجن می شود، به این فکر می افتیم اصالً شاهنامه در بهترین 
بخش اول، طرحش همان طرح مهاباراتا است؛ بخش جنگ های ایران و توران یعنی 
همان جنگ درازمدت پسرعموها. آرش، نوشتۀ من، یک گفتگوی فرهنگی است با 

1- بهرام بیضایی، سه بَرخوانی، ص 6۹

2- بیضایی درباره نگارِش آرش می گوید: آرش واکنشی بود به منظومه سیاوش کرسایی و بازاندیشی آن. 

یادتان هست که روشنفکری به شناخت زبان و فرهنگ و اساطیر کهن ایرانی زخم زبان می زد و هم تفکر 

سنتی و هم بخش مهمی از تفکر چپ یک کالم ضد آن بود. برای خیلی ظاهراً امروزی شده ها هم معیار 

امروزی شدن، از بن فراموش کردن کل هویت و این حرف های صد تا یک غاز بود و بسیاری هم می گفتند 

درود بر ندانسنت! بسیار مهم بود که سیاوش کرسایی، آرش کامنگیر را ساخت و از تنگنای چپ و سنتی و 

راست و امروزی رسبلند درآمد. اما درست شاید برای خالصی از همین تنگنا، به نظرم تصویرش از مردم و 

قهرمان هر دو فراآرمانی بود. )اندیشۀ پویا، 13۹، شامره 12( البته این بُعد از شعر کرسایی را باید در نظر 

گرفت، که در بخش پایانی، پیش از آن که عمو نوروز قصه را به پایان بربد و همه بچه ها بخوابند، آرش نقش 

قهرمان پیامربگونگی پیدا می کند و راهنامی همه مردم می شود: رهگذرهایی که شب در راه می مانند/ نام 

آرش را پیاپی در دِل کوهسار می خوانند/ و نیاز خویش می دانند/ با دهان سنگ های کوه آرش می دهد 

پاسخ/ می کندشان از فراز و از نشیب جاده ها آگاه/ می دهد امید / می مناید راه... )سیاوش کرسایی، مجموعه 

اشعار: ص 116( این نکته شاید از نگاه بیضایی دور مانده باشد، و به همین منظور آرش کرسایی را با توجه 

به پایان روایت که همه به خواب رفته بودند، ناکافی می دانست و تصمیم به نگارش آرِش خود گرفت.




