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  چکیده

در نمایشنامۀ کارنامۀ بندار بیدخش نوشتۀ بهرام  دانش و قدرتعارة لۀ حاضر به بررسی استمقا
 که در این  بر اساس نظریه هاي ادبی مانند استعارهتحلیل عناصر داستانی. پردازدبیضایی می

نخست آنکه نقد ادبی را ، دانستمفید جهت  از چند توانمیرا مقاله به کار گرفته شده است 
     و دیگر آنکه  آورد ارزشیابی متون ادبی را فراهم می امکان بازیابی وکند ومند میروش
 با استفاده از  سعی بر آن است تادر این تحقیق. دکنمیها جایگزین فرضیهرا هاي علمی معیار

  مرکزي بر اساس ایدةبندار بیدخشکارنامه   نمایشنامۀلی دو استعارة اص،روش ساختارگرایی
نتایج به .  شود نقد و تحلیل»گیرد خود می را به خدمت دانش، قدرت حاکمه«یعنی نمایشنامه 

ود را  از خَلقیات ادیب است که با آن کالم خکه استعارهدهند دست آمده از تحقیق نشان می
متن را داراي  و کندگونه متمایز می از زبان گزارش زبان ادبی را کند،انگیز میموجز و خیال

  .سازدمیمعانی گوناگون ادبی 
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  مقدمه.1
 تحلیـل بـه   هنر را قابـل 2اگر به تعریف میخاییل باختین. ، علم واسط بین فلسفه و هنر است      1نقد

، نر دانست زیر مجموعه ه  به نوعی   ادبیات را نیز   توان می ؛فرم و محتوا بدانیم   ،  ه اولی مادة ءسه جز 
 بلکـه شـرط   ،اما این شرط کافی هنر بـودن نیـست    .  فرم و محتوا است     اولیه که صاحب مادة   چرا

زي در هنر ه بحث خیال انگیمنتقدان زیادي در تاریخ نقادي ب   .  است 3کافی داشتن خیال انگیزي   
که اشاره کرد    4 یاکوبسن توان به رومن  از جملۀ این منتقدان می    . اندپرداختهر ادبیات    د و خصوصاً 

البته این بدین معنا نیست کـه در  . داندمیا از کالم روزمره استعاره شرط جدا سازي کالم ادبی ر  
   دیـده   بـسیار   اسـتعاره  ات نیـز  بلکه در محـاور   شود،  استفاده نمی  5استعارهکالم عادي و روزانه از      

هـا  ه شاعر ک است که گفته می شودشاید بدین دلیل.  هستند ها  ادیب ا خالق استعاره   ام ،شودمی
        مجـازي همچـون   فردوسـی در شـاهنامه بـا عنـوان کـردن             براي مثـال     رسانند؛به زبان سود می   

 در 6 زبان اسـتعاري رسی بر سعی درمقالۀ حاضر. آن را وارد زبان محاوره کرده است » پر سیمرغ «
 پرسـش  . دارد7 بـه روش سـاختارگرایی     م بیـضایی   بهرا  نوشتۀ »کارنامۀ بندار بیدخش  «نمایشنامه

      اسـتفاده از گـونگی چکه نگارنـدگان را بـه نگـارش ایـن پـژوهش ترغیـب کـرده اسـت،               اساسی  
رسـد  ظر میتر ذکر شد، به ن    همانگونه که پیش   .باشد آثار داخلی می   برايهاي غربی   شناسیروش
 باشند  نیزباید فیلسوفانی باشند تا نظام داناییِ منسجمی طرح کنند و در این میان منتقدانی  که  

نـام دوران   صـاحب  از فالسـفۀ  .  ادبیـات و هنـر گرداننـد       تا نظام دانایی فلسفی را قابل انطباق بـا        
در زمان معاصـر  ،  که بگذریمبسیاري دیگرشراق، مالصدرا و سینا، شیخ ا ابنمانند ایران   کالسیک

 و از طرفی منتقدي کـه فلـسفه را      دن که به نظامی مدرن در فلسفه بپردازد وجود ندار         فیلسوفانی
پـس در حـال حاضـر ایـن         .  وجود نداشته اسـت    گاه هیچ ،مند گرداند بیات و یا هنر نظام      براي اد 

 روش نگارنـده  .اجبار حس می شود تا نظریات غربی را براي فهم آثار ادبی فارسی به کار گیـریم          
  بـا اسـتفاده از ایـدة   هبه عنوان اسـتعار ها قد ساختارگرایی است که ساخت  در این تحقیق روش ن    

  .شوند تبیین می استخراجی8مرکزي
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  پیشینه تحقیق-2
توان در مطالعـات بـسیاري   تحلیل آثار نویسندگان فارسی با تکیه بر رویکرد ساختارگرایانه را می      

ه کرد، و نیز با توجه به تأثیر بسزاي بهرام بیضایی به عنـوان یکـی از    از پژوهشگران ایرانی مشاهد   
هاي خود را هاي ادبیات نمایشی در ادبیات معاصر تعدادي از محققان پژوهش         ترین چهره شاخص

  :توان به موارد زیر اشاره کرد  از میان این مطالعات می.اندبه بررسی آثار وي اختصاص داده
در خـالل  . پـردازد اي کوتاه به نقد و بررسی کارنامۀ بندار بیدخش مـی در نوشته) 1377(کریمی  

دانـی و زیبـایی   هاي این مقالۀ کوتاه به مفاهیم دانش، قدرت و نابودي اشاره شده و سـخن    نوشته
  .کالم بیضایی مورد بررسی قرار گرفته است

ن کریستوف اثـر رومـن   اي ژا رود واره  در رمان    استعاره، اسطوره و نماد را    ) 1389(ناصحی و درپا    
در این مقاله به بررسی مفهـوم اسـتعاري رود کـه در         . دهندروالن مورد تحلیل و بررسی قرار می      

  .شودرمان مذکور بسیار مورد استفاده واقع شده پرداخته می
به بررسی داسـتان ملکـوت بـا تکیـه بـر رویکـرد سـاختارگرایی            ) 1390(پورنامداریان و هاشمی    

ین مقاله به تحلیل داستان مـذکور در دو سـطح سـاختار روایـت و نحـو روایـت                ادر  . اندپرداخته
پذیر، فعل و کـنش  گر، کنشهاي کنشتیپرداخته شده است که در قسمت نحو روایت به شخص  

  .ها توجه شده استویژة آن
هـاي داســتانی را بـر اســاس رویکـرد ســاختارگرایی و    فــیلم) 1394(فـرد  بهمنـی و خوشــگویان 

اند و با بیان اینکه رویکـرد سـاختارگرایی یـا فرمالیـسم روسـی از              رایی بررسی کرده  پساساختارگ
کنند و رویکرد پساساختارگرایی تمرکز بـر روایـت بـه عنـوان             صورت به بطن داستان حرکت می     

  . اندتانی نقطۀ کور پرداختهمتن دارد به تحلیل فیلم داس
نتـایج بـه   . انـد ن شاپور تهرانی بررسی کرده   استعاره را در دیوا   ) 1396(اتحادي، عباسی و اویسی     

هـا را  دهند که شاعر با استفاده از استعاره معانی مجـازي واژه دست آمده از این تحقیق نشان می   
  .گسترش دهد و استعارة ترکیبی را وارد شعر فارسی نماید

یري مسألۀ هویت، قدرت و دانش را در سه داسـتان اسـاط         ) 1396(ترنیان، خسروي و ابومحبوب     
     شـوند بـه تفـصیل مـورد بررسـی قـرار            بهرام بیضایی که تحت عنوان سه برخوانی شـناخته مـی          

گیرند که بیضایی در این سه داستان مفاهیم هویت، قدرت و دانـش         دهند و چنین نتیجه می    می
  .دهداي کهن نشان میمایه در روزگار امروز را با درون
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   چارچوب نظري-3
  ساختارگرایی 3-1

    . نظـام اسـت   کـلّ  در بـا یکـدیگر  ء ارتبـاط اجـزا  ، اسـت حـائز اهمیـت  ختارگرایی  که در سا   آنچه
پـردازد و   هستند مـی ها حاکمها و نیز قوانینی که بر این ساختار   واقع به ساختار   گرایی در ساخت

گرایی به عنوان یک رویکرد ادبی ریشه ساختار. عیت در اشیاي منفرد نیست   جوي واق در پی جست  
 و شـکل اثـر ادبـی     11 ها اهمیت داشت صورت    10آنچه براي فرمالیست  .  روسی دارد  9مالیسمدر فر 

الش کردند از صورت    گرایانه بود؛ ولی ساختار گرایان ت     هاي فرم دار اندیشه بود و ساختارگرایی وام   
  )18:1390،  و هاشمیپور نامداریان. ( دست یابند12و فرم به معنا

 ،گرایـی بـه شـناخت    که ساختار کند   اظهار می  )2009 (13گرینتسر از نقل به)1393(حسنی شیخ
هـدف نقـد   . پـردازد  قواعـد و الگـوي سـاختار بنیـادي مـی     ها بـر اسـاس    مطالعه و بررسی پدیده   

ست که قابـل انطبـاق بـر همـه     ساختارگرایی در تحلیل داستان دست یافتن به الگویی منسجم ا     
مند و قاعدهگرایی به بررسی  ساختار.دهدرا نشان   ها باشد و طرح هر داستان       ها و حکایت  داستان

 هر اثر ادبی دنیایی مستقل است و منتقد بایـد         مند اصرار می ورزد و بر این عقیده است که         نظام
در تحلیـل  . کنـد قوانینی باشد که در آن جهان بر تأثیرات متقابل اشیا حکومت می       در پی کشف    

 و 18، بـارت 17، تـودوروف 16 گریمـاس ،15، اشـتراوس  14آثار روایی منتقدان بزرگـی همچـون پـراپ        
 همچنـین  هـا و بخـش اعظـم دسـتاورد   . ارائه شده اسـت  تاکنون نظریات مختلفی  بسیاري دیگر، 

 پـراپ و اشـتراوس بـراي    هـایی کـه  گرایانه را مـی تـوان در تـالش       محدودیت هاي شیوة ساختار   
چـون  ققـانی  هـا ریـشه در نگـرش مح       این تـالش  . اند مشاهده نمود  مطالعات داستانی انجام داده   

    . و زبان شبیه بـه یکـدیگر اسـت   ت دارد که معتقد بودند ساختار داستان       و بار  19 برمون گریماس،
  )82: 1393شیخ حسنی، (

                                                             
9 Formalism 
10 formalist 
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13Grinstser 
14Propp 
15 Straus  
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17Todorov 
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بیستم،  دمان سدة در سپیده 20ی جست که فردینان دو سوسور     گرایی را باید در آرائ    یشۀ ساختار ر
بـا  وي . زبانی داشت، مطرح کرد بی چون و چرا در تحقیقات هنگامی که رویکرد تاریخی تسلطی   

 بررسی کرد و هـم بـه   21زمانی توان به صورت تاریخی یا دراي را هم می  پدیده این تحلیل که هر   
شناسی در داد که زبان تقسیم کار میان این دو را چنین توضیح           22،صورت توصیفی یا هم زمانی    

شناسـی   است؛ حـال آنکـه زبـان   بان در طی تاریخ به خود دیدهپردازد که ززمانی به تحوالتی می  
سوسـور زبـان را یـک نظـام     . کنـد مطالعـه مـی  زمانی، نظام زبان را در یک برش زمانی معین  هم

ها بـه واسـطۀ   شاین ارز.  استشکل گرفتههاي متقابل هایی با صورت که از ارزشداندصوري می 
هـاي ذاتـی   بـانی ویژگـی   به بیان دیگر عناصـر ز  .شوندایی که با یکدیگر دارند تعریف می      هتفاوت

 بلکه فقط به واسـطۀ . تی تعریف شوند ها به طور اثبا    آن شناسانه ندارند که به واسطۀ    اثباتی و خود  
هویتی اثباتی پیـدا  هاي سلبی خود  زبانی دیگر دارند، یعنی به واسطۀ ویژگیتفاوتی که با عناصر   

  ).8: 1382تودوروف، (می کنند 
  شی براي تحلیل  ساختارگرایی به عنوان رو.3-1-1
 یـک شـکل بـه شـمار         بررسی مناسبات درونی عناصـر سـازندة      گرایی را روش علمی     ساختارگر  ا

 علوم طبیعـی و علـوم   ین آیین عمري طوالنی خواهد یافت که پیشینۀ آن گسترة        بیاوریم، آنگاه ا  
وانـدن  تـاریخ خ «اي گرایی در این حالت گونهشرح تاریخی ساختار. خواهد گرفتر  انسانی را در ب   

تار  شـکل یـا سـاخ     اي دربـارة   بلکـه نظریـه    ا اگر این آیین را نه روشی علمـی        امخواهد شد،   »علم
 براي یافتن پایه گـذارانش از نیمـۀ دوم   اش کوتاه خواهد شد و    بشناسیم، آنگاه سرگذشت زندگی   

ادبی نیز بـا چنـین مـشکلی        گرایی  در شناخت تاریخی ساختار   . هیم رفت  نخوا فراتر نوزدهم   سدة
     ،  اگـر آن را روش بررسـی و تجزیــه و تحلیـل متـون هنــري بـه شـمار آوریــم      شــویم؛ وبـرو مـی  ر

اص بـدانیم آنگـاه   اي خترین سند کتاب نظریۀ ادبی ارسطو خواهد بود، و اگر آن را نظریه            قدیمی
یـل دوم از دیـدگاه تـاریخی    بنـا بـه دل  .  بیـستم جـستجو کنـیم     ر سـدة  اش را د  باید آغاز زندگی  

  :ي ساختار گرایی در زمینه سخن هنري را به دو بخش تقسیم می کنندهادستاورد
هـاي روسـی و   مباحثی که در نخستین نیمۀ این سده شکل گرفت و قلب آن آثار فرمالیـست         ) 1

 .  مورد بحث آن شکل هنري اثر بودترین نکتۀمهم

                                                             
20F. de Saussure 
21sychrony  
22diachrony  
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شـد و بـه روشـی    اي منظم و دقیق ارائه  قرن بیستم در فرانسه به گونه    50ه از دهۀ  مباحثی ک ) 2
این روش .   نامیده است»بررسی ساختاري متن «ن دست یافت که روالن بارت آن را         تازه در متو  

ویـژه کـه   به . تقسیم بندي تاریخی بی شک خالی از فایده نیست و نتایج سودمندي داشته است        
، هاي روسی همچون موکاروفـسکی، پـراپ     گرایی و به ویژه فرمالیست    نقش مهم پیشروان ساختار   

دارد و دور نمییولس، باختین و اسپیتز را در دستیابی به روش تجزیه و تحلیل ساختاري از نظر           
تأکید می کند، خصوصاً که هنوز تعریف دقیقی بـه دسـت           بر اهمیت شکل در مباحث جدید      نیز

  )180:1386 ،احمدي(تار تمایزي قطعی و نهایی رسم کند نیامده است که میان شکل و ساخ
 نظـام دارنـد،   اي همبسته با یکدیگر و با کـلّ      است متشکل از اجزایی که رابطه      23امی نظ ،ساختار

 موجـب  ء جـز  یـک عمـل اختالل در  اند؛ چنانچهء سازنده وابسته به کل و کل به اجزا    ءیعنی اجزا 
در کـه   ادبیـات سـاختار گفتـه اسـت      در زمینـۀ سـجودي . اختالل در کارکرد کل نظام می شود     

بـه ایـن   . شناسی اسـتوار اسـت   گرایی بیشتر نظامی است که بر پایه زبانرمنظور از ساختا ادبیات  
) 2 سـاختار اثـر    ءاسـتخراج اجـزا   ) 1: شـود قد ساختاري از سه مرحله تشکیل می       ن ترتیب وظیفۀ 

نـشان دادن داللتـی کـه در کلیـه سـاختار اثـر       ) 3برقرار ساختن ارتباط موجود بـین ایـن اجـزا     
  .)33:1386 ،سجودي(هست

  عارهاست. 3-2
. د بحـث تـشبیه اسـت      شـو شود اولین چیزي که به ذهن متوالی می       وقتی صحبت از استعاره می    

کننـد و سـپس بـا    نظران براي معرفی استعاره ابتدا صنعت تشبیه را مطرح می     بسیاري از صاحب  
  :پردازندنشینی و مشابهت به معرفی آن میاستفاده از آن و همچنین با استفاده از محور هم

ي زبـان از روي محـور جانـشینی بـر حـسب           توان انتخاب دو نشانه    ترتیب، تشبیه را می    به این "
یابد کـه پـس از حـذف     زمانی تحقق می    استعاره .نشینی دانست تشابه و ترکیب آنها بر محور هم      

وجه شبه و ادات تشبیه، یعنی پس از اینکه به تشبیه بلیغ رسیدیم، مشبه را نیز حـذف کنـیم و              
  )1392:264 صفوي، (". به کار ببریمفقط مشبه به را

    افتـد کـه مـشبه بـه     در زبان روزمره، و نه تنها در زبان شعر و ادبیات، به تـدریح ایـن اتفـاق مـی      
در چنـین  ". تواند از روي محور جانشینی به جاي مـشبه اسـتفاده شـود و کـاربرد عـام یابـد          می

. یابدها تحقق میرود و بازي نشانه   میي دیگري به کار     ي زبان به جاي نشانه    شرایطی، یک نشانه  
   کنـد، ولـی مفهـوم      مفهـوم اولیـه خـود را حفـظ مـی     کنـه اي مانند   ي این فرآیند، واژه   در نتیجه 
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بر اساس آنچه گفتیم، این . کند که بر حسب نوعی تشابه انتخاب شده است        اي نیز پیدا می   ثانویه
  )1392:265 ،صفوي. (هاي زبان مبتنی بر جانشینی معنایی استبازي نشانه

براي ارائه یک تعریف منسجم از استعاره از دیدگاه یاکوبسن الزم است یادآور شـویم کـه تعریـف     
شناسـیم  استعاره و همچنین مجاز از دیدگاه یاکوبسن با آنچه که در فارسی با ایـن عنـاوین مـی          

 و ارائـه دیـدگاه    به تبیـین 25 و مجازي24هاي استعاريقطب وي در مقاله اي با نام    .متفاوت است 
  .پردازدخود می

  هاي استعاري و مجازي یاکوبسن قطب.3-2-1
به اعتقاد یاکوبسن زبان داراي نوعی ساخت دو قطبی است که در یک سو قطـب مجـاورت و در                

پریـشی بـه ایـن نتیجـه     با مطالعه انواع مختلفی از زبان     وي  . سوي دیگر قطب مشابهت قرار دارد     
گیرند و در حقیقت با ثابـت مانـدن و   الت در همین دو قطب جاي می رسید که تمامی این اختال    

بـدیهی  ". آینـد استفاده مکرر از یک قطب و فقدان و یا عدم استفاده از قطب دیگر به وجود مـی            
ها است که سخنگوي طبیعی زبان، به هنگام استفاده از این ابزار ارتباطی، از هر دوي این فرآیند                 

. یاکوبسن ناتوانی در کاربرد هر یک از این دو فرآیند اختاللی زبانی است      به اعتقاد   . گیردبهره می 
وي فرآینـد اسـتعاره را قطـب    .  قائـل اسـت    26او به وجود دو نوع اختالل زبانی یـا زبـان پریـشی            

   آن نـوع از    . کنـد نامد و براي فرآیند مجاز از اصـطالح قطـب مجـازي اسـتفاده مـی               استعاري می 
ي دیگـري انتخـاب کنـد؛ یعنـی        اي را به جـاي واژه     ود فرد نتواند واژه   اي که باعث ش   پریشیزبان

 دوم زمـانی  زبـان پریـشی  . دهنده ناتوانی او در قطـب اسـتعاري اسـت   تشابه را درك نکند، نشان 
هـا را نداشـته باشـد؛ در ایـن     پریش توانایی کنار هـم قـرار دادن واژه        شود که فرد زبان   مطرح می 

  )1388:130صفوي،  (".ت ناتوانی در استفاده از قطب مجازي استشرایط زبان پریشی او به عل
یک موضـوع ممکـن   . گیري گفتمان ممکن است به دو طریق معنایی متفاوت صورت پذیرد         شکل
روش اسـتعاري  . ي مجاورت به دنبال موضوع دیگـري بیایـد   ، بر حسب شباهت یا به واسطه      است

ترین برچسب بـراي    توان مطلوب استعاري را می  نماید و روش    ترین نام براي مورد اول می     مناسب
       در . یابنـد تـرین نمـود خـود را بـه ترتیـب در اسـتعاره و مجـاز مـی                  مورد دوم دانست که مـوجز     

پریشی یکی از این دو فرآیند محدود شده یا کامالً از بین رفته است؛ و همین نکتـه مطالعـه     زبان
ي ایـن  در رفتـار کالمـی عـادي، هـردو    . سازدنگر میشناس به ویژه روشپریشی را براي زبان   زبان
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ي آن اسـت کـه تحـت     دهنـده تر مسئله نشان  ي دقیق روند، اما مشاهده   فرآیندها دائماً به کار می    
. شـود تأثیر الگوي فرهنگی، شخصیت و سبک کـالم، یکـی از ایـن دو فرآینـد تـرجیح داده مـی                  

  )1388:122صفوي، (
کـه بـراي زبـان شناسـان     » نشینیمحور هم «و  » جانشینیمحور  «یاکوبسن به جاي دو اصطالح      

و » 27گــزینش«یــا » انتخــاب«گــردد، از مــیآشــناتر اســت و بــه آراي فردینــان دو سوســور بــاز
روي دو محور مـذکور صـورت       کند که در اصل نتیجه عملی است که بر          استفاده می » 28ترکیب«

  .)1388:130صفوي،  (پذیرد-می
  قدرت و دانش .3-3

 و 30، مـارکس  29در آثار بسیاري از اندیشمندان بزرگ مانند فوکو       توان  میم قدرت را    بررسی مفهو 
هاي متمادي است که ذهـن پژوهـشگران       سیاسی سال  -واقع این مولفۀ اجتماعی    در.  یافت 31وبر

  قـدرت را  . شناسان و اقتصاددانان بـه خـود مـشغول داشـته اسـت     را از فیلسوفان گرفته تا جامعه    
دود به بررسـی نظریـات   اگر کار خود را مح   . هاي متفاوت مورد بررسی قرار داد     هتوان از دیدگا  می

آنگاه قدرت را نه به منزلۀ تسلط مرکز سیاسی واحد بلکه به عنوان ابزاري جـاري در  فوکو بکنیم؛  
 کـه قـدرت زمـانی مفهـوم     بر این باور اسـت   فوکو  . ایمهاي اجتماعی در نظر گرفته    تمام مناسبت 

این دو در ارتباط مـستقیم بـا یکـدیگر هـستند و فقـدان      . ومت وجود داشته باشد   مقایابد که   می
فوکو قدرت و  ).57: 1388نوابخش و کریمی،    (مقاومت به معنی طرح نیافتن مفهوم قدرت است         

گیـرد؛  داند و قدرت را منشأ و پایگاه دانش در نظر می   دانش را در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر می       
اش بر ارکـان جامعـه سـایه انداختـه و بـر مفـاهیم        است که سیطرة وجوديدر نهایت این قدرت 

بنابراین مفهوم دانـش   ).1392 به نقل از میلز      1396عاملی رضایی   (دانش و حقیقت حاکم است      
یابد و ایـن دانـش نـه مفهـومی متعـالی در پـی جـستجوي         در پرتو ظهور قدرت امکان طرح می      

هاي متفاوت ارکـان حکـومتی یـک         قدرتی است که الیه    حقیقت، بلکه مفهومی برگرفته از همان     
کـه  آورنـدة دانـش اسـت و هرکجـا       پس قدرت پدیـد    .کنندجامعه در پیوند با یکدیگر اعمال می      

  ).87: 1396عاملی رضایی، (آید  دانش نیز به وجود میاعمال شود،قدرت 
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   معرفی کارنامۀ بندار بیدخش-4
ي بهرام بیضایی است که به همـراه دو نمایـشنامۀ دیگـر او      هااز نمایشنامه کارنامۀ بندار بیدخش    

را براي ایـن  » برخوانی«بیضایی نام  .  آمده است  سه برخوانی  در کتاب    اژدهاك و آرش  هاي  به نام 
گوئی که دو نفر بدون آنکه در یک اتـاق باشـند    .گزیده است؛ برخوانی براي دو نفر     ها بر نمایشنامه

  . شان را به این صورت بیان کنند با خود به صحبت بپردازند و افکار درونی
حـضور داشـته و بـه او انـواع علـوم را      ) جم(که در دربار جمشید شاه بندار بیدخش عالمی است   

ا قـدرت    سازد تا با آن بر مملکت     نمایی می وي براي شاه جام جهان    . آموزدمی حکمرانی کنـد، امـ
جم که قدرت چشمانش را کور کرده از بیم آنکـه در  . فریبنده است و شاه هم در برابر آن ضعیف       

کند؛ زنـدانی  حبس می» روئینه دژ«آینده بندار جام دیگري براي بیگانگان بسازد او را در زندان           
گذرد و بندار کـه حـاال   ها می زرو. که خود بندار آن را ساخته و هیچ راه فراري از آن وجود ندارد             
هـا هـم بـه    اندیشد که کاش آنقـدر در زندانی که به دست خویش ساخته گرفتار است به این می       

شـاه کـه همچنـان در تـرس از دسـت        . شاه خوشبین نبود و راه فراري در این زندان ساخته بود          
        را بـه زنـدان   برد ادیـب خـود را کـه روزگـاري شـاگرد بنـدار بـوده اسـت        دادن قدرت به سر می 

ا ادیـب جـام را                 فرستد تا اطمینان یابد که بندا     می ر در اندیشۀ ساخت جـام دیگـري نیـست، امـ    
شود گروهی را به سمت زنـدان    شاه که متوجه نبودن جام می     . برددزد و آن را پیش بندار می      می
فرستد تـا بنـدار را   ا میاي بعد پشیمان شده و گروهی دیگر ر فرستد تا بندار را بکشند؛ لحظه      می

بندار در جامی کـه ادیـب بـرایش آورده همـه          . تا بتواند براي شاه جام دیگري بسازد      رها ساخته   
شـکند و  پـس جـام را مـی   . داند که گروه نخست زودتر به او خواهند رسید       او می  بیندچیز را می  

  .شودآمادة مرگ می
  دار بیدخش بندر نمایشنامۀ کارنامۀ هاي استعاريتحلیل قطب-5

در نمایـشنامۀ  .  را پیـدا کنـیم  اصـلی مـتن  ش ساختارگرایی در ابتدا باید ایدة براي استفاده از رو  
بـه   را دانـش  ،حاکمـه  قدرت«شود که به این صورت مطرح می   کارنامۀ بندار بیدخش ایدة اصلی      

بـر  هـاي موجـود در آن     طرح ایدة اصلی در یک اثر و اسـتخراج اسـتعاره          . »گیردخدمت خود می  
واقع تبلور مفاهیم استعاري اثـر در    در. سازداساس همین ایده مفاهیم بنیادي اثر را مشخص می        

دانـش و قـدرت دو مفهـوم اسـتعاري شـاخص در             . یابـد پرتو استخراج ایدة اصلی آن امکان مـی       
جمـشید نماینـدة   استعارة مجسم دانـش اسـت و شـاه    بندار .  هستندبیدخشنمایشنامۀ کارنامۀ  
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سازد موسوم به رویینـه دژ؛ جـایی کـه        بندار با استفاده از دانش خویش دژي می       . درتقاستعارة  
  .شودخود در آخر در آن گرفتار می

آن از بلنديِ آن باال، از    ! م، مرا به درودي دریاب    ه خود ساختمت و اینک زندانیِ توا      دژ ک    آه رویینه «
اي  آورند، در ارابه م می که با سوي توا   دام، ان خرد خویشت؛ شکسته و     ستیغِ ابرپوش مرا بنگر در پاي     

درهـاي  . ساختم؛ که از آن جز به مرگ راهی نیـست     مرا که ندانسته زندانی براي خود می      ! خرکـِش
هـایش رو بـه بیراهـه؛ و داالنهـا،      هـاي آن تاریـک، تنگناهـایش تنـگ، راه     آن بر جهان بسته، مغاك  

ر  مـن بـود؛ کـه پیـشت    ینـیِ آن جـام در سـر   ب چیزکی از تیزکاش، آري کاش، ! هاي تودرتو   بست  نب
ـ     . ساختم راهی پنهان از براي خود می دیدم و گریز چنین روز در آن می    ه کیست ایـن کـه بـا مـن ب

 اگـر چنـین بـا مـن بـر      ، مرا در دانـشم بـسیار بایـد نگریـست    بینی من؟ دشمنی برخاسته جز کور   
  ).1394:73بیضایی،(» استجنگ	سرِ

 خویش گرفتار گشته است؛ و این نخستین مطلبی اسـت کـه نمایـشنامه بـا آن         دانشبندار در بند    
.  نـساخته اسـت  تۀ دست خود اوست؛ مکانی که هیچ راه فراري برایش  زندانی که ساخ  . شودآغاز می 

توانـد  ه ذهن او نرسیده بود؛ حال بندار فقط می        چراکه اندیشۀ گرفتار شدن در این زندان هیچگاه ب        
 کـه بـا     یدانـش .  باشد محکوم به نـابودي اسـت       قدرت که در بند     یدانشانتظار مرگ را بکشد، زیرا      

.  و او را به کام مـرگ کـشانده  دهندة بندار نیست که نجات یدانش. خالق خویش نیز در جنگ است     
بندار نیازمند بود؛ از او درخواسـت کـرد جـام     دانشمدتی پیش، آن زمان که جمشید شاه هنوز به      

هـاي سیاسـی و    نمایی براي او بسازد، جامی که اسـتعاري اسـت از نظـارت حاکمـه بـر الیـه                   جهان
هاي شخصی خود به طور مـستقیم بـر         دیکته کردن گزاره  خواهد عالوه بر     شاه می . اجتماعی جامعه 

  سـازد  جـامی کـه بنـدار بـراي شـاه مـی       ت داشـته باشـد؛  هاي مردم هم نظـار    هاي زیرین توده  الیه
گیرد، او هراسان است کـه مبـادا بنـدار          اي آرام نمی  شاه اما لحظه  . از همان نظارت  اي است   استعاره

 .دیوکان بسازد، زیرا قدرت مطلق فقط باید به دست او باشدچنین جامی را براي 

و ما کـه  . ن همه در آن پیدااز او پرسیدم چون این باز توانی ساخت؟ این سخت نیکوست؛ و مردما   «
آیـا چـون   . تـوان برداشـت  خوار جهانیم بادا که در آن به نیکی بنگریم تا چه اندوه از جهان می  اندوه

 ).80: 1394بیضایی، (» توانی ساخت؟این باز 
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اي نیست که در پـی ایـن   قادر به دیدن آیندهدهد؛ چراکه او بندار پاسخ صادقانۀ آري را به او می     
 یدانـش او دانشمندي است که در خدمت مردم است، و جـام او حاصـل          . نتظار او است  پاسخ در ا  

ورده و بندار عالمی است آقدرت شاه دانش او را زیر سلطۀ خود در     . است که در خدمت شاه است     
انـدازد؛   پس شـاه او را در رویینـه دژ مـی   . خویش نبرده استدانشبختی از   اي جز نگون  که بهره 

 او در دانـش دیگر هیچ راه فراري براي بندار نیـست؛  .  خویش ساخته استدانشآنجا که بندار با  
 بندار توانایی محافظـت از او را  دانش. برابر قدرت حاکم قرار گرفته و توانایی مقابله با آن را ندارد    

شاید تراژدي روایت در این باشد که  «.کشاندندارد و در نهایت خود بندار را به پرتگاه نابودي می        
از . آرایـد دار بیدخش دانشمند در زینت عینی بخشیدن به روایت شاه، جهان را به زیبایی مـی           بن

داشـت  داشت دانشورانۀ جهان است به بهاي زندگی و نیز پاس      این رو کارنامۀ بندار بیدخش پاس     
 بـا در دسـت داشـتن        جمشید شـاه  ). 109: 1377کریمی،  (»شاهانۀ جهان است به بهاي جنایت     

کـه خـود را بـا خـداي ایرانیـان      دانش کسی دیگر است چنان بر خود مغرور شده جامی که مایۀ    
چـشمان تیـز    کند چنان در این غرور غرق شده که          مقایسه می  »مهر«یعنی   ماقبل از مزدیسنان  

پس ثروت و ابـزار اگـر در اختیـار حاکمـان        .دانستبین خود را از چشمان تیز بین میترا برتر می         
      شـود و دروغ و تردیـد جـاي آن را    ي و خـرد از نهـاد آن کنـده مـی    نابخرد باشد، عـدل و صـبور    

رسد از مهـر کـه ایـزد روشـنی اسـت      شاه نیز هنگامی که به منتهاي قدرت خویش می      . گیردمی
شـاه کـه اکنـون بـه        ). 62: 1396ترنیـان و دیگـران،      (بیند  پرسش کرده و خود را در برابر او می        

 از  یافتـه اسـت حـال و هـواي سـاختن مکـانی را دارد کـه       تر از گذشته دستقدرتی بسیار بیش 
اي است از آرمانـشهر   استعارهکه»ور«مکانی به نام   زبانزد خاص و عام باشد؛       تجمل و کبریاي آن   

که در آن هیچ پلشتی و زشتی و بیماري نیست؛ ولی شاه هم موفق به رسیدن بـه ایـن خواسـته           
. اده از دانش است هیچگاه به کمال نخواهـد رسـید        شود، زیرا قدرتی که برخاسته از سواستف      نمی
 قدرت او هم خـودش را بـه کـام    .پریشانیشود؛ او محکوم است به  میترروز هراسان شاه هر پس  

پس این کارنامۀ جمشید شاه نیز هـست؛ او و بنـدار هـر دو    . کشاند و هم دانش بندار را    مرگ می 
). 110: 1377کریمـی،   (خویش ساخته اسـت     جهان نمایی که بندار با دانش       اند در جام  محبوس

ام در عاقبت شاه در بیم آنکه بندار نقشۀ ساخت جام دیگري را داشته باشد دبیر خود را کـه مـد           
 دبیـرك  .فرستدخشت است به نزد بندار با سه هیأت متفاوت می     حال نگاشتن شرح حال شاه بر     

ت و جهل بیفتد موجـب ویرانـی   هنگام که دانش در دست قدر  استعارة جهل و نادانی است و آن      
شرح حال شـاه را همیـشه   اه است؛ او  شرازنویس دبیرك  ).64: 1396ترنیان و دیگران،    (شود  می
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رود و دیگر اثري از آن بر تاریخ بـاقی  نگارد زیرا خشت با فرورفتن در آب از بین می         بر خشت می  
 بندار، زندگی مـردم و  دانشورده؛ آ است که همه چیز را زیر سیطرة خود در قدرتپس  . ماندنمی

 .تاریخ بشر

تر از این؛ پس از ایـن   رشت داد که نه شایستهـ چون مرا چنان پاسخ د!  و دست بکش  نه دبیر، بمان  
آیا پیش از این جامی دیگر نساخته، و با وي نیست؟ اي جام بشتاب و او را        ! را گفت نه پیش از این     

دژ و ایـن    و ایـن رویینـه  ایـن کـوه اسـت     !  نیـست  نشان بده در چه کار است که تا ندانم آسودگیم         
مگـر  .  جامی توان سـاخت دژ با وي چندان چیز نیست که بدان  در رویینه! بینم  می! مشدید! اوست

اي دارد؛ ناپیـدا از چـشم تـو اي جـام؛ و او را هرچـه خواسـتی             خانـه    پنهان کرد جادو در آن کالت  
 نگهبانان چیـست؟ و اگـر او دسـت بـه جـادو دارد،      دانیم در سرِ  ما چه می  . بندگان به بندگی ببرند   

ــ آیـا زري بـا خـود     ! هان است زر پن ند گریخت؟ از آن جادو که در تابش       چگونه از جادوي وي توان    
  خـوش راز نـویسِ منـی؛ نوشـتن فـرو       شاگرد وي بودي و امروز از بخت       ـ بیا تو که روزگاري     نبرد؟

 ).86: 1394بیضایی، (» از وي بدانی تا ربگذار و به بندگی وي برو؛ و با وي چندان بتاب

پروارند به شـاه اطـالع   خواهد تا نزد بندار رود و آنچه را که وي در سر می         پس شاه از دبیرك می    
دبیـرك در ابتـدا     .نماي دیگري براي دیوکان داشته باشد     دهد؛ مبادا او سوداي ساخت جام جهان      

» بازرگـان «ت  است و سـپس در هیـأ  »دیناز مجازي «ي دل بریده از دنیا  که     »عابد«ت  در هیأ 
   کـه  »دیـوي نهـان سـم و نهـان شـاخ        «ت   و سـپس در هیـأ      » از مادیات دنیـوي    اياستعاره«که  

 »االترین شهواتب«ي از  ااستعاره که   »زنی زیبا «ت   است و در آخر در هیأ      »دشمن«اي از   استعاره
و بـستاند و راز نهـان    ار دل دارد ازرود تا با این چهار ابزار هر چـه بنـدار د  است، به نزد بندار می    

نخـستین روز چـون موبـدي دل    «. بندار را مبنی بر داشتن جامی چنین بر جمشید عیـان کنـد          
. بنگـرد  درکاهکـشان  آن از بخواهـد  و باشـد  شنیده جام این ةبریده از گیتی نزد وي برو که آواز       

 در این پیداست و بخواهـد بـه          بسیاردار برو که شنیده باشد بازارها همه       بازرگانی چون روز دیگر
سوم روز چون دیوکی نهان سم و پنهان شاخ و مردمخوار نزدیک وي برو کـه وي            . آن را بخرد   زر

 بهر وي پدیـد آرد؛ و بـه چهـارم چـون    را پادشاهی دیوان تاوان کند اگر او جامی چنین خوش از   
 در وي از بهتـر  دانستی تا و باشد شنیده جادو ۀپیال پوشیده چهره برو که از این     زنی افسونساز و    

 شـگفتی  و نبیـنم  ایستاده را پستو. بنماید روي تا بنگرد درآن کرشمه به بخواستی نیست، جهان
 بـر  خون رنگ به درفشی دیدي وي نزد جامی وگر! مگذار فرو ترفند هیچ و برو؛ زودتر و برو! زده
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 وج از دربـار جمـشید شـاه   دبیرك هنگام خر).86: 1394بیضایی، (»  چاره بنگرم در تا کن دژ سر
اي است از جنـگ را بـر   رود؛ او درفشی از خون که استعارهرباید و به سوي بندار می  جام او را می   

نما در ایـن نمایـشنامه     جام جهان .فهمد که بندار جامی دیگر دارد     افشاند و شاه می   رویینه دژ می  
  هـاي مختلـف   دسـت شخـصیت  جـام در   . نماد آگاهی و دانش است؛ اما همه در دیدن آن کورند          

 بـه  شـاه ). 63: 1396ترنیان و دیگـران،  (ها به دنبال سود خود هستند       گردد و هر کدام از آن     می
آنچـه او    و هـر جامی نیـست  دیگرا رود تا حال دبیرك و بندار در آن بنگرد امسراغ جام خود می  

شان اسـت، دانـشی کـه     شـاه پریـ  .باز طریق جام به دست آورده بود نیز حال از دست رفته است    
پس او لشکري را گسیل کرده تا بندار    . کرد اکنون دیگر از دست رفته است      قدرت او را افزون می    

بینـد؛ او در   نمایی که روزگاري نماد دانش او بود لـشکریان را مـی   بندار در جام جهان    .را بکشند 
در خدمت مردم بـود  شکند؛ زیرا دانش او  پس جام را می.گر مرگ خویش است  دانش خود نظاره  

 بندار در آخـر یـک خواسـته از    .کردو حال شاه از آن در جهت تقویت قدرت خویش استفاده می       
کند و آن ثبت تاریخ بـر پوسـت     دبیرك که روزگاري خود به او خواندن و نوشتن آموخته بود می           

تاریخی کـه در خـدمت دانـش اسـت؛ نـه در خـدمت            . است تا حافظ دانش و آگاهی مردم باشد       
 .قدرت

آري بمان و داستان این جام بر پوست بنویس، و بر مردمان بخوان؛ تا نگویند ما این دانش                […]«
  ).          99: 1394بیضایی، (» .نداشتیم

او را از  بندار توانست او را از بند مرگ برهاند و نـه قـدرت شـاه    دانشو این پایان ماجرا است؛ نه   
هـا  دار را در بند خود کشیده بود و در نهایـت هـردوي آن           بن دانشقدرت شاه   . نابودي نجات داد  

  . نمایی که بندار براي او ساخته بودنابود شدند؛ نه قدرت شاه پایدار ماند و نه جام جهان
  نتیجه گیري-6

گرایی به مثابه روشی براي تحلیل عناصر داستانی با استفاده از استخراج ایدة مرکزي بـه                ساختار
پـردازي  آمده طرح اصلی ایـده  هاي به وجود استعاره.پردازدوجود در اثر می   هاي م  بررسی استعاره 

در اثر را تأیید کرده و به عنوان ابزاري براي بررسی این ایده توسط خالق اثر مورد اسـتفاده قـرار           
 بر دانش است کـه در نهایـت   قدرت سیطرة مۀ بندار بیدخش نمایشنامایۀ اصلی    درون. گیرندمی

سـعی در بـه تـصویر کـشیدن     هـاي اسـتعاري فـراوان       با تصویر این اثر   . شودن می باعث نابودي آ  
 را بـه خـدمت   دانشحاکم مطلق . ها با یکدیگر داردمفاهیم قدرت و دانش و ارتباط تنگاتنگ آن      

 .بـرد  را نیـز از میـان مـی   دانـش گیرد و در نهایت قادر به حفظ این قدرت نبوده،    قدرت خود می  
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بختـی  به خوبی مفاهیم قـدرت و تـرس برانگیختـه از آن، دانـش و نگـون           کارنامۀ بندار بیدخش    
  . اندیشی خود را به تصویر کشیده استعالم از خیرحاصل از آن و نابودي 

هـاي نهفتـه در دل   این مقاله کوششی بود براي نشان دادن تمامی این مفاهیم، و بررسی استعاره  
هـاي  انـست لبریـز از مفـاهیم ارزشـمند، اسـتعاره     توان اثري د  کارنامۀ بندار بیدخش را می    . هاآن

گونه؛ ها، داستان صرفا متنی خواهد بود گزارش        بدون وجود این استعاره    .مایۀ قوي  درون و   عمیق
 معمولی داستانی  صرفاًدون استعاره    بندار بیدخش ب   کارنامۀ. انگیز و کالم موجز   فاقد عناصر خیال  

دهد و مخاطـب را از رویـارویی بـا دالـی کـه       تقلیل می هاي معنایی را تا حد امکان       است که الیه  
هـاي چندگانـه   ها باعث ایجاد فضا و مدلول این استعاره.کنداحب چند مدلول است محروم می  ص

 کارنامـۀ  .کندانگیزي متن منجر شده و کالم را موجز و شاعرانه میشود که در نهایت به خیال  می
هـایی قـوي، متنـی مـوجز و      بیانی شـیوا و اسـتعاره    بندار بیدخش یکی از همین آثار است که با        

انگیز را به وجود آورده است که خواننده را از یکنواختی مـتن بیـرون کـشیده و بـه جهـان          خیال
  .کند وارد میهااستعاره
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  98-79سال ششم، شماره بیستم ، 

  .فرهنگان: ، تهران استعاره و شناخت)1379(قاسم زاده، حبیب اهللا
  .انتشارات سورة مهر: تهران. ، چاپ پنجمشناسیدرآمدي بر معنی). 1392(صفوي، کورش 

در داستان شیر   تحلیل مناسبات قدرت و حقیقت از دیدگاه فوکو         « )2018 (، مریم عاملی رضایی 
   .104-81, )58(14 ,هاي ادبی پژوهش .»و گاو کلیله و دمنه

 مجلـۀ کتـاب صـحنه،    .» سخندانی و زیبـایی ،نقد کارنامۀ بندار بیدخش« ).1377(کریمی، ایرج   
  .110-109سال دوم، شماره دوم، 

                  رمـــان در نمـــاد و اســـطوره اســـتعاره، بررســـی «)1389. (درپـــا، مـــریم ، زهـــره وناصـــحی
   .115-131سال اول، شماره دوم,مطالعات زبان و ترجمه	.کریستف ژان»اي واره رود«

  .»واکاوي مفهوم قـدرت در نظریـات میـشل فوکـو           « )1388(ق   فارو ،کریمی و    مهرداد ،نوابخش
  .64-49 سال اول، شمارة سوم، نشریۀ مطالعات سیاسی،

  .انتشارات مرکز: تهران) 1377ي، ترجمه فرزانه طاهر (استعاره) 1972(هاوکس، ترنس
ترجمـه  (ساختارگرایی و پساساختار گرایـی و مطالعـات ادبـی     ) 1989(یاکوبسن، رومن و دیگران   
  .رات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمیانتشا :تهران) 1388فرزان سجودي و دیگران،

 


