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 چکیده
میخائیک    شک  پردازان قرن بیستم است. بیهای هدفمند از دستاوردهای مهم نظریهبررسی و نقد متون ادبی با استفاده از روش

تکوان متکون   پردازان است که با تکیه بر آراء و نظریکات  مکی  پرداز روسی با مفهوم گفتگومندی یکی از این نظریهباختین نظریه
ی روشکنی را بکرای   ادبی مختلف را مورد بررسی قرار داد. باختین در قلمرو افکار خود رمان را بهترین نوع ادبی میداند و آینده

از جملکه   -ی ارزشمند این است که بعد از او نظریکه پکردازان دیگکر ایکن مهکم را در دیگکر انکواع ادبکی        کتهآن در نظر دارد. ن
اند. در نوشتار پی  رو نیز برآنیم تا با تکیه بر تعاریف ارائه شکده از  جو کرده و به نتایج قاب  توجهی رسیدهوجست -نمایشنامه

بپکردازیم. ایکن مهکم از آن رو     -به طور فرعکی  -و فیلمنامه/ نمایشنامه _خصبه طور ا_باختین به بررسی دو نوع ادبی حماسه 
 نماید که تا کنون بحث جدی در باب چندصدائی در حماسه انجام نشده است.ضروری می

-سکیاوش ی بکزر،   های انجام شکده از ایکن حماسکه   و از میان اقتباس سیاوشبرای رسیدن به این مهم از متن شاهنامه داستان 

ای  درصدد بررسی آنها هستیم. در نظریات باختین اثر بهرام بیضایی را انتخاب کرده و با تکیه بر روش پژوه  کتابخانه خوانی
ای نشده است و در عین حکا  او نمایشکنامه را هکم واجکد چندصکدائی      حماسه از انواع ت  صدا بوده و به فیلمنامه هیچ اشاره

ندصدائی و اهمیت حضور فاع  کنشگر  ایدئولوژی  تقسیم صدا میان افراد جامعه بکرای  داند. اما با تکیه بر تعارف او از چنمی
 به وجود آمدن فضای چندصدائی  میتوان اذعان داشت که این دو نوع ادبی نیز واجد چندصدائی باشند.  

 . 
 باختین. بیضایی. فردوسی. گفتگومندی. دیگری    :واژگان کلیدی

 
 مقدمه

گومندی و فضای چند صدائی در دو نوع ادبی حماسکه  وعنوان شد که قصد ما از این نوشتار بررسی گفت در چکیده
طور که تأثیر آثار ادبی کهن همچون میراثی گرانبها بر حافظکه تکاریخی و ناخودآگکاه     و فیلمنامه/نمایشنامه است. همان

وان اثری حماسکی از ایکن قاعکده کلمکی مسکت نی      جمعی مردمان هر سرزمینی مشهود است  مضامین شاهنامه نیز به عن
هکای برخکی نویسکندگان ایرانکی را شکک        های این اثر حماسی شالوده و بنیکان داسکتان   نیست. از همین رو  درونمایه

ی این متن کهن دست به خلق اثری زده که بکه مراتکز زیبکایی    های پر مایهدهد. بیضایی با تکیه بر یکی از داستان می
 ای از دنیای بی پایان کلمه و سخن را بر مانمایانده است.  ده و گوشهداستان افزو

ای از دو مکتن مکورد   ی آماری این نوشتار  خالصهدر این راستا پس از این مقدمه  برای آشنائی مخاطزِ متن با جامعه
و چندصدائی را در نظرگاه ی مهم برای بررسی این دو متن  بینامتنیت نظر را بیان خواهیم کرد. بعد از آن دو کلیدواژه

باختین مورد بررسی قرار داده و در نهایت این دو مؤلفه و جایگاه آنها در دو متن مورد نظر ایکن پکژوه  را در نظکر    
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هکا را بکه نمکای     تواند چندصکدائی در شخصکیت  خواهیم داشت تا بدانیم که چگونه هنرمند در مقام دیگربودگی می
 بگذارد.
شود  بررسی حماسه در نظرگاه باختین اسکت. او حماسکه را   وجز ضرورت این پژوه  میی مهم دیگری که منکته

. برگرفتگکی از  2ی مطلکق  .  تعلق به گذشته1داند. این سه اص  عبارتند از: با تکیه بر سه اص  واجد چندصدائی نمی
د داریم این سه اص  را در شاهنامه ی میان زمان نق  داستان با دریافت آن. در این نوشتار قص. فاصله3های ملمیافسانه

بررسی کرده و میزان موفقیت فردوسی و بیضایی به عنوان فردی که اقتباس از متن شاهنامه را مد نظر دارد  در ایجکاد  
 فضای چندصدائی را مورد توجه قرار دهیم. 

خکورد و باعکث شکده ککه     سازی است که در نظرگاه باختین بکه چشکم مکی   ی فرعی مد نظر ما   مفهوم معاصردغدغه
پذیرند اما ایکن  ی این خطوط به این فکر باشد که چگونه میتوان مدعی شد  کالم و زبان در ذات خود مکالمهنویسنده

ی خکودش پکس   حکم در شعر و حماسه امکان پذیر نیست؟ اگر مدعی شویم که حماسه متنی است متعلق بکه زمانکه  
 ای مفهوم بینامتنیت چیست؟چگونه راه معاصرسازی باز است و حکم ما بر

 
 ی تحقیقپیشینه

 توان اشاره کرد. های این نوشتار به موارد زیر میجوهای انجام شده با دغدغهودر میان جست
( نویسندگان نرگس یکزدی و  1331ی رومئو و ژولیت از دیدگاه باختین)های کارناوالی در نمایشنامهبررسی انگاره  _

 ی چه  و سههنرهای زیبا.شمارهی منصور ابراهیمی. نشریه
ی علکی اکبکر بکاقری و    ( نوشکته 1333ای میخای  باختین)گفت و گو در شعر فروغ فرخزاد با تکیه بر منطق مکالمه _

 ی چهاری بوستان ادب. شمارهمرضیه حقیقی. مجله
ی کاظم دزفولیان و شته( نو1333ی فردوسی )رویکرد انتقادی به رأی باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامه  _

 ی نوزدهی پژوه  زبان و ادب فارسی. شمارهفرزاد بالو. فصلنامه
نیکا و  ی مکریم رامکین  ( نوشکته 1332شناسی عرفکانی) شناختی باختین و انسانمفهوم دیگری و دیگربودگی در انسان _

 ی چه های ادبی. شمارهی پژوه حسینعلی قربانی. فصلنامه
ی احسکان مقدسکی.   ( نوشکته 1331و نمایشکنامه بکا بررسکی مهکاجران از اسکالومیر مکروژ  )      ادبیات چند صدایی  _

 ی پنجاه و هشتی صحنه. شمارهفصلنامه
 

 ها  ی روایتخالصه
رونکد.  شود که  طوس  گیو  گودرز و چند پهلوان نامی دیگر به شککار مکی  داستانِ سیاوش در شاهنامه چنین آغاز می

کنکد. تکورانی اسکت و از    بینند که از خانه گریزان و فراری است. دختر خود را معرفکی مکی  حین شکار دختری را می
برند. شوند. برای ختم اختالف  دختر را نزد شاه میخاندان گرسیوز. گیو و طوس  بر سر تصاحز او با هم درگیر می

ی زندگی اشرافی و شاهانه را بکه او  دهآید. وعبیند از در خوش زبانی با او برمیپادشاه چون دختر زیبا و جوان را می
چندی بعد  حاص  این ازدواج بکه   .گزیندخواهد که همسرش شود. دختر  شاه را برمیداده و با چرب زبانی از او می

 است.   "سیاوش"دنیا آمده شاهزاده 
کند. هفکت سکا    ا قبو  میهای او ربرد و آموزشرود. رستم او را با خود با زاب  میپس از تولد او مادرش از دنیا می

شکود. پکس از حضکور آنهکا در     بعد  سیاوش جوان شده و قصد بازگشت به خانه را دارد. به گرمی از آنها استقبا  می
کننکد.پس او  دهند و شایستگی او را تایید مکی قصر پادشاه و جشن خوش آمدگوئی  سیاوش را مورد آزمای  قرار می

ت. این میان  سودابه  زن زیبای کیکاووس  پس از دیدن سیاوشِ جکوان بکه او د    الیق فرمانروائی بر این سرزمین اس
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کند شاهزاده را به سمت خود بکشد که سیاوش نیرنک  او را فهمیکده و   های متفاوت سعی میبندد. سودابه با حیلهمی
 رود. زیر بار نمی

ش شاه برای رها شدن از انتقکادات مکردم و   نهایتاً خبر رسوایی و حیله های سودابه به گوش همگان میرسد و کیکاوو
سیاوش با سربلندی از آت  رد میشود و سودابه محککوم بکه   دهد. موبدان  سودابه و سیاوش را در برابر آت  قرار می

پذیرد و به عنکوان  ی جوان جن  با توران را میشود. شاهزادهمر،. اما حکم او با پا درمیانی سیاوش نادیده گرفته می
های اشغا  کنند. او زمینسپاه به همراه استاد خود رستم و جمعی از پهلوانان ایرانی به طرف مرز حرکت میسرلشکر 

شود که این امر مکورد قبکو  کیککاووس نبکوده و موجکز      گیرد و با آنها از در صلح وارد میشده را از توران پس می
دهد. ایران را تر  ککرده و بکه زادگکاه    دی ترجیح میشود. او دوری از پدر را بر بدعهپناهندگی سیاوش به توران می

های پیکران ویسکه او را همچکون پسکر خکود در      شود. افراسیاب با مشورترود. به گرمی از او استقبا  میمادرش می
آورد. اما دراین میکان گرسکیوز )ککه خکود     آغوش گرفته و حتی دخترش فرنگیس را به عقد و ازدواج سیاوش در می

پذیرد و تخم نفاق را در کند( وجود سیاوش را در توران نمیی خونی هیچ یادی نمیست از این رابطهنیای سیاوش ا
-د  افراسیاب میکارد. درخت تفرقه در د  شاه ریشه می اندازد و او در نهایت دستور کشتن داماد خود را صادر مکی 

 کند.
از ازدواج کاووس و به دنیا آمدن سیاوش تا رفکتن   خوانی اقتباس داستان سیاوش در شاهنامه است.ی سیاوشفیلمنامه

او با رستم و عشق سودابه. پناهندگی سیاوش به توران و ازدواج با جریره و فرنگیس تا حسد گرسیوز و کشته شکدن  
هکای بکزر،   ای که برای اجرای زنده در توس فردوسی  میکدان سیاوش تمامی برگرفته از متن شاهنامه است. فیلمنامه

توان آن را اقتباسی طابق النع  به النع  دانست. ها نوشته شده. البته نمیی ای ی میان چادر همهستاها و پهنهی روهمه
هائی در متن سیاوش خوانی وجود دارد که اشخاص از نق  بیرون شده و خود را به عنوان فکردی جکدا معرفکی    پاره
 بینند.کنند و روایت را در کنار مخاطز میمی
ی دار که نخشز نام دارد  بکه خانکه  کنند.هنگامهها جمع میخورند و خارکنان پشتههای خشکیده میدرختتبرها به  

هایی ککه  قیرات خان آمده تا او را مجاب کند نق  افراسیاب را بپذیرد. قیرات خان  ابتدا سر باز میزند. به تالفی زمین
رود تا دعوای دیرینه را با او از سر گیرد. یاسان خان ون مییاسان خان از آن طرف رود برای خود برداشته از خانه بیر

شکود  پردازند و در نهایت نخشز یکادآور مکی  هم از سوی دیگر آمده و او هم سر نزاع دارد. کمی با هم به مجادله می
 که این بازی و نق  برای آنها چه سودی دارد. 

ایم.اگر این آیین در نیاوریم سا  دیگکر  ین و کِشت تازهرود قیرات خان  دَم برداشت دست آمد زمنخشز: فراوانی می
 (13  ص 1333از زمین چه چشم باید داشت؟! )بیضایی  

هکا از  شوند. طومارهکا و دستنوشکته  فهمند و برای انجام آیین سیاوش خوانی آماده میها را میهر دو مرد ارزش نق 
 شوند. ها بیرون آورده میکیسه

آورد ککه از بکازی در آیکین معکذور     ی  به ی  برگزیده میشوند. در ابتدا هر کدام عذری می دیگر بازیگران این آیین
-هکا شکروع مکی   پذیرند که بازی را بازی کنند. تمریناست اما در نهایت همه برای آمدن بهار و خرمی به دیارشان می

در رزم و سکادگی و خکوش   _ری کنند که نزدیکی بیشکت شوند. کسی را از میان جوانان برای نق  سیاوش انتخاب می
کند  پدر مَشک ِ مکو   به او دارد. خاوند که قرار است نق  رستم را بازی کند مر، پسر و همسرش را بهانه می _دلی 

داند و دیگر کسان هر ککدام  ؛که قرار است دخترش فرنگیس باشد؛ سیه بختی فرنگیس را برای دختر دم بخت  بد می
 خوانند:شود و همه با هم میباید به پا شود. پس به پا می ای دارند. اما این آیینبهانه

 (32مردم: سپاس ایزد افراسیابی نیستم. سپاس ایزد گرسیوزی نیستم. سپاس ایزد سیاوشی هستم ... )همان  ص 
و گوید. این سوی رود توران است دالی  بازی این آیین را می _نخشز_کنند و بعد نقا  نمای  را با نیای  آغاز می

 مادر سیاوش. و این آغاز بازی است.   "می بو  "آید و فرارِ آن سوی رود ایران. صدای فریادی می
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توان در جدولی بکه شکر    خوانی نسبت به متن شاهنامه را میهای متن سیاوشها و تشابهبرای تسریع سخن  تفاوت 
 زیر بیان کرد. 

 )مأخذ: نگارنده(6جدول 

 
 هاتفاوت هاشباهت

 آغاز میانه و پایان داستانحفظ 
 گویی سیاوشقدرت پی 

 های کلیدیحضور شخصیت
 ها  خواب
 هاها / پی نامه

 ها  استفاده از ترفند تکرار دیالو،

 های سخت  حضور رو  مادر سیاوش در تمام لحظه
 گذاری تماشاگران و بازیگرانفاصله

 اضافه شدن شخصیت زا 
 رفتن جریره به سفید دژ

نیرن  به سودابه کمک  ککرده خکودش زبکان     زنی که در 
 بُردخودش را می

 اشارات به هم ریشه بودن سیاوش و گرسیوز
 سیاوش در رویارویی با افراسیاب تنهاست

 
 (6چندصدائی )هتروگالسیا

گفتگکویی  شناسند. از نظر او  هرگونه سخن و شناختی در ارزیابی نهایی باختین را عمدتاً با کلیدواژه گفتگوگرایی می
پذیری چنین رویکردی در حالت محض داند  بلکه اصوالً منکر امکانگویانه را مردود میاست. او نه تنها رویکرد ت 

آن است. با توجه به ویژگیهای دیگری  روشن است که او را نباید به چشم عین نگریست. در موقعیت رویکارویی بکا   
فاعالنی که خودشان توانایی شناخت و گفتگو دارنکد.   -جود دارد دیگری به جای ی  فاع   دو فاع  یا چند فاع  و

دان  مربکوط  »گوید. لذا  آوا نیست که بشود آن را مانند اشیا مورد مطالعه قرار داد. او خود سخن میدیگری شیئی بی
 (31  ص 1311)تودوروف  « گوئی باشدوتواند دان  گفتبه فاع  تنها می

(  ارتبکاط تنگکاتنگی وجکود دارد. چنانککه چندصکدائی      3فونی( و چند صدائی )پولی2)دیالوگیسموگومندی میان گفت
( چندصدائی به معنای توزیع مساوی صداها در ی  مکتن اسکت   4  ص 1331ویژگی گفتگومندی است.)نامور مطلق  

. بکاختین بکه نقک     ی صداها حق حضور داشکته باشکند  و این امر جز با مکالمه صورت نخواهد گرفت. چنان که همه
هکای  توانکد ایکن ویژگکی   گیری شخصیت انسانی توجه زیادی دارد. معتقد است که زبان به خوبی مکی جامعه در شک 

ها ارتباط برقرار است. او در باب آثکار ادبکی   گفتگومندی را نشان دهد. از نظر او همیشه میان ی  گفتار با دیگر گفتار
ی آثکار داستایوفسککی   گیری ی  اثر اهمیت فکراوان دارد. دربکاره  تماعی در شک ی اجنیز همین نظر را دارد که زمینه

« ای اجتمکاعی اسکت  اساس این مطالعه بر این حکم واقع اسکت ککه هکر اثکر ادبکی در بطکن خکود پدیکده        »نویسد می
 (13  ص 1311)تودوروف  

ر باختین کما  در چشم بیننده اسکت.  شود و از نظدر منطق مکالمه  کما  همیشه به عنوان شرایطی نسبی استنباط می
شود. از این رو با عنایت به این موضوع هنگکام اسکتناد   ی دید خاص پنداشته میتا آنجائی که به عنوان عملکرد زاویه

هایی مربوط به موقعیت را به خاطر داشت. کما  توسط چه کسکی و بکرای چکه کسکی؟ در     به آن باید همیشه پرس 
های کما  یافته انواع متفاوت داشته و بکرای بکاختین هکر متفککر و اندیشکمندی ککه       ته کلیتکجا و در چه زمانی؟ الب

                                                           
1Heteroglassia  

2dialogisme  
3
 Polyphonie(وام گرفته شده از مفهومی در موسیقی) 
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 .هایی در مقکوالت فیزیککی ایجکاد کنکد  هرگکز نبایکد تمامی کت خکود را مطلکق فکر  کنکد           درصدد آن است روزنه

(Holquist,1994,p34)   
تحلی  موشککافانه و خکوان  وسکواس آمیکز     برخالف رویکرد یا سنت نقد نوین که تاکیدش بر متن بوده و تجزیه و 

متن را ارجح میدانست  باختین معتقد است که هیتروگالسیا  یا چند واژگانی شرط اساسی حاکم بر عملکرد معنکا در  
هر گفته یا کالم است. این سخن ارجحیت بافت به متن را مشخص میکند. در هر زمان یا مکان خاصی ی  دسکته از  

ی ادا شکده در آن مککان و زمکان      اقلیمی و فیزیولوژی  وجود دارند که سبز میشوند کلمهشرایط اجتماعی  تاریخی
 (113  1331خاص نسبت به ادای آن در شرایط دیگر معنای متفاوت پیدا کند. )غالمحسین زاده  

یک   دهد هیچ سخنی در انزوا وجود ندارد بلکه همیشه بخشکی از  ی هرکالمی است که نشان میچندصدائی خصیصه
ک  بزرگتر است که ضرورتاً برگرفته از بافت عالم زبانی مقدم بر آن است. از آنجایی که زبان از دیدگاه باختین امکری  

تواند خن ی یا رها از نیکات  اجتماعی قرار است نهایتاً نمی _ایدئولوژی  است  شدیداً تحت شرایط مادی  _اجتماعی 
 (123  ص 1334به دیگران تعلق دارد. )مکاری    دیگران باشد. برای او زبان دست دوم است و

های باختین چندواژگانی به معنی تنوع صداهای اجتمکاعی اسکت ککه بکه طکوری مکبهم در       به طور خالصه  در نوشته
گیرد و از طریق تقاب  سخن نویسنده  سخن راوی  انواع ادبی الحاق شده و گفتار شخصیت ارتباط با دیگری قرار می

 .شودمی _نظر او رمان در _وارد متن 
ی گفتمکان در رمکان و   کند. آرائ باختین دربکاره ای در ادامه  مرکزیت این پژوه  را مشخص میجا  ذکر نکتههمین

-هائی را که برای رمان در نظر دارد برای حماسه شرط اساسی نمیحماسه با هم متفاوت است. او هیچ کدام از مولفه

ای  داند. او در بخ  نخست کتاب تخی ک  مکالمکه  ائی و گفتمانی کامالً ت  صدا میداند و حماسه را خالی از چندصد
های بارز آن از راه مقایسکه   نام دارد  به طر  مبسوط نظری ه رمان و برشمردن ویژگی "حماسه و رمان"م(  که  1331)

 .پردازد با ژانر ادبی دیرپایی همچون حماسه می
ه اندیشه نویسندگان بزر، آلمانی  یوهان گوته و فردری  شکیلر اسکتوار اسکت    دیدگاه باختین در مورد حماسه بر پای

گکذاری   (. گذشته در حماسه به نحکوی ارزش 44  ص 1331خواندند )باختین   می« گذشته مطلق»که بنمایه حماسه را 
ر حماسکه نیکز   گونکه ککه از سکب  واال و فکاخ     مراتز  همکان  رسد و به لحاظ سلسله نظر می شده است که بازنیافتنی به

شکود ککه تقریبکاً     ای ادبی تلقمی می گیرد. بر همین مبنا  حماسه گونه آید  در سطحی باالتر از زمان معاصر قرار می برمی
(. در واقع  میان زمان حماسه و زمان حا  مرزهایی مشکخمص و روشکن وجکود    14در حا  احتضار است ) همان ص 

ای حماسی و ملمی پیوند دارد. بنکابراین  مرجکعِ    «گذشته»ونی برگرفته از دارد  چراکه واقعی ت مطلق در حماسه با مضم
ای شخصی و اندیشه آزاد حاص  آن( و دیگر آنککه یک  فاصکله مطلکقِ حماسکی        حماسه سنمتی ملمی است )نه تجربه

برنکد(   مکی  کند )یعنی از زمانی که نویسکنده و مخاطبکان او در آن بکه سکر     دنیای حماسه را از واقعی ت معاصر جدا می
 .(44)همان: 

یافته  متصلمز و منجمد است و به گذشته دوردست وابسته است و از سوی دیگر  زمکان رمکان    زمان حماسه که پایان 
گکذاری حماسکه را از    توان فاصله باشد. البتمه باختین بر این باور است که می ناپذیر و در جریان می پایان  قطعی ت که بی

ویژه با تبدی  کردن آن به واقعی تی معاصکر  ناتمکام و در    اء گوناگون  بهزندگی به کناری نهاد و دنیای حماسه را به انح
تکوان روایکت حماسکی را در     بنکابراین  مکی   .(Bakhtin, 1981, p21, 22, 27) ککرد « معاصرسکازی »حا  تطو ر  

تگکویی آن  پیوند با روایت ارائه شده از سوی قهرمان معاصر قرار داد و احتمکاالً در مناسکبات گف   سطحی یکسان یا هم
 .(Ibid, p27) وارد شد

 
 بینامتنیت

آوایکی  شناسی سوسور مایه گرفت . از دیدگاه سوسکور  نکشانه زبکانی ترکیبی از دا  )تصویریبینامتنیت  ابتدا از نشانه
واسطه رابطکه  ( و مدلو  ) مفهوم( است. او معتقکد بکود دا  و مکدلو  هیچ ی  به خودی خود نشانه نیستند  بلکه به
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شوند. پیوند دا  و مدلو  براساس قاعده خاصی نیست؛ چنانکه برای نمونککه   ساختاریشان با هم بکه نکشانه تبدی  می
مدلو  اسز در هر زبان دا  خاصی دارد. نکته مهمی که سوسور در پیوند با بینامتنیکت مطر  کرد  این بود که نشکانه  

یابکد. بکه   ها در چارچوب نظام زبان معنکا مکی  قابک  بکا دیگر نشانهواسکطه تمعناست و تنها بهزبانی به خودی خود بی
شکود. )رضکایی   ها معنادار میها و تفاوتعبارت دیگر  از دیکدگاه سوسکور واحدهای جداگانه زبان تنها از راه تقاب 

    (11  ص 1333
آثکار ادبکی نیکز شکام  نظکامی از دا  و      شود که ادبیات وشناسی سوسور با بینامتنیت از آنجا پررنگتر میارتباط نشانه

گویکد:  هاست. گراهام آلن در این باره چنین میمدلولهاست و فهم بهتر هر نشانه   در گکرو مقایکسه آن با دیگر نشانه
های متعکدد معنکایی قرار گرفته است  اکنون تنها بکه  اثر ادبی  به عنوان عرصه واژه ها و جمالتی که در محاق توان »

مقایسه ای قاب  فهم بوده و خواننده از سکاختار ظاهری اثر به جانز روابکط موجکود آن اثکر بکا دیگکر آثککار و   شیوه
دیگکر سکاختارهای زبانشناسانه حرکت میکند. چنین ادراکاتی در خصوص نشانه زبانشناسانه و ادبکی مکا را بکه تأمک      

 (21  ص 1331)آلن  « دوباره بر سرشت آثار ادبی وادار می کند...
ای از بینامتنی به معنی شک  یافتن متنی جدید بر اساس متون معاصر یا قبلی است به طوری ککه مکتن جدیکد فشکرده    

تعدادی از متون که مرز بین آنها محو شده می باشد و ساختارش به شکلی تازه شود و به طکوری ککه از متکون قبلکی     
متن جدید پنهان شده و تنها افراد خبره تکوان تشکخیص آن داشکته    چیزی جز ماده آن باقی نمانده است و اص  آن در 

( برخی بر این باورند که اصطالحاتی چون اقتباس  تضمین  تلمیح  اشاره  مناقضکات  سکرقات    23باشند.) همان  ص
 .(42معارضا و ... در میراث ادب عربی تا حدودی با مفهوم بینامتنی همپوشانی دارند.)همان  ص 

توان از استفاده کردن لغات وعباراتی ککه  نمی توان به تنهایی و بدون اتکا به متون دیگر فهمید  زیرا نمیهیچ متنی را 
اند اجتناب کرد. بنابراین بینامتنیت نشان دهنده آن است ککه همکه رویکدادهای ارتبکاطی بکه      دیگران قبالً استفاده کرده

ی بینکامتنی  ای در ی  زنجیرهگیرند. ی  متن را می توان حلقهاند و از آنها بهره مینوعی به رویدادهای پیشین مربوط
کند. )شکادمان   ای از متون که در آن هر متن عناصری از متن یا متون دیگر را در خود تعبیه میدانست. یعنی مجموعه

 (11  ص 1333
ثکار پیکشین مایه گرفته و خود را دراین میان باختین بر این باور بود که هیچ اثری به تنهایی وجود ندارد. هر اثری از آ

انکد و  ایهکا همکه مکالمکه   مخاطز ی  بستر اجتماعی کرده و در پی دریافت پاسخی فعاالنه از سوی آنان است. گفته
وسیله دیگران در آینده خواهکد بکود شان بکه آنچکه پیکشتر گفتکه شده وابسته است و شیوه دریافتشان  بهمعنا و منطق

هکای پیکشین ککه موضککوع مککشترکی داشکته    هر سخن با سخن»( بنا بر مکالمه باوری باختین  31   ص1331)آلکن  
)احمککدی  « کنکد. وگکو مکی  های آینده که به یک  معنکا پیکشگویی و واککن  بکه آنهاسککت    گفکت  باشد و با سخن

 .(33 ص 1311 
 

 چندصدائی در داستان سیاوش
-اهنامه  ابتدا نگاهی به بینامتنیت این اثر بیندازیم. نمودار این مبحث را مکی وگومندی در شبرای ورود به مبحث گفت

 .  توان این گونه ترسیم کرد

 
 )مأخذ: نگارنده(6ی نمودارشماره



 7/      تحلیل گفتگومندی داستان سیاوش )شاهنامه( و سیاوش خوانی )بیضایی( با تکیه بر آراء باختین 

گو با متون و صداهای قب  از خکود  و  ودانیم     شاهنامه متنی بکر و تازه نیست. متنی است در گفتطور که میهمان
های ملمکی  نمایاند. از ی  طرف صرفاً از افسانهخود اولین مؤلفه در چندصدائی شاهنامه را به ما میاین نکته به خودی 

هکای آن بکا زمکان    ی زمکانی میکان روایکت   نیز اخذ نشده و تاریخ ایران را در خود نهفته دارد و از طرف دیگر فاصکله 
متنی غنوده در خکود و منجمکد نیسکت. بکه طکور      رود. پس ی معاسر سازی از بین میهای ما از آنها با واسطهدریافت

 اخص داستان سیاوش را در اوستا نیز شاهدیم.  
ترین متن مکتوب ککه در آن از وی یکاد شکده اوستاسکت. در اوسکتا پکی  از آنککه سکخن از سکیاوش باشکد از           کهن

ش نکام بکرده شکده    کیخسروست و در سایه اوست که از سیاوش یاد می شود. به طور کلی در اوستا ش  بار از سیاو
دهد که درست شبیه شخصیتی است ککه  است.حضور سیاوش در این ش  موقعیت در اوستا  شخصیتی به دست می

خونخکواهی از   -فردوسی در شاهنامه عرضه می کند  او اگرچکه همکواره در ذیک  نکام و عملککرد بکزر، فرزنکدش        
اعتالی فکری و پکا  نهکادی او پکی بکرد و ایکن      توان به وسعت شخصیت  شود؛ اما باز هم میمطر  می -افراسیاب 
 (3  ص1331ای است که در مورد او در اساطیر و حماسه هم مطر  است.)ممتاز  همان نکته

)=  arshan)= سکیاه( و   syavaآمده که از دو بخ  « syavarshan»واژه سیاوش در اوستا به صورت واژه مرکز 
 معنی کرد.)همان( « دارنده اسز نر سیاه»ان آن را نر  گشن( تشکی  شده است؛ روی هم رفته می تو

باشد  زیرا به نظر ایشان آیین سکیاوش بکه   می« مرد سیاه»مهرداد بهار برای این واژه معنای دیگری قائ  شده است که 
-می های سومریتر به آیینهای ستای  ایزد نباتی بومی مربوط است و به آیین تموز و ایشتر بابلی و از آن کهنهآیین

پیوندد و بدین روی واژه اوستایی به معنای مرد سیاه یا سیاه چرده است که اشاره به رنک  سکیاهی دارد ککه در ایکن     
 (131-134: 1313بردند. )بهار  مالیدند یا صورتکی سیاه که به کار میمراسم به چهره می

هکاجر آریکایی و در گکذر زمکان      در اص   داستان سیاوش اسطوره بومی این سرزمین است ککه پکس از ورود قکوم م   
ساختار کهن و قداست خود را از دست داده؛ ولی به دلی  ارتباطی که با زندگی عملی جامعه یافتکه اسکت  هنکوز در    

داند؛ بدین ترتیز که اقوام می« خدای شهید شونده نباتی»متن اجتماع ما زنده و جاریست. در نظر بهار است که او را 
با دیدن روی  و رشد گیاه در زمانی خاص و خش  شدن آن در مرحله بعکد بکه ایکن نتیجکه     کشاورز دوران باستان  

-( با این تعاریف  نمکی 3  ص1331رسیدند که تا گیاه به نیستی نرود در هنگام بهار مجدداً سبز نخواهد شد. )ممتاز  

با زنکدگی افکراد بکوده و هسکت. بکه      ها در پیوند عملی ها دانست. آئینی صرف از افسانهتوان این داستان را برگرفته
شویان اردها  دیده و بکه تبیکین آن پرداختکه    های خود در مراسم قالیای که ادامه این آئین را بیضایی در پژوه گونه
. از همین رو برخالف نظر باختین ادبیات کهن  خاطره نیست و اتفاقاً به آگاهی جمعی و فعالیت جامعکه ربکط   1است
 دارد.

گو پکردازی پکی  بکرده و در    وهای گفتبر شگرد گو در داستان سیاوش را با تکیهودیالو، و گفت فردوسی  مبحث
این میان  اک ریت بار این امر بر دوش شگرد پرس  و پاسخ است. حداک ر بار معنایی و پیشکبرد داسکتان را از خکال     

کته ضروری است که همین پرس  و پاسکخ  بینیم. توجه به این نهای داستان میهای میان شخصیتها و پاسخپرس 
 از نکات مد نظر باختین برای ایجاد چندصدائی است.  به طور م ا  در ابتدای داستان :

 (23  ب 143) ص  2تو را سوی این بیشه که نمود راه؟  بدو گفت طوس ای فریبنده ماه
 یا : 

 (112  ب113ص چُن از دور بیند تو را   چون بُود؟)  ی خون بودبویژه که پیوسته
 و در جایی دیگر:

                                                           
1
 142تا  131  صص 2ی هنرهای زیبا  شماره بهرام بیضایی  نشریه( گفت و گو با 1334برای آگاهی بیشتر : امجد  حمید ) 
2
ی شاهنامه )دست نویس فلورانس(  به قلم دکتر عزیزاهلل جوینی اخذ شده و از همین رو ارجاعات با بیت و صفحه منابع این قسمت از روی حماسه  

 اعالم میگردد.
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 (131  ب 243د  شاه از آت  بشوید همی؟ ) ص   سیاوش سخن راست گوید همی؟
ی حائز اهمیت در این پژوه   این است که اگر بخواهیم با خوانشی سطحی و بکا شکاهنامه برخکورد کنکیم  بکه      نکته

-نوشکته مکی   _کالسی _نوع زبان خاص همان سخن باختین خواهیم رسید که حماسه ت  صداست. حماسه با ی  

ی فرادسکت  ی فرودست و تعام  آن با طبقکه های زبانی ندارد. زبان سیا  نیست و در اک ر موارد از طبقهشود و پرش
ی شکاهان و  کنند. ما در این داستان با طبقهنیز خبری نیست. همان طور که در داستان سیاوش نیز این نکات صدق می

روئیم اما زبکانی  اند. با زبانی یکدست رو بهیم. طبقاتی که در اجتماع از مزایای باالئی برخوردار بودهروئپهلوانان رو به
ها با تکیه بر ایدئولوژی خود از لحن خکاص خکود نیکز    های متفاوت پردازش شده و هر کدام از شخصیتکه در لحن
. اولین صکدای شکنیده شکده در مکتن  صکدای      زنندبرند. آنها بر اساس آگاهی مختص خود  دست به عم  میبهره می

 گوید : خود فردوسی است. آنجا که می
 (1  ب143یکی داستانی بیارای نغز )ص  کنون ای سخن گوی بیدار مغز

دهد. این شود. کدهای فهم داستان را به دست میهای داخ  متن گفته میاین مطلع با لحنی متفاوت و جدای از لحن
بوده و چه چیزی را به ما خواهد گفت. او با همین نوع لحکن هکر کجکا ککه لکزوم ورود بکه       که داستان از چه جنسی 

ی دسکت  گوید و این چنین اشکخاص داسکتان را بازیچکه   کند  وارد شده  به عنوان راوی سخن میداستان را حس می
-نیکز در اثکر وارد نمکی   کند. روای یا مؤلفی که به زعم باختین نمُکرده  امکا بکه عنکوان یک  آوای مقتدرانکه       خود نمی

 ( به طور م ا  همان ابتدای داستان:12  ص 1333شود.)دزفولیان  
 شود تازه رسم و ره باستان ز گفتار من اندر این داستان
 (11و  11  ب141برین ویر  خرم بمانم دراز )ص   اگر زندگانی بود دیر یاز

 گوید:بان خود در داستان سخن مییا آنجائی که سیاوش عزم نبرد با توران را دارد  فردوسی از ز
 که او جان سپارد به توران زمین چنین بود رأی جهان آفرین

 (131و  133  ب213کجا باز گردد بد روزگار؟ )ص  ی نابکاربه رأی و به اندیشه
 شود:آن زمان که سیاوش کشته می
 جهان بنده و بخت  خوی  آیدش یکی بد کند  نی  پی  آیدش

 (2311و 2314  ب 141همی از نژندی فروپژمرد)ص  زمین نسپردیکی جز به نیکی 
ی عم  آنهاست که هویت آنها را تشکی  داده  تا کنند و این تفکر به اضافهها بنا بر نوع تفکر خود عم  میشخصیت

گیو در  دهد. به طور م ا   صدای طوس در بحث باآخر نیز ادامه دارد و تعریف دقیقی از مرکزیت ذهن آنها به ما می
 رساند.  ی دو پهلوان صدای نَفًس هر دوی آنان را به گوش ما میبر دختر جوان در نخجیرگاه. مشاجره

 ز پی  سپه تیز بشتافتم  چنین گفت کین تر  من یافتم
 نه با من برابر بدی بی سپاه؟  بدو گفت گیو ای سپهدار شاه
 نگردد جوانمرد پرخاشجوی  ز بهر پرستنده ای بد مگوی

 (41تا  42  ب111که این ماه را سر بباید برید)ص   سخنشان به تندی به جائی رسید
کنکد تکا   گویی و سرکشی را در داستان فرود نیز دارد. آنجا که بهرام  فرود را به او معرفکی مکی  طوس همین نوع سخن

 هد:دخردی و تندخوئی ادامه میهمگی با هم کین سیاوش را بخواهند. ولی طوس با همان بی
 که من دارم این لشکر و بوق و کوس چنین داد پاسخ ستمکاره طوس

 سخن هیچگونه مکن خواستار  ترا گفتم او را بنزد من آر
 برین کوه گوید ز بهر چیم گر او شهریارست پس من کیم

 برین گونه بگرفت راه سپاه زاده چو زاغ سیاه یکی تر 
 (211تا  244  ب  41ا زیان)صمگر آن  دارد سپه ر نبینم ز خودکامه گودرزیان
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گویند. رستم چنان سکرک  و بکی تکاب اسکت ککه دو      پهلوانان دیگرنیز هر کدام بنا بر جایگاه و بین  خود سخن می
کنکد. ابتکدا آنجکا    جای مختلف در این داستان در برابر شاه ایستاده و رأی منفی خود را اعالم و نیت خود را عملی می

 وس رسانده و کاووس را در پی جن  می بیند:ی سیاوش را به کاوکه نامه
 که گردون سر من نیارد نهفت  غمی گشت رستم به آواز گفت

 چنان دان که رستم ز گیتی کم است  اگر طوس جنگی تر از رستم است
 (313تا  314  ب 324پر از خشم و کین و پر از رن  روی)ص   بگفت این و بیرون شد از کوی او 

کشد. بکا ایکن وصکف     کشته شده و او برای کین خواهی سیاوش سودابه را پی  چشمان شاه می و آنجا که سیاوش 
ی پائین دست اتفاق بیفتد تکا  ی حاکم صرفاً به دست مردمان عادی و طبقهآیا باید سرپیچی و نقد رفتار شاه و یا طبقه
سرکشکی دانسکت ککه از پکا تکا بکه سکر        ی شخصکیت  توان رستم را بکه م ابکه  نقد کارناوالی انجام شده باشد؟ آیا نمی

 زند؟  پذیرد و حتی عمالً در مقاب  او ایستاده و دست به کن  میهای شاه را نمیاستراتژی
کند  و برای اولین بکار صکدای او را در   سومین صدا  صدای خود سیاوش است. از همان ابتدا که با رستم صحبت می

 شنویم:داستان می
 که آمد به دیدار شاهم نیاز  چنین گفت با رستم سرفراز

 هنرهای شاهانم آموختی  بسی رنج بردی و تن سوختی
 (33تا  34  ب 141هنرها از آموزش پیلتن)ص    پدر باید اکنون ببیند زمن

 طلبد:تا آنجا که سودابه رخ در رخ او ایستاده و از او کام می
 بیاراست مژگان به خون آب گرم  رخان سیاوش چو گ  شد ز شرم
 مرا دور داراد گیهان خدیو!  چنین گفت با د  که از راه دیو

 (231تا  233  ب131نه با اهرمن آشنائی کنم )ص   نه من با پدر بی وفائی کنم
شود. شاهزاده است و بی غرور در پی تشکر از اسکتاد  ادب  فروتنی  قدردانی و روحیه سالم ی  جوان در او دیده می

-گیرد و پکی آرمکان  جن  و تاکید پدر بر کشتن گروگانان  راه استادش رستم را پی  میاست. همین صدا در جریان 

کند. او با پناهنده شدن به توران اعترا  خود را بکه پکدر و حمایکت    گرائی خود رفته و پراگماتیسم پدر را قبو  نمی
ها و تحمیلی نبکودن  شخصیتدهد. این خود نشان دیگری است بر استقال  ذهنی و رفتاری خود را از صلح نشان می

 دهد.شود  اما ثابت قدمی سیاوش در رفتار و تفکر  استقال  او را نشان میخط رفتاری آنها. تحمی  جائی رسوا می
 برآنم که برتر ز خورشید و ماه  چنین داد پاسخ که فرمان شاه
 نباشد که و مه  نه پی  و نه شیر  ولیکن به فرمان یزدان دلیر

 (1131تا  1131ب  343سراسیمه شد خویشتن را نیافت)ص   مان یزدان بتافتکسی کو زفر
رسد که او به نفکع  شود. ابتدا این طور به نظر میهمین ثبات قدم در صدای پیران ویسه و لحن خاص او نیز دیده می 

سوزی بر شاه و مملککت  کند  اما نه. او راه درست را با تکیه بر خرد سیاستمداری و دلایران  وبه ضررتوران عم  می
 خود انتخاب کرده.

 بدو ماند آیین و تخت مهی  سیاوش جوان است و با فرمهی
 (1141تا1141  ب 313سر او همان گردد از تو گران )ص   تو را سرزن  باشد از مهتران

اعترا  بکه  هنگام مر، سیاوش  جمالت بانوی پرورش یافته در قصر؛فرنگیس؛ دختر افراسیاب که با نوحه سرایی و 
 رساند:تصمیم پدر  در عین احترام به شاه صدای خود را نیز به گوش او می

 چرا کرد خواهی مرا خاکسار؟  بدو گفت کای پر هنر شهریار!
 همی از بلندی نبینی نشیز؟  دلت را چرا بستی اندر فریز؟

 (2233تا  2234  ب111که نپسندد این داور هور و ماه )ص    سر تاجداری مبر بی گناه
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انکد  امکا بکا    در نگاه او  شاید اینگونه به نظر برسد که در این داستان  همه چیز و همه کس کمر به خدمت شاه بسکته 
گیرد که دستگاه حکاکم  بینیم که این نگاه درست نبوده و اعتراضات و اعمالی صورت میتکیه بر شواهد ذکر شده  می

ی اصلی آن سخن و مکالمه خواهکد بکود.   طلبند. صلحی که پایهد و صلح میایستنرا زیر سوا  برده و در برابر آن می
دستگاه حاکم و تفکر غالز بر عدم صلح و بدبینی استوار شده امکا هسکتند    _هم ایران و هم توران_در هر دو کشور 
 کنند.  گو و سخن را سرمشق خود قرار داده و خودکامگی را نفی میوکسانی که گفت

 
 اوش خوانیچندصدائی در سی

ی خود برای خلق ایکن اثکر نکام    ای که با حمید امجد از او چاپ شده  از دیگر منابع مورد استفادهدر مصاحبهبیضایی 
  .توان اینگونه ترسیم کردبرد. نمودار بینامتنیت در اثر بیضایی را میمی

 
 )مأخذ: نگارنده( 2نمودار

های میدانی  تکیه بر آیکین خکدایان بکاروری    سب  اجرائی تعزیه و نمای بینیم  بیضائی به استفاده از که میطور همان
که نمود آن را در مراسم قالی شویان اردها  به سان مراسمی مذهبی شده که از دوران مترائیسم به جا مانکده اسکت    _
بینکامتنی اثکر خکود را    هکای  شود  پایهی زرافشان که بارها در متن به آن اشاره میو دیوارنگاری معروف در ه _داندمی
 .است _هم نوشتاری و هم تصویری_ریزی کرده است. در این صورت اثر او در ارتباط با دیگر متون پی
تکوان  گومندی در این متن با تکیه بر تعاریف یاد شده که در فصک  قبک  از آنهکا یکاد ککردیم  مکی      وبحث گفتدر اما 

صدائی نزدی  شده است. او در این متن سعی داشته تکا بکا در کنکار    اینگونه ادعا کرد که بیضایی در متن خود به چند
های اجتماعی که در آن هم غنی مشخص است و هکم فقیکر  اتحکاد در عکین     مختلف از طیفهم قرار دادن صداهای 

  .تضاد آنها را برای برپائی مراسمی نشان دهد که برای آبادی و باروری سرزمینشان ضروری است
گیرد. بازیگرانی که هر چند لحظه یکبار خود را از نق  کنکار  ی بازیگران با هم شک  میدر مراودهگفتار متن تمامی  

 :دهند. به طور م ا تقدسی خود را به ما نشان میکشیده و بی
 !همسر قیرات: خون به سرت نزند کدخدا! با تو نیستند

 ! بیو  خان: با افراسیابند دهگان! دم بده جان من
  ص 1333ایل  خان( دندان به جگر بنه بگذرد ایل  خان! نه تو گرسیوزی و نه من افراسیاب! )بیضایی  قیرات: )به 

33) 
 :های نمای  رخسار که بازیگر نق  سودابه استدر میانههمچنین و 

 رخسار: خوب بیزار شدید از من؟ از رخسار؟ خوب بیزارتان کردم  از خودم؟! بَردی شویکم تو با من بد نشکوی  تکو  
 از من بیزار شوی چه کنم؟

 ....بردی: ... تو ستمک  این انبوه شدی تا سودابه کم نیاورند
 (41رخسار: )گلنه مند و اش  آلود( برایم سن  انداختند! )همان  ص 
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ی اندازد. متادرام نمایشی است که دنیاهای ساخته و برسکاخته های متادرام مینوع فاصله گذاری ما را به یاد مولفهاین 
های طراحی شده در نمای  دارد. که بررسی آن مجکالی  ود دارند و به نوعی نگاهی به دنیای نمای مای  در آن وجن

 .طلبددیگر می
تماشاگران که خود یادآور سب  نمایشی تعزیه است و بیضایی از این سب  به خوبی برای القای معنکا بهکره   حضور  

 :برده
 !د برخیِ شما! مگذار سیاوش برود که داغ بر د  ما مردمان میکنیتماشاگر: نکن استاد  این گوسفند و کار

 دودتماشاگر دیگری با دو خروس در دسن پی  می
تماشاگر دوم: چیمان کم است؟ مگر مرده باشم! خون به سرم زد استاد! اگر او نداند تو که میدانی! مگذار... صد چون 

 من نبود هم نبود  ی  سیاوش او هم برود؟
  (122ان شوی جهان که به خون آبادی! از من مبین و این سپهر کهن ببین! ... )همان  ص : ویرنخشز

های شعری  عامیانه و آیینی زبان را در کنار هم قرار داده و متن را بیضایی در متن خود با استفاده از این تکنی  شک 
پس از خواندن نیای  مردمان بکا زبکان    بیرون کشیده است. به طور م ا  در بخ  شروع نمای / آیین ویکنواختی از 

 :خوانندشعر می
ی دیرین لز تشکنه/  گیرم تو را/ ای که بیگانه وار در سرزمین بیگانه/ به تیغی آب خورده از هزار کینههمگی: گواه می

 (31زره. )همان  ص در خون خود تپان شدی/ نه افراسیابی ام  نه گرسیوزی ام/ نه دمورم و نه گروی
  :بو( که شبح وار در تمام لحظات سخت پسرش حضور داردی مادر )میهای شعرگونهالالییلی دیگر و در م ا

 .ی اربابی با دلواپسی خواب آهنگی مادرانه میخواندبو که توری سفید یا سبزفام بر سر انداخته از باالی خانهمی 
ی مکن/  ی من/ برو ای گکوهر ناسکفته  ی بشکفتهغنچهمرو ای  می بو: االالال گ  باغ بهشتم/ االالال تو بودی سرنوشتم/

 (13مرو ای نور چشم روشن من/ برو ای روی ماهت گلشن من. )همان  ص 
 :برندبو را روی دوش میتر آنجا که زنان تابوت میو قب 

گکاه را  زنان گروه شده  بر سینه زنان  دوان دوان  هر ی  با شاخه ی سبز  بکه سکوگواران مکی پیوندنکد. میکوشکند تن     
 .بگیرند
 (41رفتی ای از همه برتر/گ  تاجی  بر گ  ها سر/ باغی وز بستان بهتر/ ماه پری  و مهر خاور)همان  ص زنان: 

  :شودی پهلوانی/ حماسی است. که در گفتار رستم دیده میسخن گفتن به شیوهنوع دیگر  
اگر جنگی تکر از رسکتم اسکت. بهک  جنک       گویم که جای سخن گفتن نیست. به  توس برود رستم: با که سخن می

برخیزد اگر بهتر از آشتی است. به  سیاوش پیمان گذار در بند شود اگر پیمان شکنان آزادند. راه مرا باز کنید ککه راه  
 (113خوی  بسته اید. چنین پندارید که رستم هرگز نبوده. )همان  ص 

 :بر جن  و کشتن گروگانان تاکید دارد رستم این لحن گالیه آمیز را آنجا به کار برده که کاووس
ای! چرا سکخن در پکرده نگکه دارم! تکو تکن      کاووس: ها! پس این!... پر یاوه نیاندیشیدم. که اینهمه در سر او تو افگنده

آسایی خوی  میجستی تهمتن نه سرافرازی ما! تو بازمگرد و اینجا بمان تا بفرمایم تکوس سکپهدار بسکیج ایکن جنک       
 کند. )همان(

کنند. شادی   های مختلف لحن و نوع گفتار آن موقعیت را در زبان خود جاری میدر موقعیتها کدام از شخصیت هر
 :و عزا  با گفتار غصه. به عنوان نمونه آنجا که سودابه اغواگرانه در پی تسخیر سیاوش استاست با لحن شاد 

 !سودابه: چون موبدان سخن میگویی
 .سیاوش: موبدان نیز مردمانند

سودابه: زنان نیز مردمانند. بندگان د  خوی . موبدان چه پاسخ دارند. آیا گناه نیست که با یکی سر کنم همانگکاه ککه   
 (43دلم به مهر دیگری میجنبد؟ )همان  ص
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تکنی  همیشگی و مکرر بیضای برای خلق آثاری که ریشه در تاریخ و اسطوره دارند  آشنائی زدائی از کلمات است. 
گنجاند تا توجه آنها را از گفتار صرف بکه  ی کلمات نق  ها میه بر توان  زبانی مخاطبین  لغاتی را در دایرهاو با تکی

بکه معنکای   « پالهنک  »های مختلف زبانی را به آنها نشان دهد.  به طور م ا  کلماتی مانند زبان اثر جلز کند و قابلیت
که همان تابوت است. کلماتی ککه امکروز در   « تنگاه»را ببندند و  بند یا طنابی که با آن دست کسی را و یا افسار اسبی

ارها دیده شده و بیضایی نیز از آنها در متن اقتباسکی خکود بهکره بکرده     گفتار روزمره جائی ندارد اما در متن شاهنامه ب
 است.  
مانند. نیای جدم گرسکیوز  : پالهن  از ایشان بردارید و بزرگشان دارید که هرکه بی شمشیر به ایران درآیند  مهسیاوش

 (114تو را در آغوش میکشم. و به دست خود پالهن  از دوش تو بر میدارم. )همان  ص 
: آه چه بگویم همسایگان...باداباد!بر من میگیرد و از شما پنهان نیست که این تنگاه سیاوش است. )همکان  ص  چوبگر

31) 
و جایگاه خود نیز مُبین این است که بیضکایی میخواسکته تکا    تر  سخن گفتن اشخاص هر کدام از طبقه ی مهمو نکته 

صداهای مختلف را در ی  چارچوب و در کنار هم نمایان سازد. به طور م ا  جائی ککه بکرای تعیکین بکازیگر نقک       
تکر اسکت. پکس    اند  اما تاراج خان ادعا دارد پسر او باید سیاوش خوان شود چون الیقسیاوش دُردی را انتخاب کرده

 :کنددُردی را که کارگر اوست تهدید می پدر
خان: کیست که نداند بیشترین زمین ها خوش بار هر دو سوی رود از من است!و ایکن پکدر دُردی  یککی از ده    تاراج 

 !کارگر من
 :از طرفی شِدِرخان نیز همین ادعا را دارد

 !: این گدازاده را چه می بینی که در اروج خان من نیست؟شدرخان
 .اندیان پدر )سامان(و مادر)مَهنو( و خواهرِ)فوژان( دُردی ناالن ماندهو دراین م
 !ام بیچاره این میان¬: )خود را میزند( مهنو  فوژان به دادم برسید  ماندهسامان

 :داند  آنجائی که سیاوش خود را ضامن خون گروگانها مینمای در میان 
یز تو بر پسر من قبراق خان سروری کند! از فردا کار بی ککار.  کنم سامان! پسر بی همه چخان: بی خانمانت میتاراج 

 .برو سن  گاز بزن
 .شونددوند اما با شدرخان مواجه میها در پی او میاش هراسان از این تهدیدسامان و خانواده

 : پناه به تو می برم شِدِر خان! دیدی چه ها بارم کرد! پس از ده سا  آزگار جان کندن؟سامان
خان: برو پی کارت! می دهم خرت و پرتت را بریزند بیرون از کومه! که دُردی کُرکُری بخواند بکرای اروجِ مکا؟   شِدِر 

 (114سرِ زمین من پیدا شدی نشدی ها ... )همان  ص 
  دیگر اشخاص بازی نیز استقال  این را دارند که داستان زندگی خود را در عین نمای  بازگو کننکد.  به همین ترتیز

کند. ایکن نشکان از نگکرش متفکاوت رسکتمِ      نمای   رستم شاهنامه نیست و سیاوش را به نیرن  تشویق میاین رستم 
-خوانی است. تا جایی که حتی دیگر پهلوانان مانند گیو بعد از دیدار با سیاوش متوجه من  متفکاوت او مکی  سیاوش

  .کنند که این تربیت رستم نیستشوند و لز به سخن باز می
آید... نگاه کن به رستم ککه تنهکا بکه    شکن به کار نمیدار که در جهان بد پیمانِ پیمانگویم پیمان نگهتو نمی رستم: به

 (11نیرن  زنده است! از او بیاموز. پند من خود منم. )همان  ص 
  .های خودریا  مهربان  به دور از نیرن  اما پایبند به افکار و آرماناما سیاوش همان سیاوشِ شاهنامه است. بی

 گودرز: بهترین کارها چیست؟
 سیاوش: آبادانی جهان
 گیو: بهترین نیکی؟



 69/      تحلیل گفتگومندی داستان سیاوش )شاهنامه( و سیاوش خوانی )بیضایی( با تکیه بر آراء باختین 

 سیاوش: بخش  به مردمان
 !توس: و بهترین تن پوش

 (12سیاوش: راستی )همان  ص 
کند  اما در ی سیه بختی فرنگیس او را از بازی منع میخان  پدر مِش ِ مو که قرار است فرنگیس باشد  به بهانههرکی
شود. نکوع  کند و مِش ِ مو  فرنگیس میخواهد. برخی پو  را پرداخت میشیربها را از بَرخی نامزدِ مِش ِ مو می اص 

  .شوداندوزی و خساست او در گفتارش به وضو  دیده میتفکر پدر  ما 
 (21هرکی خان: گمان نکنی گرو میکشم برخی! نه. یادت می آورم. )فریاد میکشد( شیربها!)همان  ص

های ارائه شده  بیضایی در این متن موفق به ایجاد فضایی شده که میتوان جمع صداهای مخالف را در توجه به داده با
سکخنان خکود را در مکتن آورده و     _نخشکز _کنار هم مشاهده کرد. او نیز مانند فردوسی با اسکتفاده از نقک  راوی   

 ها برای گفتمان را نیز حفظ کرده است.استقال  شخصیت
 

 آخر سخن
رسکد ککه فردوسکی در اثکر     هائی که از متن شاهنامه به دست آمد  چنین به نظر میتکیه بر تعارف داده شده و م ا با 

خود به چندصدائی نزدی  شده است. زمانی که طبق تعریف باختین سخن و کالم خن کی نباشکد و در هکر شکرایطی     
د به چندصدائی نزدی  شود. فردوسی با حضور خکود  توانتکاپو و سیا  بودن خود را حفظ کند  پس حماسه هم می
زند. از این رو دیگکر نیکازی بکه القکای سکخنان  در زبکان       در متن داستان سیاوش به عنوان روای  حرف خود را می

ها ندارد و آنها را برای ابراز ایدئولوژی و عملشان مستق  گذاشته تا با تکیه بر آگاهی خود دست بکه عمک    شخصیت
های ملمی نیز دارد و اتفاقا از تجربه و خالقیت ممککن مؤلکف برآمکده    طرفی شاهنامه منابعی جدای از افسانهبزنند. از 
 است.  

خوانی به انجام رسکانده  بیضایی نیز با استفاده از زبان سیا  و انواع لحن گفتاری  بازی زبانی جالبی را در متن سیاوش
با استفاده از راوی که در متن نخشز نام دارد نظریات خود را بیکان   است. در این اقتباس نیز مؤلف سعی بر آن داشته

ها را از آنها نگیرد. نهایتاً میتوان گفت بیضایی نیز موفکق شکده تکا بکه چنکد      کرده و استقال  فکری و عملی شخصیت
 ها فراهم آورده است.را برای تمام شخصیتصدائی نزدی  شود و فضای گفتمانی 

 
 منابع

 ی پیام یزدان جو  چاپ او   نشر مرکز.( بینامتنیت  ترجمه1331آلن  گراهام)
 ( ساختار و تأوی  متن  نشر مرکز.1311احمدی  باب )

 .142تا  131  صص 2ی هنرهای زیبا  شماره ( گفت و گو با بهرام بیضایی  نشریه1334امجد  حمید )
 و مطالعات زنان.( سیاوش خوانی  چاپ پنجم  اتشارات روشنگران 1333بیضایی  بهرام )
 ای  مترجم: رویا پورآذر  نشر نی. تخی  مکالمه (1331باختین  میخایی )
 ی محمد جعفر پوینده  انتشارات آگاه.( سودای مکالمه خنده و آزادی ترجمه1313باختین  میخائی  )
 مطالعات و تحقیقات هنری.ی آذین حسین زاده  مرکز ی رمان  ترجمه( زیبایی شناسی و نظریه1334باختین  میخائی )
 (. از اسطوره تا تاریخ  نشرچشمه.1311بهار  مهرداد. )

 ی داریوش کریمی  نشر مرکز.گوئی باختین  ترجمهو( منطق گفت1311تودوروف  تزوتان )
فارسکی    ی زبکان و ادب ( رویکردی انتقادی به رأی باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامه  فصلنامه1333دزفولیان کاظم)

 111تا  121  صص 13شماره ی 
 1 ( بررسی چگونگی ارتباط قرآن و شعر جاهلی با رویکرد بینامتنیت  مطالعات ادبی قرآن  سا  دوم  شماره1333شادمان  یسرا )

 21/11/31آخرین بازدید:  http://rasekhoon.net . ( جایگاه سیاوش در اساطیر1331شکیبی ممتاز  نسرین.)

http://rasekhoon.net/
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 ( میخایی  باختین  نشر مرکز1331رضا) زاده  غریز غالمحسین
 ( شاهنامه )بر اساس چاپ مسکو(  انتشارات سمت.1331فردوسی )

ی کرمکانی   ( پژوهشی در باب ادبیات چند صدائی در ادبیات نمایشی  استاد راهنما دکتر فرهاد نکاظرزاده 1331مقدسی  احسان)
 هنرهای زیبای دانشکده

 ی مهران مهاجر و محمد نبوی  انتشارات آگاهی نظریه های ادبی معاصر  ترجمه( دانشنامه1331مکاری   ایریما)
 ( درآمدی بر نمایشنامه شناسی  انتشارات سمت1333ی کرمانی  فرهاد )ناظرزاده

 413تا  331  صص 11و کالم  شماره ی فلسفه ( باختین گفت و گومندی و چندصدائی  فصلنامه1331نامور مطلق  بهمن)
ی ی علوم انسکانی  شکماره    پژوهشنامه«ی پیشابینامتنیت باختینی(باختین  گفتگومندی و چندصدایی)مطالعه»نامورمطلق  بهمن. 
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