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  جدال زنان عيار در برابر اسطورة مغول
 بهرام بيضاييهاي داستاني  در روايت

  2مريم حسيني ،*1رقيه وهابي درياكناري

  چكيده
هـاي   نمونـه هاي مختلف بروز يافته اسـت و از   در تاريخ فرهنگي ايران بارها به صورت» ـ دشمن بيگانه«نمونة  كهن

زمـين، تـا    گري و قساوت مغوالن به مردمـان ايـران   وحشي. توان نام برد را مي  آن، دشمني و بيگانگي تاتار و مغول
شـمار   اي براي هر نوع حملـه و غـارت بـه    ها نمونه آنجا بود كه پس از حملة سهمگين و قتل و غارت ايشان، تا قرن

اين مقالـه بـه   . اي در ادبيات و فرهنگ ما باقي ماندند كلي اسطورهكم از شكل تاريخي خارج و به ش رفتند و كم مي
از . طـور خـاص، آثـار بهـرام بيضـايي اشـاره دارد       گيري اسطورة مغول در تـاريخ فرهنگـي مـا و بـه     چگونگي شكل

هـدف پـژوهش حاضـر،    . هاي داستاني بيضايي، حضورِ فعال زنان در مـتن روايـت اسـت    هاي اصلي روايت مشخصه
. هاي داستانيِ بهـرام بيضـايي اسـت    در برابر اسطورة مغول، در روايت» عيارـ   قهرمان«ليل مبارزة زنانِ بررسي و تح

هـاي   قصـه ،  نامـة كـالت   فـتح : نـد از ا شـوند، عبـارت   كه در ايـن پـژوهش بررسـي مـي     هايي نامه نامه و فيلم نمايش
ــ تحليلـي اسـت؛ بـدين صـورت كـه ابتـدا         صـيفي روش پژوهش، تو.  نامه تاراجو   عيارنامه،  عيار تنها،  پوش ميركفن

طور مشـخص مبـارزة زنـان بـا      شود، سپس پنج اثر كه در آن به شيوة بيضايي در استفاده از اسطورة مغول بيان مي
 .شوند گيرد، تحليل مي مغول در محور روايت قرار مي

  گانكليدواژ
  .مهنا نمايشنامه،  اسطورة مغول، بهرام بيضايي، زنان عيار، فيلم
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  مقدمه
دهد كه در طول تاريخ، ايرانيان همواره در تقابل با نيروهـاي بيگانـه    تاريخ سرزمين ما نشان مي

هاي مختلف مورد تهاجم اقوام گونـاگون قـرار گرفتـه؛ بـه همـين سـبب،        ايران در دوره. اند بوده
ادبيـات  در زندگي ايرانيان بازتـاب آشـكاري در متـون ادبـي، از جملـه      » حضور دشمن«مسئلة 
بسياري از شاعران و نويسـندگان بـه ايـن مضـمون البتـه بـا رويكردهـاي        . داشته است ،نمايشي

هـاي   او در آفـرينش . گيرد بهرام بيضايي نيز در زمرة اين هنرمندان جاي مي. اند متفاوت پرداخته
يكـي از موضـوعاتي كـه بيضـايي     . جويـد  هاي متنوعي سود مي مايه اش از موضوعات و درون ادبي

ــژه ــي   اي توجــه وي ــار ادب ــماري از آث ــته و در ش ــه آن داش ــرح  ب ــردهاش آن را مط ــطورةك   ، اس
  .است» مغول ـ بيگانه«

نويسـي و پـژوهش در زمينـة     درام ةدر عرص 1341كار خالقانة خود را از سال  بهرام بيضايي
ايي شـامل  هاي ادبي بهرام بيض نگارش. اي پركار و هنرمند است او نويسنده. تئاتر آغاز كرده است

زنـان در برابـر    ةتمركز ايـن پـژوهش بـر مبـارز    . هاي اوست ها و برخواني نامه ها، فيلم مهنا نمايش
  .است بهرام بيضاييهاي داستانيِ  اسطورة دشمن و نمود آن در روايت

كـه همـة انـواع     ،تعريفـي جـامع از اسـطوره    ةكند، ارائ بيان مي 1گونه كه ميرچا الياده همان
رسد تعريفي كه الياده  به نظر مي. هاي آن را دربرگيرد، كاري بس مشكل استاسطوره و كاركرد

  .دهد، مطلوب باشد خود از اسطوره مي
كنـد كـه در زمـان     اي را بازگو مـي  كند و واقعه اسطوره يك نوع تاريخ مقدس را حكايت مي

اسـطوره توضـيح   به عبـارت ديگـر،   . رخ داده بود» آغازها«ازليِ آغازين يا همان زمان اساطيري 
طبيعـي، واقعيتـي بـه وجـود آمـد، چـه كـل         دهد كه چگونه به واسطة اعمال موجودات فوق مي

اي  مثالً يك جزيره، گونـه  ـ واقعيت يا همان جهان هستي و كائنات باشد و چه بخشي از واقعيت
ز يك پس اسطوره هميشه روايتي ا. از گياهان، نوعي خاصي از رفتار انساني، رسم يا آييني رايج

اسـطوره فقـط   . وجـود آمـد   كند كه چگونه چيزي ايجاد شـد و بـه   است و روايت مي» آفرينش«
آفرينـان در   نقـش . آشكار ساخته است رخ داده و خود را كامالً كند كه واقعاً چيزي را تعريف مي

  ].18، ص1[ ...طبيعي هستند ها موجودات فوق اسطوره
هـاي ديگـري در جهـان     يايند و به شكل تغيير مي ههاي نخستين ها و اسطوره البته اين نمونه
چنـد گـاه بـا     ميرند، بلكـه هـر   گاه نمي هيچ ها اسطوره  ،بسياري ةبه عقيد .شوند امروز بازتوليد مي

  :معتقد است پل ريكور. كنند اي جديد ظهور مي ريخت و جامه
اش  اهريتوانـد آن را در شـكل ظـ    تواند از اسطوره خالص شود و نه مـي  انسان مدرن نه مي

دان برخوردي انتقـادي داشـته باشـيم    اسطوره همواره با ما خواهد بود؛ اما بايد هميشه ب. بپذيرد
  ].101، ص10[

  :متمايز دارد ةدو مرحل و توجه شاعران و نويسندگان به اسطوره شكل ثابتي نيست
                                                        

1. Mircea Eliade 



  491   ...اسطورة مغولجدال زنان عيار در برابر 

گيـرد و اسـطوره را شـرح     اي كه شاعر و نويسنده زير سلطة اسـطوره قـرار مـي    يكي مرحله
كنـد،   رود، در آن دخل و تصرف مي اي كه از آن فراتر مي كند و ديگر مرحله دهد و بازگو مي مي

  ].113 ، ص18[سازد  افزايد و از آن ابزار بياني براي شعر خود مي به آن مي
ها در روايـت   شناسد و از آن هاي سرزمينش را خوب مي اي است كه اسطوره بيضايي نويسنده

پردازد؛ گـاهي   كردنِ اسطورة نخستينه مي او گاه به تخريب يا معكوس. برد هايش بهره مي داستان
شـكني و   هاي آغـازين را بـا اسـطوره    نمونه ،ترتيب بدين. زند جديد مي ةنيز دست به خلق اسطور

تر و در عـين   ها را براي خواننده قابل فهم و آن كند مي  سازي به روزگار معاصرش نزديك اسطوره
يكي از اسـاطيري اسـت كـه بيضـايي بـه آن      » بيگانهـ  دشمن«اسطورة . دنك تر مي حال ملموس

  .دكن معرفي مي» مغولـ  دشمن«اسطورة  منزلة كند و آن را به توجه مي

  »بيگانه ـ دشمن«تبيين اسطورة 
؛ يعني اعتقاد به دو نيروي متضاد مؤثر در كار است 1هاي اصلي اساطير ايراني، دوگرايي از ويژگي

  .يك از دو نيرو، ياوراني خاص خود دارند هر ].128ص، 19[جهان 
اي  جهان آميـزه . آفريند پردازد، اهريمن نيز ديوان را مي گاه كه اورمزد به كار آفرينش مي آن

مرگ و زندگي، تـاريكي و روشـني، خوشـبويي و بوينـاكي،     : است از اين دو گونه آفريدگارِ ناساز
مـزدا و اهـريمن كـه     هرستي طوالني از آفريدگان اهورهدر فرگرد يكم ونديداد، ف. دروج و راستي

هم در ستيزند، آمده است و اين پيكار، هم اساطيري اسـت و هـم انسـاني؛ يعنـي هـم پيكـار        با
چهـره   و هم پيكار هميشگي انسان با شرِ هـزار ) زامياديشت( ديوان است جاودانان نيكوكار با سر

  ].31 ، ص11[
 شـاهنامه گونه كـه در سراسـر    همان. دهاي گوناگوني دارنداين مظاهر شر در جهان واقع نمو

  .شوند در كنار پهلوانان، موجودات شر در قالب ديو ظاهر مي
ند؛ اما عمالً گروه خاصي از پادشاهان ا اين ديوها غالباً تجسم اهريمن يا ابليس، توصيف شده

  ].53 ، ص16[هستند ... دشمن
و در » ايرانـي و انيرانـي  «بـا نـام    اوسـتا حماسـي  هـاي   تقابل اين دو نيروي متضاد در روايت

  .شوند ياد مي» ايراني و توراني«با عناوين  شاهنامه
داستان رويارويي و برخورد ايرانيان و انيرانيان است كه مطابق با برداشـت   شاهنامهسرتاسر 

ثنوي از اين دو، يكي همه نيك و خجسـته و اهـورايي و ديگـري، نكوهيـده و تبـاه و اهريمنـي       
 شـاهنامه دشمني و جنگ هميشگي بين ايـن دو گـروه نـژاديِ متخاصـم در     . قلمداد شده است

  ].99 ، ص12[كارزار مداوم مظاهر نيكي و بدي انعكاسي است حماسي از ستيزه و 
  .شوند هاي ملي ايران، دشمنان ايران به چهار گروه مهم تقسيم مي در حماسه

. باشـند  از ملل و اقوام مشهور مي پهلوانان و شاهان با گروهي از دشمنان دچارند كه معموالً

                                                        
1. Duali 
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ترنـد   يان و تازيـان از همـه مهـم   از ميان اين ملل و اقوام چهار دسته؛ يعني ديوان، تورانيان، روم
  ].600 ، ص13[

در عهـد  ، يعني تورانيان، را جانشين دشمنان حماسي ايراني» مغول و تاتار«واقع، بيضايي  در
هجـوم   .سـود جسـته اسـت   » مغـول  ـ دشمن«از اسطورة اش  ده و در نگارش متون ادبيكرقديم 

اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي و     اركـان  همـة حوادث مهم تاريخ ايران است كـه   مغوالن يكي از 
تأثير خود قرار داده و تحـوالت بسـياري را در مسـير تـاريخ ايـن       فرهنگي ايران آن عصر را تحت

هجوم مغول به ايران در اوايل قرن هفتم، به سـركردگي چنگيزخـان   . سرزمين موجب شده است
ند و بغداد، مركـز  به كشورگشايي ادامه داد پس از چنگيزخان، جانشينان او. مغول صورت گرفت

بـا قتـل خليفـة عباسـي، سلسـلة پانصدسـالة        ،ترتيـب  بـدين . را تصرف كردند ،خالفت مسلمين
 ،يعني تا مرگ ابوسعيد بهادرخان ،ايلخانان مغول تا اواسط قرن هشتم. شود عباسيان برچيده مي

  .در ايران حكومت كردند

  عياران
هـاي   عياري يكـي از سـازمان  . هستند شود، عياران موضوع ديگري كه در اين پژوهش مطرح مي
  .مهم اجتماعي ايران طي چند قرن بوده است

در قرن دوم و سوم هجري قمري، مردم ايران نخست در نهضت خوارج و سپس در جنـبش  
مردم، خصوصـاً جوانـان و افـراد     ،در آن عصر. در برابر حكام عرب ايستادگي نشان دادند عياران

پرسـتي   هاي مليـت و مـيهن   گشتند كه همة جنبه رامي ميپرجوش و خروش، دنبال مسلك و م
در همة شهرهاي . توانست به آرزوهاي آنان تحقق بخشد رسم عياري مي. داشته باشد بر آنان را در

  ].5 ، ص7[هايي پديد آمده بودند كه بعداً در تاريخ به نام عياران خوانده شدند  ايران دسته
همچنـين  . عيارانِ مرد سخن بـه ميـان آمـده اسـت     جا از در متوني كه در دست داريم، همه

ن نيـز بـه زنـان    ارمتـأخ ، حتي اغلب اند آمده تحرير در ةها در مورد مردان به رشت نامه اغلب فتوت
، فصـلي  نخسـتين زنـان صـوفي   مريم حسـيني در كتـاب   . اند عيار و بررسي اين مقوله نپرداخته

  هكـرد واقـع، زنـانِ عيـار را مطـرح      و در  نگاشته» زنان صوفي و جماعت فتيان«مختصر با عنوان 
اي كه به زن و هويت زنانه دارد، اين مقوله را در قالب  بيضايي با نگاه ويژه ].63ـ61 ، ص8[است 

انـد يـا قهرمـان     زنان يا خود عيار بـوده  ،ايم دهكردر آثاري كه گزينش . ه استكردداستان مطرح 
  .جنگند اند كه با دشمن متجاوز مي روايت

  پيشينة تحقيق
نوشـتة   در آيينة ايرانـي نخست كتابِ . دكردر زمينة موضوع مقالة حاضر، به دو كتاب بايد اشاره 

ايرانـي بررسـي    هاي ها و رمان ها را در داستان پرور است كه تصوير غرب و غربي محمدرضا قانون
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در ايـن  . زاده اسـت  نوشتة مجيد اديب ها و تصوير غرب امپراتوري اسطورهاثر دوم، كتاب . كند مي
هـاي   شدة بين سال هاي منتشر مهنا نمايشها، اشعار و  كتاب، تصويري از غرب كه در برخي رمان

ابـژة   منزلـة  هر دو كتاب به غـرب بـه  . شده استنمايانده شده، بررسي و تحليل  1356تا  1332
بـه آثـار    و صـرفاً  اسـت » مغـول  ةاسـطور «پردازند؛ حال آنكه پژوهش حاضر در مـورد   بيگانه مي

  .پردازد نمايشي بيضايي مي
اي علمـي در حـوزة    در مورد آثار ادبي بيضايي مقاالت اندكي منتشر شده و تاكنون مطالعـه 

بـازخواني  «: نـد از ا توان برشمرد، عبـارت  مقاالتي كه مي. نگرفته است انجاممورد بحث اين مقاله 
لـي و   حسن از كاووس »بهرام بيضايي شب هزار و يكم ةمنا نمايش ةگان نقش زن در اپيزودهاي سه

از » در سـينماي بهـرام بيضـايي   ) نقـش زن ( نقش اسطوره و جنسيت«، )1389(شهين حقيقي 
شناختي هويـت زن در سـينماي    تحليل جامعه«، )1392(اكبر شاميان ساروكاليي و مريم افشار 

انسجامي در متن بررسي عناصر «و ) 1390(از غالمرضا آذري و علي تاكي » بيضايي و مهرجويي
  ).1391(از بهروز محمودي بختياري و وحيد آبرود » بهرام بيضايي ةنوشت برخواني  سهنمايشي 

ها هم اسـطورة دشـمن برجسـته     برآنيم كه آثاري از بهرام بيضايي را كه در آن ،در اين مقاله
هـا،   مـه نا نمـايش  ، همـة بـدين منظـور  . كنيماست و هم زنانِ مبارز حضور دارند، معين و تحليل 

از . مطالعه شـده اسـت  ، نامه يعني بيست و دو فيلم، هاي او نامه ها و بيش از نيمي از فيلم برخواني
مـه  نا نمايش. ديمكرشده در اين پژوهش است، گزينش  ها، آثاري را كه حاوي موارد ذكر ميان آن
هـاي   قصـه ، كـالت نامـة   فـتح : نـد از ا شوند، عبارت كه در اين پژوهش بررسي مي هايي نامه و فيلم

  . نامه تاراجو   عيارنامه، عيار تنها،  پوش ميركفن

  »اسطورة مغول« ةشيوة بيضايي در ارائ
شـيوة اول بـه ايـن    . پـردازد  شان مي هاي بيضايي به دو شيوه به موضوع حملة مغول و بيدادگري

رويـدادهاي   همةد؛ يعني كن شكل است كه اين اسطوره را به شكل محوري در داستان مطرح مي
واقع، پيرنگ داستان بر مبناي ماجراي تجـاوز و   در. شوند حوش اين محور بازگو مي و روايت، حول

هـاي   قصـه ،  نامـه  تـاراج ، نامـة كـالت   فـتح هـاي   نامـه  و فيلم  مهنا نمايش. دشو تهديد مغول بنا مي
در اين زمره جـاي   انآهو، سلندر، طلحك و ديگرو اپيزود دوم   عيارنامه،  عيار تنها،  پوش ميركفن

اي از  ماية مغول در متن رويدادهايِ روايت حضور ندارد، بلكه به شكل حاشيه گاهي بن .گيرند مي
و اپيزود سـوم   طومار شيخ شرزين، تاريخ سرّي سلطان در آبسكونهاي  نامه فيلم. شود ياد مي  آن

  .گيرند در اين گروه جاي مي آهو، سلندر، طلحك و ديگراننامة  فيلم
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  نامةكالت فتحمة نا نمايش
زمان روايـت، دورة مغـوالن و مكـان    . شود كل روايت مي به شيوة داناي نامةكالت فتحمة نا نمايش

خـان، حـاكم    و توغـاي  ،خان، فرمانرواي كالت داستان از كشمكش بين توي. آن قلعة كالت است
انـد و حـاال روي    شـته ها در جنگ، سيصد و شصت نفر را ك هر دوي آن. شود آغاز مي ،بلخ باميان

. زنـد  زيرا بر اين باورند كه اين نعش، افتخار يك جنـگ را رقـم مـي    ،كنند نعش آخر مجادله مي
او در . كنـد  خان، توغاي و سردارانش را به ضيافتي كه در قلعة كالت ترتيب داده دعوت مـي  توي

كنـد   دستي مي پيش اما بر ميزبان ،پذيرد توغاي دعوت را مي. شي كندكُ اين فكر است كه مهمان
تراشـد و   خـان را مـي   توغاي، ريش توي. گريزند خان مي سردارانِ توي. دكن و قلعه را تصاحب مي

خـان را در خنـدقي در    دهد كـه تـوي   او دستور مي. گرداند آرايد و در شهر مي چون روسپيان مي
سرداران توغاي كـه از  . گريزد مي كند و ميخان از شلوغي استفاده  اما توي، مقابل جمع سر ببرند

سـردارانِ   .انـد  خـان را كشـته   گويند كه تـوي  خان مطمئن نبودند به دروغ به توغاي مي فرار توي
خـان را   بـانو، سـردارانِ تـوي    آي. برند خان، مي بانو، همسرِ توي خان، خبر مرگ او را براي آي توي

از طرفي . دهد كالت را مييك جداگانه وعدة همسري خود و فرمانروايي بر  به هر كند و ميجمع 
تيز كنيد كه دشمنانِ دژِ كالت به جـان   تيغ: فرستد، مبني بر اينكه براي مردمان آالن پيكي مي

. كنـد  ها تسـخير مـي   خان و آالن بانو با زيركي تمام، دژ را با كمك سرداران توي آي. اند هم افتاده
. زنـد  ور معشوق سـابق بـا خنجـر مـي    بانو بود، خود را در حض خان كه روزگاري عاشقِ آي توغاي
زيرا انتقام سهم او  ،كند كه چرا انتقامش را گرفته بانو را شماتت مي شود و آي خان ظاهر مي توي

 .يابند ترتيب كالت و كالتيان نجات مي بدين و كشد بانو توي خان را نيز مي آي! بوده است

  قهرمان ـ زن
. بيضايي، حضورِ فعال زنان در متن روايـت اسـت  هاي داستاني  هاي اصلي روايت يكي از مشخصه

زنان، در پنج روايت از شش اثري كه در آن اسطورة مغول در محور روايـت قـرار دارد، حضـوري    
جنگند يا بر  رو با مغوالن مي در ند و روا زنان يا قهرمان اصلي روايت ،ها در اين داستان. فعال دارند

رسـد   به نظر مي .دارند را به پايمردي در برابر مغوالن واميقهرمان اصليِ روايت تأثير گذاشته، او 
مطـابق تعريـف   . ريـزي شـده باشـد    طرح» قهرمان«بر مبناي اسطورة  نامة كالت فتحمة نا نمايش

هاي شخصي و  زن يا مردي است كه قادر باشد بر محدوديت«اسطورة قهرمان،  جوزف كمبل تك
بـانو،   آي ].30 ، ص17[» و به اشكال مفيد انساني برسـد ها عبور كند  اش فايق آيد، از آن يا بومي

حقيقـت،   در .رسد گذارد و به نتيجة مطلوب مي مه، موانع را پشت سر مينا نمايشقهرمانِ زن اين 
بـانو ده سـال بـا تـدبير و نيرنـگ       پـدرِ آي . شود تا كالت و كالتيان نجات يابند بانو قرباني مي آي

كـه شـش حصـار از    ، ماهـه مغـول   اما در محاصرة شش ،دهد كالت را از حملة مغوالن نجات مي
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انديشـد و   بار نيز تـدبيري مـي   او اين. شود د، مجبور به صلح ميشو هفت حصارِ كالت گشوده مي
عنوان تضميني براي برقراري صلح ميان دو طرف  بانو به آي. بانو است هزينة اين تدبير، قرباني آي
  .پوشد بانو سياه مي از آن پس، آي. خواست قرباني شود بانو خود نمي جنگ است؛ حال آنكه آي

آورنـد، او ترفنـدي هوشـمندانه     خـان را بـراي همسـرش مـي     هنگامي كه خبـر مـرگ تـوي   
هـا را تشـويق    كند و با وعدة همسري خود، آن خان را جمع مي بانو ده سردارِ توي آي. انديشد مي

  :كند او تكرار مي. كند به جنگ با توغاي مي
  ].45 ، ص5[توان شكست  اگر شكست، توغاي را نيز مي خان توي

اش  اي از لباس يا وسـايل تزيينـي   يك از سرداران تكه عنوان تضمينِ پيمانش، به هر بانو به آي
يكسـر جامـة     ،ترتيـب  بـدين . گيـرد  خان را مـي  زاي آن لباس و ابزار جنگي تويادهد و در  را مي

  .كند خان، قايي بايات را از تن جدا مي پوشد و سرِ اولين سردارِ توغاي جنگي مي
. كنـد  خـان و مـردانِ آالن، كـالت را فـتح مـي      بانو با زيركي تمام و با كمك سـرانِ تـوي   آي

بـانو را   شـود و آي  خـان ظـاهر مـي    در همـين اثنـا، تـوي   . كشد بانو خود را مي توغاي در برابر آي
  .كند شماتت مي

چه كسي گفت اهانتي را كه به من شـده، تـو   . تو سهم مرا ربودي؛ انتقام سهم من بود: توي
كُـش شايسـتة ايـن     را سـتاندم؟ تـو مهمـان   و چه كسي گفت من انتقام ت: بانو انتقام بستاني؟ آي

اينكه پسـتي  : بانو تو؟ آي: توي. نه، من انتقام توهيني را گرفتم كه به من شده بود! توهين بودي
آنان بـه تـو   . كه نااهلي، از خرد دوري، نمك به حرامي را زنانه بپوشانند! شدن است يك مرد، زن

  ].157ص، 5[! اهانتي نكردند، به من كردند
كالتيـان را از دم تيـغ    همـة گيرد كه كالت را با خاك يكسـان كنـد و    خان تصميم مي توي
بانو بـراي بـار دوم    آي .كند يخان را نيز صادر م آورد و فرمان مرگ توي بانو تاب نمي آي. بگذراند

از فتحِ او، ايلچيِ . بانو فاتح است بار، آي د؛ با اين تفاوت كه اينشو ماية نجات كالت و كالتيان مي
  .شود خان نيز متعجب مي سلطان تنگقوت

بيـنم و   مي: ايلچي! بانو آي: مرگ پير يك زن؟ پيش: ايلچي. اي تو در برابر فاتح كالت ايستاده
دان و فرمان ايـن   بيا دبير، نام را بنويس؛ خامه! زن كم؛ چون تاتار بشنوند، گويند اينكن باور نمي

بانو، فاتح كالت، كه منشور حكومت داري؛ تا نام تو بر جـاي حـق نوشـته شـود، آيـا       و اينك آي
  ].169 ص ،5[اي هست كه به تاتار برسانم؟  خطبه

   پوش هاي ميركفن قصه
زمان روايت، دورة ايلخانان و مكان . داردپيوسته  هم سه اپيزود به  پوش هاي ميركفن قصهنامة  فيلم

ميرمهنـا مـردي   . كـل اسـت   زاوية ديـد روايـت، دانـاي   . استآن، روستاهاي ايران در دورة مغول 
تازگي از فتحِ ري بازگشته، از ميرمهنـا دختـر    كه به ،ايلخان مغول. سال و استاد آهنگر است ميان

يـك از پسـرانت    تـرالن را بـراي كـدام   « :پرسـد  مهنا از او مي مير. كند مي زيبايش، ترالن را طلب
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ميرمهنا ترالن را آراسته به نـزد   »!براي هر سه و خودم«: گويد ايلخان در جواب مي» خواهي؟ مي
برد؛ اما به ناگاه سـرِ ايلخـان بـه بيـرونِ سـراپرده       ايلخان، ترالن را به سراپرده مي. برد ايلخان مي
پسرِ بزرگ ايلخان را كه به سمت سـراپرده حملـه بـرده بـود، بـا      ، ترالن، جوران. شود پرتاب مي

ديگـر، از آنجـا    كـردن چنـد نفـر    ميرمهنـا و تـرالن پـس از زخمـي    . كنـد  شمشير به دو نيم مي
تـرالن پسـر ديگـر ايلخـان،     . شـوند  در بيابان با دو پسر ديگر ايلخان درگير مـي ها  آن. گريزند مي

ميرمهنا . آورد مي در اين اثنا، سربازي ترالن را از پا در. كشد با مهارت بسيار مي را نيز ،جاليرخان
 ــ  ميرمهنا پس از دفن ترالن، شمشير و سپر به دست، همـراه دوازده نفـر  . كشد خان را مي غازان

او و يـارانش   ،از آن پـس . رود به سمت افق مي ـ ش بودندا كه شامل كارگران و شاگردان آهنگري
  .خوانند پوش مي پس از اين واقعه، مردم ميرمهنا را ميركفن. شوند لي مغول ميدشمن اص

. بينند كه بـه شـكم ماديـان بسـته شـده اسـت       در اپيزود بعدي، حره و ماكان، شيخنا را مي
عروسـانِ ختـايي، سـرِ     ختـايي، بـه مبـاركي تـازه      شاه: آورد كه شيخنا براي اهالي روستا خبر مي

فقـط يـك نفـر از    . ده است خوني بر زمـين نريـزد؛ مگـر بـراي قربـاني     او قصد كر. بخشش دارد
شـود كـه بـه جـاي ديگـران       كـس راضـي نمـي    هيچ. يابند شود و بقيه نجات مي آبادي كشته مي

كننـد؛ حتـي ماكـان     تا جايي كه تمام مردان، آبادي را به قصد كوهپايـه تـرك مـي   . كشته شود
روز موعود، جواني در لباس جنگـي، رو بـه جـاده    صبح . گريزد گذارد و مي نوعروسش را تنها مي

. او آماده است تا جان مردم روستا را با نثار جـانش نجـات دهـد   . و پشت به آبادي، نشسته است
ره را همـراه خـود      پـوش بـراي كمـك مـردم مـي      ميركفن. او حره، همسر ماكان، است آيـد و حـ

هـا و روش سـخت    هـا از شـكنجه   آن. ينيمب در اپيزود آخر اركان، برادر و دوستانش را مي .برد مي
گيرند كه خـود را در زورخانـه حـبس كننـد      مردان جوان تصميم مي. استنطاقِ مغول خبر دارند

مـردان  . و به دست خود شكنجه دهند تا تمرينِ طاقتي باشد در برابر شكنجة احتمـالي مغـوالن  
وقتـي مغـول بـه روسـتا      شوند؛ تـا جـايي كـه    جوان به دست خود و نه به دست مغول، نابود مي

اش را  اركـان ششـتري بافتـه   . كند، كسي نيست كه از اركان و ديگـر زنـان دفـاع كنـد     حمله مي
  .خرد فروشد و به جاي آن شمشير مي مي

  قهرمانـ   زن
كه در هر بخـش آن دختـري شخصـيت اول     داردپيوسته  هم سه اپيزود به پوش ميركفننامة  فيلم

او ماننـد مـادرش   . رود ناچار به ضيافت ايلخان مغـول مـي   ول، ترالن بهدر اپيزود ا. سازد آن را مي
ترالن بـراي حفـظ خـود،    . شود گاه مرگ را پذيرا مي ند، بلكه مبارزه و آنگزي خودكشي را برنمي

جنگد و در آخـر   گيرانه با ايلخان و پسرانش مي كند و به شكل غافل شمشير زير لباس پنهان مي
زده تماشاگر  بردند، مردم فقط وحشت ايلخان مي ةترالن را به سراپرد هنگامي كه. شود كشته مي

چوب و چمـاق   كنند و ميشوند، جرئت  اين صحنه بودند؛ اما هنگامي كه از مقابلة ترالن آگاه مي
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اش نيـز جرئـت    شجاعت ايـن دختـر بـه مـردانِ وابسـته     . كنند دارند و به سواران حمله مي برمي
اي از مـردان   پس از مـرگ او، پـدرش و عـده   . خواند مي زه با دشمن فراها را به مبار دهد و آن مي

  .كنند افرازند و قيام مي علم مبارزه با مغول را برمي گذارند و ميترس را كنار 
رسد كه او بازنمود و تكرارِ زنـدگي   به نظر مي. زيباست يايپزود بعدي در مورد حره، نوعروس

هـر بـار كـه    . گزيننـد  به جاي مقابله، تسليم يا فرار را برمي مردان در اين روايت نيز. ترالن است
ــا مــي ، مــردان را بــه دفــاع از روســتا و حيثيتشــان فــرا »پوشــيده زنِ بــنفش«   خوانــد، مــردان ب

  .پذيرند تندي نمي
. اند كه زن، ناقص عقـل  حق گفته: ماكان. در خانة من يك شمشير هست: پوشيده زن بنفش

  ].27 ، ص6[آييم؟ ما كه خونخوار نيستيم  سپاه شرزه درميتو بگو شمشير بگيريم با اين 
ميـرد،   مي ـ كه قرار بود براي نجات مردم آبادي قرباني شودـ  پيرمرد افليج ،كه يعقوب  زماني

ماكان بـا خـود   . پذيرد اين فداكاري را بكند؛ اما ماكان نمي ،حره منتظر است تا همسرش، ماكان
؛ بنابراين حـره را تنهـا   »كشندم كشند؛ من اگر بمانم، مي ند، نميزنان را هر كار بكن«: انديشد مي
پوشـد و   او لباسِ جنـگ مـي  . گزيند حره به جاي تسليم، مبارزه را برمي. كند گذارد و فرار مي مي

در جـاده بـه انتظـار     ــ  گيـرد  مي» پوشيده زن بنفش«كه از ـ  در هيئت مردي جوان با شمشيري
كنـد و بـه گـروه     آيد، حره ماكان را رها مـي  ميرمهنا براي كمك ميكه  زماني. نشيند مغوالن مي

  .پيوندد پوش مي ميركفن
صـبر  «دختري كه به او آموخته بودند، ؛ اپيزود آخر، داستان دختري جوان به نام اركان است

بينـد كـه    اركان وقتي جهل پهلوانان روستا را مـي  ].55ص ،6[» !كار زنان است و زور كار مردان
  .خيزد درد و برمي اند، پيرهن صبر را مي هشددستيابي مغول، خود جالد يكديگر پيش از 

. عاقبت او دانست نه نامزدي دارد، نه برادري، نه پسر، نه پدري؛ اركان پيرهن صبر را دريـد 
وقتـي همـه افتادنـد، او    . گفت اركان اينجاست؛ اركـان برپاسـت  . شُشتري را داد، شمشير خريد

  ].73ص  ،6[برخاست 
ره و اركـان   ،ين سه دخترا در پايـان  . ك بـازنمود و دنبالـة يكديگرنـد   يـ  هـر  ،يعني ترالن، حـ

واقـع،   در. شوند كشته مي ،شويم كه همة ياران ميرمهنا، از جمله اين دختران متوجه مي ،داستان
قهرمانان مبارز در پـالت اثـر،   » بودنِ زن«. دشوشود تا ديگري از خون او متولد  يك قرباني مي هر

دهـد كـه    بيضايي در طرح داستانش، زنان را در جايگاه قهرمان قرار مي. تأملي استدرخور نكتة 
گيرند تـا بـا    ها شمشير به دست مي ك از آنيهر. كنند ايستند و جان خود را فدا مي با آگاهي مي

  .وجود جهل و ترس مردان سرزمينشان در برابر هجوم بيگانه از حيثيت و كشورشان دفاع كنند
داستان مبـارزة  . ، روايت جدال و مبارزه با ستمگر زورگوست پوش هاي ميركفن قصهنامة  لمفي

. كنند جلوي تجاوز دشـمن را بـه هـر صـورت ممكـن بگيرنـد       مردان و زناني است كه تالش مي
ها بر صفحة تاريخ ايران ماندگار است؛ اما با بـازگويي   حكايت اشغال، كشتار، غارت و تجاوز مغول

تـوان جلـوي غـارتگران و اشـغالگران امـروز را       چندبارة آن و يادآوري فجايع ايشان، مي دوباره و
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هـايش از اسـطورة    بيضايي با احساس چنين مسئوليتي است كـه در بسـياري از داسـتان   . گرفت
بديهي اسـت كـه مقصـود او فقـط     . جويد تا سمبلي براي دشمن ايرانيان بيافريند مغول سود مي

بيضـايي  . گيـرد  دشمنان و متجاوزان و قدرتمندان ستمگر را دربرمـي  ةه همها نيستند، بلك مغول
كنـد؛ ابـزار مقابلـه در چنـين      كارهايي پيشنهاد مـي  ، راه»مغولـ  دشمن«براي مبارزه با اسطورة 

حقيقت، ميرمهنا بـا تقـديم تـرالن بـه پيشـگاه مـردم        در. مواردي، همواره مبارزه و قرباني است
شـود بـراي زنـان     اي مـي  اسـوه ) تـرالن ( گيرد و دختر ي بعدي را ميسرزمينش، جلوي تجاوزها

تا از پاي ننشينند و رسالت خود را كه جدال با دشمن است، تا نثـار  ؛ حره و اركان: ديگري چون
شوند تـا موجبـات رهـايي مـردم خـود را       قهرماناني كه قرباني مي. جان و خون خود ادامه دهند

  .ادامه داردفراهم آرند و اين رسالت همواره 

   عيار تنهانامة  فيلم
زمان روايت، دورة تسـلط  . شود كل و به شكل خطي روايت مي ، به شيوة داناي عيار تنهانامة  فيلم

، دو زن ءبـه جـز   ،هـا  اغلب شخصيت. ها و شهرهاي ايران است مغوالن بر ايران و مكان آن، آبادي
. شـود  عيار از مقابـل سـپاه مغـوالن آغـاز مـي      روايت داستان از فرار مرد. اند نام بي ،ساتي و مارال

دهـد؛ امـا عيـار     پيرمرد جانِ عيـار را نجـات مـي   . يابد اي مي پيرمردي اهل دانش، او را در ويرانه
عيار تنهـا اسـب پيرمـرد را تصـاحب     . كند تجاوز مي) ساتي( به دخترِ پيرمرد كند و ميناسپاسي 

ساتي حاضـر  . گيرد كنار گذاشته بود، به زور مي كند و حتي پولي را كه او براي جهيزية دختر مي
امـا پـس از حملـة     ،پـذيرد  عيار ابتدا نمي. شود با بد و خوب عيار كنار بيايد و همراهش برود مي

  .برد شدن پيرمرد، دختر را با خود مي مغول و كشته
آگـاه  شـان   رود تا مردم را از حملة مغـول و پيشـروي   شهر مي به عيار، به پيشنهاد دختر، شهر

بـه اصـرار سـاتي،    . يابنـد  اي را كه مادرش را از دست داده بـود، مـي   در يكي از شهرها، بچه. كند
. گيرد كـه سـاتي را بـه تـاجري بفروشـد      در ميان راه، عيار تصميم مي. برند بچه را نيز همراه مي

مـان آنـان   دهد كه بچه را به چاه بيندازند و ساتي را بزنند تـا بـه فر   تاجر به غالمانش دستور مي
كـم رابطـة ميـان عيـار و سـاتي       كـم . دهد آورد و ساتي و بچه را نجات مي عيار طاقت نمي. باشد

تنـه در   كند و خـود يـك   در انتهاي داستان، عيار، دختر و بچه را راهي مي. يابد رنگ عاشقانه مي
  .ايستد مقابل مغوالن مي

  عيار ـ مرد
نامـه، بـه    بيضايي در دو فيلم. است ، عيار تنها، نامه آيد، عنوان فيلم آنچه در بادي امر به چشم مي

وي در ايـن دو اثـر، حضـور عيـاران را بـا حضـور مغـول در هـم         . كنـد  توجه مي» عياران«گروه 
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ترتيـب   دهـد؛ بـدين   بيضايي در اين دو روايت، دو نگاه متفاوت به اين دسته را ارائه مي. آميزد مي
 .كشد اين گروه را به تصوير مي) عيار تنها(هاي منفي  و هم جنبه) عيارنامه( هاي مثبت هم جنبه

صـالح مـروي بـه جنـگ      او با گروهي به سـركردگي . قهرمان اصلي اين روايت، مردي عيار است
گـويي از مـرام خـود     ، عيـار تنهـا  شـدن اغلـب عيـاران،     پس از شكست و كشته. روند مغوالن مي

، 14[» حـق نـان و نمـك   «داشـت   يعني پـاس  ،دستورات مهم شيوة عياران گردد و يكي از  بازمي
بـر دختـر پيرمـرد     نهـد و  نمـي او حـق نـان و نمـك پيرمـرد را ارج     . نهـد  را زير پا مي، ]187 ص

پيرمـرد  . ريـزد  باورهاي پيرمرد دانشمند را بر هـم مـي   همةاين عمل عيار، . كند درازي مي دست
  .است اي عيارنامه خود از طرفداران عياران و مشغول نگارش

من كتـابي سـاختم هفتـاد    ! ام؛ بارها و بارها ها براي اين و آن تعريف كرده ن از عياران نقلم
  ].9، ص4[! من؛ طوماري از پاكي و مردانگي

عفتـي و ناسپاسـي كـه مـرد عيـار از       پيرمرد قصد دارد كتابش را به نام مرد عيار كند؛ اما بي
يـك   پيرمـرد خـود يـك   . شـكند  م مـي هـ  بـاره در  يـك  دهد، باورهاي پيرمـرد را بـه   خود نشان مي

  .تا خالف آنچه واقعيت است ننگاشته باشد ]22ص، 4[ سوزاند هايش را مي كتاب

  عيار ـ زن
، نامـه نيـز   در اين فيلم. ساتي و مارال: ، به جزء دو زنندارندنامه نامي  اشخاص داستاني اين فيلم

البته ايـن زن، قهرمـان   . شود مطرح مي) ساتي( حضور زني شدـكه بررسي ـ  همانند دو اثر ديگر
سـاتي پـس از   . اصلي داستان نيست، بلكه در تغيير قهرمان داستان تأثير بسـياري داشـته اسـت   

كند، به جاي آنكه خودكشي كند و خود را از ايـن حقـارت نجـات     آنكه مرد عيار به او تجاوز مي
از خراسان و از برابـر مغـوالن   عيار . پذيرد كه با عيار همراه شود و با بد و خوبش بسازد  دهد، مي

. آيـد  او مدعي است كه كاري از دستش برنمي. فرار كرده بود و قصد داشت به سمت جنوب برود
ساتي به . كند كه در راه گريزشان، خبر حملة مغول را به مردم بدهند ساتي به عيار پيشنهاد مي

  .مردم كمك كند به) عياري( اش تواند مطابق شيوه شودكه هنوز مي عيار يادآور مي
كسي نيست كـه بـه   : دختر... رود كه خراب شود و از من كاري ساخته نيست دنيا مي: عيار

 !شهر خبر ببرم به شايد جز همين؛ بله اين كاريست كه شهر: اين مردمِ بدبخت خبري بدهد؟ عيار
  ].31 ص، 4[

تـدريج عاشـق    بـه عيـار  . دكنـ  دهد و با خود همراه مي در بين راه، ساتي كودكي را نجات مي
. ه، در فكر نجات ديگران اسـت شدشود كه با وجود مصيبتي كه گريبانگيرش  دختري مظلوم مي
در انتهـاي داسـتان، عيـار اعتـراف     » من بدون شما چيزي نبـودم «گويد كه  او خود به دختر مي

بـه مـن   : دختـر ! تو از من يـك عيـار سـاختي   : عيار! تو هم: دختر! تو عوضم كردي«كند كه  مي
كه بـه  ـ  افتد كه عيارِ خودخواه و ناسپاس اين تغيير تا جايي اتفاق مي ].87ص، 4[» مشير بدهش
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ايستد و سـاتي و   در انتهاي داستان يكه و تنها در برابر مغوالن مي ـ انديشيد چيزي جز خود نمي
 :شـنويم ايـن اسـت    جنگد و جملة آخري كـه از او مـي   او با مغوالن مي. دهد كودك را فراري مي

  ].102ص، 4[» يكي بايد بايستد«
كه از مـرامش بازگشـته و     ،اوست كه مرد عيار را. رسد كه عيار واقعي ساتي است به نظر مي

دهد و به قول مرد عيار از او  درست برخالف شيوة فتيان است، تغيير مي ،دهد هر آنچه انجام مي
ده اسـت و از عيـار شمشـير    گويـد كـه او هـم تغييـر كـر      ساتي به مرد عيـار مـي  . سازد عيار مي

بايستد و از حيثيتش  ندر مقابل مغوال ،شود كه مرد عيار، يكه و تنها همين باعث مي. خواهد مي
  .دفاع كند

   عيارنامهنامة  فيلم. 6
بـا ايـن تفـاوت كـه بيضـايي در      . و شيوة پهلواني آنان اسـت  نيز دربارة عياران  عيارنامهنامة  فيلم

داسـتان بـه شـيوة دانـايِ كـل و بـه       . دهـد  مرد را نشان مـي  وان و جواننامه، عياري پهل اين فيلم
زمان روايت، دورة ايلخانـان مغـول و مكـان آن، روسـتايي در ايـران      . شود شكل خطي روايت مي

داستان در مورد پهلواني از عياران است كه از مردم روستاها در مقابـل حمـالت ايلغاريـان    . است
دزدان در غيـاب او بـه   . شـود  قَدر از روستاي خود خارج مـي  لوانروزي په. كند و دزدان دفاع مي

از آن پـس، پهلـوان سـوگند    . كشـند  خـاتون، را مـي   برنـد و همسـرش، سـالم    اش حمله مي خانه
گـاهي كـه روزي    پهلـوان در خانـه  . خورد كه هرگز به شمشير دست نبرد و به زني نيز ننگرد مي

نشيني عيار، بـه غـارت    ايلغاريان سرخوش از اين گوشه. نشيند محل تجمع عياران بود، بست مي
تواننـد پهلـوان را از    كننـد، نمـي   چـه مـي   سفيدان و بزرگان ده هـر  ريش. شوند مردم مشغول مي

  .سوگندش برگردانند
رود و خود را فرزند عياري كه روزگـاري سرسـپردة    نزد پهلوان مي ،به نام بركت ،پسر جواني

خواهـد كـه او را بـه شـاگردي بپـذيرد و بـه او        او از پهلـوان مـي  . كنـد  پهلوان بوده، معرفي مـي 
 ،بنابراين. يابد كه بركت زني است به نام سها پهلوان درمي ،چندي بعد. ترفندهاي عياري بياموزد

عنـوان خبرچينـي از طـرف ايلغاريـان      خانه است و به سها از بازيگران خسته. راند او را از خود مي
بـرد يـا وانمـود     نزد پهلوان برود و او را بيازمايد كه دست بـر شمشـير مـي    شده بود كه به مأمور 

  .پرورد كند و در سر انديشة ديگري مي مي
آنجاسـت  . آورد سها كه عشق پهلوان را در دل دارد، خبر حملة ايلغاريان را براي پهلـوان مـي  

اي براي سران  تلهكشد تا  خاتون خود نقشه مي سالم. خاتون نمرده است شود سالم كه متوجه مي
ده تن از سـران  . به دام اندازد ـ اي است كه چون قلعه ـ گاه ها را در خانه د و آنكنايلغاريان فراهم 

هـا در دام   آن. برنـد تـا خـود، افتخـار كشـتن پهلـوان قَـدر را بيابنـد         ايلغاريان به آنجا حمله مي
خـاتون نيـز    اما در اين ميان سالمشوند؛  پهلوان و سها كشته مي به دستافتند و  خاتون مي سالم
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تـا هسـتم شمشـير از    «خـورد كـه    پهلوان سوگند مـي . رسد به دست رئيس ايلغاريان به قتل مي
  ».دست نگذارم

  عيارـ  مرد
هـايي را كـه بـراي عيـاران لحـاظ       او اغلب ويژگـي . قَدر است پهلوان ،نامه قهرمان اصلي اين فيلم

دليـري، شـكيبايي،   : تـوان چنـين برشـمرد    جـوانمرد را مـي  هـاي عيـارِ    ويژگـي . دكننـد، دار  مي
داشـت حـق نـان و نمـك، پرهيـز از زنـان، رازداري،        گويي، عفت، ياري درمانـدگان، پـاس   راست

 ].175ــ 171، ص15؛ 187، ص 14[ هـاي جنگـي   حيلـه  و نيازي، سـوگند عيـاران   فداكاري، بي
را به شكل مستقيم و غيرمستقيم به ها  قدر، اغلب اين ويژگي پردازي پهلوان بيضايي در شخصيت

پهلوان، عياري دلير و شجاع است كه از مـردم مظلـوم در برابـر صـاحبان زور و     . كشد تصوير مي
بـه  ، قدر پهلوان. برد ها و ترفندهاي جنگي نيز بهره مي او از حيله، در اين راه. كند قدرت دفاع مي

صـدد بـه دام    دهـد؛ حـال آنكـه در    نشـين نشـان مـي    پيشنهاد همسرش، خود را سوگوار و گوشه
و آن را اصـلِ عيـاري   ـ  كه بسيار در آن مهارت دارد ،او با تغيير چهره. انداختن سران مغول است

  .دكن شود و مقدمات كار را فراهم مي هاي مختلف حاضر مي در مكان ـ داند مي
بايـد ايـن   : پهلـوان . مانـد  زده مـي  بركـت شـگفت  . اي گرداند با چهرة عجوزه پهلوان رو برمي

شيوه را بياموزي كه اصل عياريست؛ امـا بيشـتر از آن بايـد بيـاموزي كـه فريـب ايـن شـيوه را         
  ].35 ، ص2[! نخوري

  عيار ـ زن
يرگـذار بـر رونـد داسـتان     مانند اغلب آثار بيضايي، زنان حضوري فعال و تأث ،نامه نيز در اين فيلم

خـاتون همسـرِ تيزهـوش     سـالم . خاتون و سها دو شخصيت اصلي و پوياي اين اثرنـد  سالم. دارند
پهلـوان  . زننـد  و زندگي سختي را برايش رقم مي كشند ميايلغاريان والدينش را . قَدر است پهلوان

او را بـه   ــ  ايلغـار اسـت  كه سرِ شـش  ـ  خاتون شود و با اعطاي كابين سالم خاتون مي عاشق سالم
واسـطة ايـن زنِ خردمنـد،     هكند، ب طور كه خود اذعان مي پهلوان همان. آورد همسري خود درمي
  .گردد عياري پهلوان مي
  ].32ص، 2[او از من پهلواني ساخت . جاگرد هوم، من عياري بودم همه: پهلوان

 ـ كه قدرت يـك قـرن پـيش مغـوالن را نداشـتند      ـ خاتون براي اينكه سران ايلغاريان را سالم
بـدين  . كنـد  نقشة مرگ دروغين خود را طـرح مـي  ، جا جمع كند و همه را به كام مرگ برد يك

  .رسد كردن جانش به هدفش مي شكل با كمك پهلوان، سها و البته فدا
اش را از دسـت داده و اكنـون بـازيگر     سها زني است كـه در هجـوم مغـوالن، همسـر و بچـه     

هـا   آن. شـوند  خانه جمـع مـي   گذراني در خسته ايلغاريان هر شب براي خوش. اي است خانه خسته
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. كنند كه در هيئت مرد جواني، به نزد پهلون برود و او را زير نظر داشـته باشـد   سها را مأمور مي
. ودشـ  اما سها عاشق پهلوان مي، خواهند كه اگر توانست پهلوان را شباهنگام بكشد ها از او مي آن

توانـد در   كند، نمـي  چه مي سها هر. كند شود كه سها زن است و از او دوري مي پهلوان متوجه مي
  .كند كه خبرچين ايلغاريان است دل پهلوان رسوخ كند و اعتراف مي

راضي شـدي؟ شـما هميشـه    . ام خانه كنم؛ از بازيگران خسته خانه كار مي من در خسته: سها
را بيازمايم و بودند كه ت  اند، ايلغاريان مرا فرستاده به خونت تشنه ها كه آن! كشيد دير شمشير مي

توانستم در خوراكـت   مي... ؟ من خبركش ايلغاريانم؛ فهميدي؟ بري يا نه كه دست به شمشير مي
بـه مـن گفتـه بودنـد در خـواب      . خوري بريزم؛ يا بدتر از آن زهرِ كشنده در آبي كه مي بيهشانه

كشد و سر گورِ  فهمي چرا چنين نكردم؟ دست خود را پس مي نمي. نمخنجر پوالد را خرج تو ك
و تو زير خاك شادي كن كه بر من پيروز شدي؛ منِ ابله كـه رسـواي   . زند سالم خاتون فرياد مي

  ].65ـ64ص، 2[ !بستة ناجوانمرد شدم عشق اين چشم
سـها  . شـود  گاه مي خانهگردد و متوجه حملة ناگهاني سران ايلغار به  خانه بازمي سها به خسته

شـود   آنجاست كـه متوجـه مـي   . رود تا خبر اين حمله را به پهلوان بدهد گاه مي به خانه سرعت به
 ،در انتهـاي داسـتان  . جنگد خاتون با مغوالن مي او در كنار پهلوان و سالم. خاتون زنده است سالم

  .وان بماندكند كه در كنار پهل همراه با سوگند پهلوان، او نيز سوگند ياد مي
خوردة مغوالن است، بـه هـر شـكل     او كه زخم. شود خاتون زني عيار قلمداد مي واقع، سالم در

. كنـد  اش را سر شش مغـول تعيـين مـي    آيد؛ تا جايي كه كابين عروسي شان برمي در پي نابودي
خـاتون طـراح اصـلي نقشـة      سـالم . سـازد  قـدر مـي   جاگرد، پهلـوان  اوست كه از قَدر، عياري همه

كند سها را نيـز بـا پهلـوان همـراه كنـد و از او نيـز        او حتي تالش مي. كت سران مغول استهال
  .زني عيار بسازد
  ].78 ص، 2[ بمانم) پهلوان( خورم كه در كنار او سوگند مي: سها

  نامه تاراجمة نا نمايش. 7
ك بـه  يـ هر هاي آران و نوتك اسـت كـه   ، روايت دختر و پسري جوان به نامنامه تاراجمة نا نمايش

مـه، چهـار   نا نمـايش در ايـن  . شـوند  و گرفتار تاتاري مـي  شدهسبب حملة مغول، مجبور به فرار 
يك، از ديدگاه خود، فضـاي حـاكم بـر     ها هر آن. آران، نوتك، تاتار و راوي :شخصيت اصلي داريم

زبـان  مـه،  نا نمـايش هاي مهـم ايـن    يكي از ويژگي. كنند ايران آن زمان را براي مخاطب بازگو مي
هـاي   بـه بعـد، بـا ورود شخصـيت تاتـار، از واژه      42بيضايي از صـفحة  . پيچيده و دشوار آن است

گـاهي فهـم   . سـازد  كند كه گاهي فهم جمالت را مشكل مـي  مغولي بسياري استفاده ميـ  تركي
ويژگـي  . كنـد  را ايجاب ميمغولي ـ  هاي تركي نامه عبارات، نياز به چندبارخواني و مراجعه به لغت

  )1(.يگر اين روايت پرداختن بيضايي به دليل شكست ايرانيان در برابر مغول استد
او بـراي  . كنـد  زند و از خانـه فـرار مـي    باز مي اش سر جمعي خانواده هآران، از خودكشي دست
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نوتك، پس از اينكه سه برادرش در جنـگ عقايـد   . پوشد اش، لباس مردانه مي كردن زنانگي پنهان
او براي آنكه گرفتار مغـول نشـود، لبـاس    . كند شوند، از خانه فرار مي ه ميبه دست يكديگر كشت

خورنـد و   مـي  تصادفي، در شهر به هم بر آن دو كامالً. آرايد پوشد و خود را چون زنان مي زنانه مي
ردن بزننـد و در تـاريكي شـب، دور از چشـم مغـول از دروازه        تصميم مي گيرند كه خود را به مـ

  .پيش گيرند بگذرند و راه ري
ها را به اسيري برد و در قبال آن مزد بگيرد؛ امـا قبـل    يابد و قصد دارد آن ها را مي تاتاري آن

شود كه نوتك، مـرد   در اين اثنا، تاتار متوجه مي. پوش را دارد از آن خواهشِ آميختن با نوتك زن
نِ نوتك را ببندد تا خود دارد تا دستا تاتار سرخوش از كشف خود، آران را وامي. است و آران، زن

خوابـد تـا    در ميان مردگان مي ،بسته و تحقيرشده دست ،نوتك. آسوده بتواند با آران خلوت كند
رهانـد و بـه پشـت پـرده      يابـد، خـود را مـي    نوتك گزليك را مي. تاتار آران را به پشت پرده ببرد

تـا   روند ميبه سمت دروازه  ،ارترسان و اميدو ،آران و نوتك. كند رود و سر از تن تاتار جدا مي مي
  .شايد بتوانند چون زن و شوهري در كنار هم زندگي كنند

  قهرمان ـ زن
كـه خودكشـي   ــ   او دختري اسـت كـه از فرمـان پـدر    . مه استنا نمايشآران قهرمان اصلي اين 

خانـه فـرار    نوشـد و از بـادگير   سرپيچي كرده، جـام زهـر را نمـي    ـ دهد جمعي را دستور مي دسته
  .جان بسپارد آيد تا به مرگي بدون ننگ آران در هيئت مردان درمي. كند مي

  ننـگ  بندنـد و خـالص؛ يـك دم و بـي     خود را گفتم مردانه بپوش كه مردان را بـه تيـر مـي   
  ].22، ص3[

ترشـان را، كـه بـر طريقتـي      دو برادرش ابتدا برادر بزرگ. نوتك، سه برادر و يك خواهر دارد
خـواهرِ نـوعروسِ   . درند مي سپس يكديگر را به سبب مسلكشان شكم. آويزند ميديگر بود، به دار 

نوتـك، كـه آخـرين بازمانـدة     . انـدازد  هاي آتـش مـي   نوتك نيز خود را از بامِ خانه به ميان شعله
آرايـد تـا از    پوشد و خود را چون زنـان مـي   او لباس زنانه مي. گريزد خانه است، از سپاه مغول مي

  .مرگ بگريزد
زنند بـه   زد زنانه بپوش كه در اين تاراج، زنان را اميدي هست؛ تا بر سر تقسيم چانه مي دلم

  ].22، ص3[ پشگ انداختن، شايد از روزني تواني گريخت
اند كـه از تـاريكي شـب اسـتفاده      شوند و برآن هم همراه مي تصادفي با آن دو به شكلي كامالً

سرباز تاتار بر هويت اصلي آن دو واقف . شوند از دروازه بگذرند؛ اما گرفتار سرباز مغولي مي كنند،
، تاتار قصد تجاوز به آران را دارد. يك همساية ديگري است يابند كه هر شود، آن دو نيز درمي مي

تـك را  آران با كلمـاتش غيـرت خفتـة نو   . دهد اما نوتك در برابر اين اهانت كار خاصي انجام نمي
شود كـه سـر از تاتـار     چنان برانگيخته مي گريخته، آن جواني كه از ترس مرگ مي. كند بيدار مي
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سازد و به دستش  گويد از نوتك، پهلوان آرزوهايش را مي آران همچنان كه خود مي. كند جدا مي
  .ربايد دهد و ترس را از وجودش مي شمشير مي

} جوشـد  مي{! جا آمدي، تا مرا با خودت ببري ريات، از  سالگي شايد در كوچ شش ـ آه: آران
  ].94 ، ص3[ !پهلوان خود را ساختم ـ  آزادم كردي پهلوان از سماخِ ديو؛ كه من

  گيري نتيجه
كه خواننده را بـا خـود    اند ي تاريخيهاي هايشان، روايت هاي بيضايي از مغوالن و ستمگري  داستان

 ةپايان زنـان و مـردان آن روزگـار را بـه خواننـد      اندوه بيبرد تا اندكي از  به روزگاران گذشته مي
هـايِ بيضـايي،    مهنا نمايشو   نامه كاربرد باالي دو واژة مغول و تاتار در فيلم. امروزي خود بچشاند

هايي كه درصدد غـارت   غريبه. شود نمادي از گروه مهاجم و جايگزيني براي تورانيان و انيران مي
. انـد  گذشـته تـا امـروز در تـاريخ سياسـي ايرانيـان حضـور داشـته         آينـد و از  سرزمينمان برمـي 

 .شـود  مغول و تاتار از معناي تاريخي خود خارج و به اسـطورة دشـمن تبـديل مـي     ،ترتيب بدين
ها در بيـان مفـاهيم    درستي از آن شناسد و به ها را خوب مي ست كه اسطوره اي ا بيضايي نويسنده

نخسـت،  . آميـزد  هـم مـي   حاضر، بيضايي دو مقولـه را در  ةلدر مقا. جويد مورد نظر خود سود مي
كنـد، سـپس در پيرنـگ     اسطورة بيگانه را در تصويرگرايي خود با سمبل مغول و تاتار يكـي مـي  

اش بـه دو شـيوه بـه اسـطورة      بيضايي در آثار داستاني .دكن اثرش الگوي زنِ آرماني را مطرح مي
اين صورت است كه اين اسطوره را به شكل محـوري در  شيوة اول به . پردازد مي» مغولـ  بيگانه«

در . شـوند  حوش اين محور بازگو مـي  و ؛ يعني تمام رويدادهاي روايت، حولكند داستان مطرح مي
  اي از آن شيوة دوم، اسطورة مغول در متن رويدادهايِ روايت حضور ندارد، بلكه به شكل حاشـيه 

ي كه در آن اسـطورة مغـول در محـور روايـت قـرار      زنان، در پنج روايت از شش اثر .شود ياد مي
رو بـا مغـوالن    در ند و روا ها زنان يا قهرمان اصلي روايت در اين داستان. دارد، حضوري فعال دارند

او را بـه اسـتقامت در برابـر مغـوالن      گذارنـد و  مـي جنگند يا بر قهرمان اصلي روايـت تـأثير    مي
نامة  فتح: ند ازا شوند، عبارت كه در اين پژوهش بررسي مي يهاي نامه مه و فيلمنا نمايش .دارند وامي
  . نامه تاراجو   عيارنامه، تنها عيار،  پوش هاي ميركفن قصه،  كالت

زنـانِ   پـوش  ميـركفن نامة  در فيلم اركانو  حره، ترالن ،نامة كالت فتحمة نا نمايشدر  بانو آي
گيرنـد و رودررو بـا دشـمن     به دست مـي ها شمشير  آن. روند شمار مي قهرمان روايت داستاني به

كـه شـيوة   ــ   رغم ترس و جهل پدران و همسرانشـان، تـرس و خودكشـي را    به  ،ها آن. جنگند مي
شان به جنـگ دشـمن    نهند و با درايت و آگاهي زنانه كنار ميـ  رايجي براي فرار زنان از ننگ بود

  .كنند من تحريض ميشان را به جنگ با دش اي كه مردان وابسته به گونه ؛روند مي
او نيـز زيـر بـار رسـم     . شود از زنان قهرمانِ روايت محسوب مي  نامه تاراجمة نا نمايشآران در 

كند، بلكـه بـر جـواني كـه      رو با مغوالن مبارزه نميرآران رود. ود ر معهود زمانش، خودكشي، نمي
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از نوتـك، پهلـوان    آران. گـذارد  ترس او را واداشـته كـه خـود را چـون زنـان بيارايـد، تـأثير مـي        
  .دارد تا در برابر مغول بايستد دهد و او را وامي سازد و به دستش شمشير مي آرزوهايش را مي

وي در اين دو اثر، حضور عياران را بـا  . كند نامه، به گروه عياران توجه مي بيضايي در دو فيلم
. كنـد  ردانِ عيار مطـرح مـي  واقع، بيضايي زنانِ عيار را در كنار م در. آميزد هم مي حضور مغول در

زنـان عيـاري هسـتند كـه از       عيارنامـه نامـة   فيلم در خاتون سالمو   عيار تنهانامة  در فيلم ساتي
  .سازند همسرانشان عيار واقعي مي

  نوشت پي
دارد، دو عامل مادي و فرهنگي مانع رشد جامعـة   گونه كه عبدالعلي دستغيب اذعان مي همان. 1

مادي، هجوم مغول به ايران و عامل فرهنگي بسـط فرارونـدهاي بـاطني،    عامل . ه استشدايراني 
تصوف با نشر اين انديشه كه يورش مغول، تقدير الهـي و   ].325 ، ص9[ويژه تصوف بوده است  به

گناهان مردم بوده است، مردم را به تسليم در برابر اين تقدير سوق دادند و زمينه را براي  ةنتيج
  ].203، ص9[ ندكردتسخير ايران فراهم 

بيضايي نيز بر اين نقش صوفيه آگاهي داشته و در آثاري كه مربوط به يورش مغول است بـه  
هاي روايـت   هايش از زبان شخصيت جاي داستان او در جاي. پردازد ها مي نقد از صوفيه و افكار آن

  .داند مي نتيجه شكست ايران آنان را عامل جهل مردم و در پردازد و ميبه نقد از اين گروه 
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