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متون ادبی فارسی منبع مناسبی برای نمایشنامهنویسان و فيلمنامهنویسان است تا
دستمایهی اثری نمایشی شوند؛ ولی نبود مؤلفهها و جنبههای دراماتيک در آنها
موجب میشود یا متون درخوری به نگارش در نيایند یا اینکه درامنویسان کمتر بدان
توجه کنند .بهرام بيضایی نویسندهای است ادبيات کهن فارسی را دستمایهی خلق
آثار دراماتيک کرده است .وی با شناخت ادبيات کهن فارسی و اشراف کامل به
اسلوب تحليل و نگارش درام توانسته است آثار چمشگيری بيافریند .فيلمنامهی
پردهی نئی نمونهی مناسبی از اقتباسی دراماتيک از یک متن ادبی است .در این مقاله
سعی بر آن است با تکيه بر دیدگاههای ارسطو در فن شعر در باب کنشگری و
رابطهی آن با طرح نمایش ،اثر بهرام بيضایی با اصل داستان کهن «زن پارسا» تطبيق
داده شود .ارسطو با تعریف شخصيت و رابطهی آن با طرح ،کاربستی منطقی برای
آفرینش یک شخصيت نمایشی ارائه میدهد که راهکار مناسبی در شناخت اقتباسات
است .او رابطهی ميان طرح و شخصيت را کنش میداند که عاملی برای شکوفایی
شخصيت در بستر طرح نمایشی میشود .بيضایی با به کارگيری اصول ارسطویی،
شخصيت مرکزی حکایت زن پارسای عطار را با تعریفی روانشناختی و اجتماعی
از زنی منفعل به قهرمانی کنشمند تبدیل کرده است.

واژههای کليدی :بهرام بیضایی ،عطار ،ارسطو ،پردهي نئی ،شخصیتپردازي.
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ابزاري براي اثبات ریشههاي تمدنی خود میداند .هزینههاي هنگفت در ساخت فیلمها
یا تئاترهاي عظیم (بالکباسترها) برآمده از متون کهن ،داللتی بر این رویه دارد .با نگاهی
به تاریخ تئاتر یا سینما میتوان عناوینی را یافت که اقتباسهایی از متون مقدس (انجیل،
تورات و قرآن) یا آثار شاخص ادبی بودهاند .نمایش چه در شکل تئاتر و چه در قالب
سینما ،نسبت به دیگر رسانههاي هنريادبی ،بهواسطهي صریح و ملموسبودنش براي
تمام جامعه مقبولیت ویژهاي دارد .بنابراین ،براي بازآفرینی یک اثر نمایشی از دل یک
متن کهن ادبی ،نویسنده نیازمند شناخت درست از جنس ادبی و ساختار مناسب براي
تبدیل و اقتباس است .در ایران نیز رسانههاي دولتی و خصوصی همواره عالقهي خود را
به ساختن آثار نمایشی اقتباسشده از متون کهن نشان دادهاند؛ ولی کمتر اثري شایسته و
برجسته تولید میشود؛ بنابراین تعداد متون نمایشی ارزشمند در این حوزه اندک است و
اکثر متون درگیر یک قاعدهي نانوشتهاند که تنها موجبات اثري ضعیف را پدید میآورد.
یکی از آثار ارزشمند در حوزهي اقتباس نمایشی ،فیلمنامهي پردهي نئی از بهرام
بیضایی است .این فیلمنامه برگرفته از حکایتی مشهور است که در چند کتاب منثور
قدیمی نقل شده که مشهورترین آنها حکایت زن پارسا در الهینامهي عطار است .اگرچه
بیضایی هرگونه رابطه میان اثر خود و حکایت عطار را رد میکند؛ ولی شباهت بسیار این
دو اثر ،موجب واکنش پژوهشگران شده است؛ ازجمله میتوان به پایاننامهي کتایون
اسالمی با عنوان بررسی تطبیقی «پردهي نئی» اثر بهرام بیضایی با حکایات مشابه آن در متون
کهن فارسی ( )1390اشاره کرد که در همین موضوع نگاشته شده است.
دنیاي نمایش ،اقتباس از آثار کهن را یکی از منابع الهامبخش خود میشناسد و همواره
در پی آن بوده است که ادبیات قدیم را در قالب تئاتر یا فیلم دراماتیک کند .این موضوع
دربارهي عطار و کتابهاي او صادق است و دلیل بر این مدعا ،آثار نمایشی متعددي است
که در حوزهي نمایشنامهنویسی یا فیلمنامه موجود است .هیچیک از این آثار در
برجستهسازي ابعاد ادبی یا اسلوب روایی این متون موفق نبودهاند .انتخاب چنین متنی از
بهرام بیضایی چند دلیل عمده داشته است؛ نخست آنکه متن پردهي نئی اثري برجسته و
مهم بوده که تا به امروز دستمایهاي براي پژوهش در فضاي دانشگاهی بوده است؛ دوم
آنکه اشراف بیضایی نسبت به دیگر نویسندگان حوزهي نمایش ،بر ادبیات کهن فارسی
بیشتر بوده است؛ همچنین ،بیضایی بیش از دیگران با اسلوبهاي تئوري همراه بوده که
یکی از این اسلوبها فن شعر ارسطوست.
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در این مقاله کوشش شده است با چشمپوشی از حواشی ژورنالیستی پردهي نئی ،با
بررسی تطبیقی دو شخصیت اصلی این دو اثر ،ساختار اقتباسی هدفمند را نشان دهد و
نظریهپردازي آن را شکل دهد .این نظریهپردازي دربارهي عنصر شخصیت از دیدگاه
ارسطو شکل گرفته است .انتخاب رویکرد ارسطو به سبب اهمیت کنشمندي در نگرش
اوست که شخصیتهاي داستانی–حکایتی ادبیات تعلیمی ایران از آن بیبهرهاند.
ارسطو در تعریف خود از شخصیت ،آن را کنشگر میخواند تا شخصیت را در بستر
مقولهاي مخاطبپسند و در موضع فاعلی تعریف کند .ارسطو با تبیین پراکسیس (کنش)
در کتاب فن شعر ،آن را تمامیت سازمانیافتهي ساختار رویدادي یک نمایشنامه و
چارچوب دراماتیک کامل آن میداند .از همین رو ،با در نظر گرفتن این تعریف ارسطو
پس از توضیحی دربارهي فن شعر و رویکرد ارسطویی در باب ادبیات دراماتیک ،به
تطبیق دو شخصیت زن پارسا و ورتا پرداخته میشود تا ارکان و عناصر واسطه در تبدیل
یک متن ادبی واجد عناصر دراماتیک به یک متن نمایشی شاخص کشف شود .این مقاله
در پی آن است به این سؤالهاي پاسخ دهد:
 چگونه میتوان با یک الگوي نظري در حوزهي ادبیات دراماتیک متن ادبی را واجدمشخصههاي دراماتیک دانست؟
 چگونه آن را به متنی نمایشی تبدیل کرد؟ اسلوب بهرام بیضایی در اقتباس دراماتیک از یک متن ادبی کهن چیست؟ .2پيشينهی پژوهش
پردهي نئی و حکایت «زن پارسا» پیش از این موضوع مقاالت و پایاننامههاي متعددي
شده است که بیشتر این منابع در پی یافتن رابطهي میان دو اثر هستند تا اثبات کنند بهرام
بیضایی مستقیم از حکایت «زن پارسا»ي عطار اقتباس کرده است .آصفی شیرازي ()1377
ذیل مطلبی با عنوان «یادداشتی دیگر بر مقالهي ایران در گذشت روزگاران» به بحث
اقتباس دراماتیک بیضایی و رد این مسئله از سوي بیضایی پرداخته است.
لشگري در پایاننامهاي با عنوان بررسی تطبیقی پرده نئی از بهرام بیضایی با زن صالحه
از الهینامهي عطار بار دیگر به مسئلهي اقتباس از این متن ادبی توسط بیضایی پرداخته
است .اسالمی در پایاننامهي بررسی تطبیقی پردهي نئی اثر بهرام بیضایی با حکایات
مشابه آن در متون کهن فارسی نمونههاي دیگر این حکایت تاریخی را در اشکال مختلف
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بررسی کرده است .روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی است و روند تطبیق نیز
براساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی انجام پذیرفته است.
 .3ارسطو و شخصيت
«شخصیت» یکی از اجزاي تراژدي است که ارسطو آن را نسبت به طرح در مرتبهي دوم
میداند« .براي ارسطو تراژدي بر داستان متمرکز است ،شخصیتها تنها به قصد کنش
حضور دارند و نه شکل دیگر» ()Rabinowitz, 2008: 14؛ با اینحال ،شخصیت در
فن شعر ارسطو به حاشیه رانده نمیشود .ارسطو وظیفهي نمایشنامهنویس را در قبال خلق
شخصیت ،توصیف کردار او میداند .از دید ارسطو شخصیتها یا نیک هستند یا بد؛ زیرا
اختالف در سیرت تقریباً همواره به همین شکل بوده است تا مردم بر قیاس نیکوکاري و
بدکاري تفاوت را درک کنند« .طرح و شخصیت به شکل تفکیکناپذیري در ارتباط با
یکدیگرند؛ زیرا طرح تنها به واسطهي یک انتخاب اتفاقی ساخته میشود که شخصیتها
مجبورند آنها را انتخاب و کنشی اتخاذ کنند تا خویشتن حقیقیشان آشکار شود»
(.)Letwin, 2008: 67
ارسطو در فن شعر دو بار از واژهي «اتوس» استفاده میکند :یک بار در فصل ششم
و بار دیگر در ابتداي فصل پانزدهم .اتوس به مثابهي شخصیت و در واقع به معناي منش
است که میتوان آن را با دو مفهوم ویژگی یا صفتی براي اشخاص یا شخصیتپردازي و
نمایاندن منش ترجمه کرد .ارسطو در تشریح شخصیت شاید بدین دلیل از واژهي
« »êthosاستفاده میکند که «واژهي « »characterحامل داللت ضمنی قدرتمندي از
نشانهگذاريهاي تشخیصپذیر بصري است و به آن منجر شده است امروزه به معناي
چیزي شبیه به سبک به کار رود .در ریطوریقا ،اتوس به کیفیات اخالقی اختصاص مییابد
که اصوالً بهواسطهي زبان درک میشود ...ارسطو تأکید دارد که شخصیت باید به واسطهي
کالم درک شود؛ نه در خیال از پیش متصورشدهاي که مشخصهي یک تیپ است»
(.)Worman, 2002: 33
ارسطو در فصل ششم فن شعر ذیل عنوان «تعریف تراژدي» ،تراژدي را اینگونه معرفی
میکند« :تراژدي تقلید (محاکات)ي است از کار و کرداري شگرف و کامل داراي درازي و
اندازهاي معین ،بهوسیلهي کالمی به انواع زینتها آراسته ...این تقلید بهوسیلهي کردار
اشخاص (کنشگران) تمام میگردد ،نه اینکه بهواسطهي نقل و روایت» (ارسطو.)121 :1387 ،
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در گفتار فوق دو نکته مهم است :نخست اهمیت تقلید و دوم رابطهي کنش و
شخصیت .در نگاه ارسطو تراژدي تقلیدي از یک کنش است و پیرو همین نگاه ،تقلیدي
از کنشگران است که «پیوند محکم میان کنشگري نقشوارههاي صحنه و نقشههاي طرح
برقرار میکند» (هالیول.)146 :1388 ،
استیون هالیول در تشریح این بند از فن شعر ،معتقد است درحالیکه ارسطو بر تبعیت
شخصیت از کنش تأکید میکند و توضیحی دربارهي رابطهي کنشهاي منفرد کنشگران
و تمامیت طرح نمیدهد ،ولی الزم است آن را در آموزههاي وحدت جستجو کرد .وحدت
حاصل رابطهي علّی و تبعی بین کنشها و رویدادهاي یک تراژدي است و توالی متصل
و پیوستهي این رویدادها ساختاري فهمپذیر میسازد که ارسطو از آن به طرح تعبیر
میکند .ارسطو در فصل سوم فن شعر در توصیف آثار سوفوکل و آریستوفان ،التزام تقلید
از یک شخصیت را وجود حرکت و عمل در آن میداند (ارسطو.)116 :1387 ،
ارسطو به اعتبار چنین نگاهی شخصیتها را در وهلهي نخست کنشگر توصیف
میکند تا با دیدگاه کنشگرمحورياش سازگار باشد .این کنشگر است که نیروي سببساز
اصلی در کنش نمایشنامه به حساب میآید و رویدادها با او پیشرفت میکنند .ارسطو در
فصل سیزدهم و در تشریح طرح مرکب (افسانهي مضمون) ،از واژهي قهرمان استفاده
میکند و حضور یک کنشگر مرکزي را به رسمیت میشناسد .هالیول در بحث نسبت
قهرمانباوري یونانی اشاره میکند که در این ویژگی بر منزلت فردي و ارزشهاي جزمی
و خودمدارانهي کنش تأکید میشود؛ زیرا قهرمان متعلق به جهانی است که در آن
قدرتهایی غیر از قدرتهاي کنشگري انسانی منبع اصلی رنج و تراژدي بودهاند.
در مقابل ،تفسیر عملکرد وحدت کنش در ارتباط با تجربهي منفعالنه ،بسیار دشوارتر
از ارتباط با پیوند پهنهي کنش هدفمند است« .از دید ارسطو فهمپذیري تراژدي در آن
است که پیکربندي رویدادهایی که طرحهاي دراماتیک از آنها ساختهشدهاند ،تماماً درون
قلمرو نیت و کنشگري انسانی قرار دارد و نیز در اشتباه ،ناآگاهی یا خطاي بالقوهاي که
آنها میتوانند دچارشان شوند» (هالیول.)150 :1388 ،
ارسطو در فصل سیزدهم دو مسئلهي نیکبختی و تیرهبختی قهرمان را بررسی کرده
است .ارسطو هر دو واژه را تحت عنوان سعادت معیار غایی موفقیت در کنش کنشگري
انسانی میداند و الگویی را فراهم میکند تا کنشها و رویدادهاي جدي براساس آن
سنجیده شوند :اعتال و موفقیت انسانی نیازمند تجسمبخشیهاي فعال است و نباید به
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عنوان وضعیتی ایستا و تحققنیافته بدان نگریست .جایگاه حقیقی و تحقق واقعی
شخصیت در کنش است و این کنش در معناي رفتار هدفمند ،بدون ویژگیهاي
توضیحدهندهي شخصیت بهطور کلی فهمپذیر نیست .اختالف میان ایدهي ارسطویی و
نگاه امروزي در باب شخصیت را نیز باید در همین نقطه جستجو کرد ،یعنی محدودیت
و قطعیت نسبی ایدههاي ارسطویی در برابر سیالیت و نااستواري ایدههاي امروزي .ایدهي
ارسطو ناشی از نگاه اخالقی اوست؛ وي خواهان نمایشنامهاي است که هدف آن نطقهاي
ثابت اخالقی است .ارسطو در فصل ششم با مقایسه میان نمایشنامهاي با نطق ثابت اخالقی
در قالب درام شخصیتمحور ،با اثري که با وجود نارسایی شخصیتپردازي ،واجد
ساختاري از کنش است ،نوع اول را متهم میکند که عنصر فرعی را به جاي عنصر اصلی
گذاشته و از این رو شخصیت با محرومیت از چارچوب کنشی کامالً تحقق پیدا نکرده
است.
شخصیت از دید وي معرّف ویژگیهاي اخالقی کنشهاست و شخصیت همان است
که ماهیت انتخاب اخالقی آگاهانه را نشان میدهد .انتخاب (« )Prohairesisموضوع به
دقت تعریفشده در حوزهي میل آگاهانه ،مبتنی بر گرایشهاي رذیلتخواهانه یا
فضلیتطلبانه» است (هالیول.)153 :1388 ،
ارسطو چه در فن سخنوري و چه در فن شعر ،صریحاً بر گرایش اخالقی به عنوان
ابزاري براي ارزیابی شخصیت متمرکز است؛ از همین رو ،شخصیتپردازي دراماتیک باید
متضمّن تجلی انتخاب اخالقی در قالب کالم یا کنش باشد .اگر قرار باشد شخصیت نقشی
در تراژدي ایفا کند که در شرایط آرمانی ملزم به انجامش است ،نباید هیچ تردید یا ابهامی
دربارهي آن وجود داشته باشد .باید بتوانیم شخصیتها را مانند بُعد ویژهاي از کنش بشناسیم
که آشکارا در قالب گرایشهاي اخالقی کنشگران تجسم یافتهاند (همان.)154 :
براساس کتاب اخالق نیکوماخوس ارسطو ،انتخاب اخالقی به عنوان پایه و اساس
شخصیت با تعقل و اندیشه همراه میشود .کنکاش میان رابطهي شخصیت و اندیشه به
عنوان عناصر تراژدي ،به دو ساخت مجزا منتهی میشود :اندیشه در حوزهي زبان و
شخصیت در حوزهي کنش؛ اما ارسطو مجموع این دو عنصر را در ویژگیهاي شخصیت
و در پوشش چهار ویژگی او خالصه میکند .ویژگی نخست نیکی به معناي جدیت
اخالقی در قالب مفهوم فضیلت است .ویژگی بعدي مناسبت است که شامل سن ،جنس،
خاستگاه اجتماعی و  ...میشود« .اهمیت طبقهي اجتماعی در آنالیز ارسطو از شخصیت،
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قابلیت معارضهگونهاي را عرضه میکند که ویژهي محاکات نمایش مرکزي است[ .از
همین رو] علناً موضوعات اخالقی را به ناطق ارائه میدهد» ()Worman, 2002: 34؛
سپس به شباهت اشاره میکند که قرابت اخالقی نمادینی است تا مخاطب بتواند آن را
در کنشگر تراژدي تشخیص دهد .آخرین ویژگی نیز همسازي است که سازگاري در
چارچوب ساختار کنش نمایشنامه ،ادغام آن با طرح است .بر همین اساس الزم است
سطح و لحن اخالقی تراژدي بهطور عام در نیکی ،نقشوارههاي خاص حاضر و درگیر
در قالب تناسب ،امکان نشاندادن واکنش عاطفی به رنجها و تجربههاي نقشوارهها در
شبیهسازي ،جذب و ادغام شخصیت در طرح و وحدت ساختاري نمایشنامه در همسازي
جستجو شود .ارسطو در فصل سیزدهم فن شعر تشریح میکند «شباهت میان قهرمان و
مخاطب ،به عنوان یکی از شرایط اثر تراژیک ،مخاطب را قادر میسازد این شباهت را در
پروتاگونیست تشخیص دهد» (.)Blondell, 1999: 209
این جنبهها در کنار فضیلت و رذیلت و تابع سخت شخصیت نسبت به کنش در درام
میتواند «برهانی قوي در اثبات این مدعا آورد که هرچند مقولهي روانشناختی امروزي
یا چارچوب ذهنی انتقادي که با رمانخوانی سازگار است ،ابزاري راحت براي
نزدیکشدن به شیوهي عمل تراژديسازان یونانی در اختیار میگذارد؛ اما احکام و قواعد
ارسطو به شیوهي عمل آنان نزدیکتر است» (هالیول.)166 :1388 ،
نکتهي مهم دیگر« ،کالم» بوده که الزم است از تعریف ارسطو از تراژدي استنباط
شود .زمانی که ارسطو میگوید «تراژدي تقلید (محاکات)ي است  ...بهوسیلهي کالمی به
انواع زینتها آراسته» نباید از رابطهي کالم و کنشگر نزد وي غافل ماند« .تجسم «اتوس»
با سبک بیان و گفتار یکی میشود .تفکیک [قهرمان از تیپ] در رویهي استداللگري
ارسطو شکل میگیرد؛ چون تیپهاي مشخصی از مردم از استداللها مشخصی بهره
میبرند که به کمک واژگان مناسب و مشابه آنها را بیان میکند .افزون بر این ،شخصیت
تنها شامل ادارکی عمومی از حسن نیت گوینده نیست؛ بلکه به مخاطب کمک میکند تا
بسته به تیپ شخصیت ،نسبت به وي بیندیشد» (.)Worman, 2002: 33
بیان استدالل در قالب کالم به مخاطب کمک میکند تا با شخصیت ارتباط برقرار کند
و موضوع در ادراک مخاطب بگنجد .در اینجاست که موضوع مناسبت اهمیت پیدا میکند
و ارسطو آن را هماهنگکنندهي ایدهآال گوینده ،مخاطب و موضوع میداند .گوینده ممکن
است در مقام به مخاطب بشناسد و از همین کالمش به مناسبت تیپش مؤثر واقع شود؛ از
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این رو عرضهي شخصیت باید بخش روایی کالم را شکل دهد؛ جایی که ممکن است
توهین به حریف یا تصمیمگیري صحیح کسی را برجسته کند .در اینجا الزم است برخی
انتقادات وارد بر دیدگاه ارسطو بیان شود .مهمترین ایراد بر نظریهي ارسطو ،فقدان
راهکاري براي عرضهي چند شخصیت در یک اثر نمایشی است« .براساس سخن ارسطو،
تراژدي با عرضهي شخصیتهاي منحصربهفرد فضاي تقلید و تمرکز روي یک کنش را
ندارد» ( .)Rehm, 1994: 49الکس ولش ،در کتاب یکی در برابر بسیار :تعداد زیادي
شخصیت خرد ،چنین کاستی را اینگونه نقد میکند:
«با به کمین تئوري وحدت مرکب ارسطو نشستن ،سؤال بحرانی دیگري مییابیم:
چگونه تعدادزیادي انسان میتوانند مشمول یک روایت منفرد شوند؟ این سؤال که بر
تئوري فرم یکدست ارسطو سایه میاندازد ،نهتنها آرایش متنی عناصر گوناگون را ،بلکه
تعادل اجتماعی و دریافت شخصیتها یا اشخاص گوناگون را نیز به چالش میکشد...
تنها همچون یک فرم و وابسته به تشابه منتهی میشود ،براساس سخن ارسطو یک
«ارگانیسم زنده» مستقل و بسیارروایی ،غالباً پیرامون داستان زندگی یک «شخص زنده»
میچرخد که شخصیت منحصربهفردش بهواسطهي اثر ادبی وجود خارجی مییابد»
(.)Woloch, 2003: 1-2
 .4خالصهی داستانها
 .1 .4خالصهی داستان زن پارسای الهینامه عطار
همسر زن صاحب جمالی به سفر حج میرود .مرد همسرش را به برادر کوچکترش
میسپارد .عشق زن در دل برادر آتشی به پا میکند و زن در برابر هواي نفس او مقاومت
میکند .مرد او را تهدید به رسوایی میکند و در نهایت نزد قاضی میرود و زن را به زنا
متهم میکند .زن به سنگسار محکوم میشود .پس از اجراي حکم ،همه به این خیال که زن
مرده است پیکرش را رها میکنند .زن زنده میماند و مردي عرب او را مییابد .مرد او را
در خانهي خود پنهان و تیمارش میکند و عاشقش میشود .زن او را بر حذر میدارد و مرد
عرب پشیمان میشود؛ اما غالم مرد در پی زن است .زن مقاومت میکند و غالم در انتقام،
فرزند ارباب خود را به قتل میرساند و آلت قتّاله را در بستر زن مخفی میکند .صبح با
یافتن جنازهي کودک ،مادر و غالم زن را متهم میکنند .زن مرد عرب را از بیگناهبودن خود
باخبر میکند .مرد باور میکند و با دادن سیصددرهم به او ،زن را راهی میکند.

بررسی تطبيقی شخصيت «زن پارسا»ی عطار و «ورتا»ی  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 107

زن به روستایی میرسد که در آن پسري را به جرم نپرداختن خراج محکوم به اعدام
کردهاند .زن خراج پسر را میدهد .پسر همراه زن میشود و به او ابراز عشق میکند .زن
او را از خود دور میکند .هنگامی که به دریا میرسند ،پسر با مکر و حیله زن را به
بازرگانی میفروشد .با وجود هشدارهاي زن ،بازرگان او را میخرد .آنان سوار کشتی
میشوند .مردي قصد تجاوز به زن را دارد .زن فریاد میزند؛ ولی زمانی که مسافران جمال
زن را میبینند ،آنان نیز خواهان تمتعبردن از زن میشوند .زن به خدا پناه میبرد .دریا
طوفانی میشود و تمامی اهالی کشتی به هالکت میرسند .زن لباس مردان به تن میکند.
کشتی به ساحل میرسد و مردم زن را تنها در کشتی مییابند .او را غالمی همراه با
مالالتجاره بسیار میپندارند .زن که تأکید میکند تنها در محضر شاه حرف میزند ،براي
شاه داستان خود را نقل میکند .او تمام اموال کشتی را به شاه تقدیم میکند و از او
میخواهد برایش معبدي بنا کند.
شاه به زن ایمان میآورد .معبدي برپا میکند و در آستانهي مرگ زن را وصی خود
انتخاب میکند؛ ولی زن رغبتی به شاهشدن ندارد .از مردم میخواهد صد دختر برایش
بیاورند .زن خود را در برابر دخترها آشکار میکند .همه میفهمند که او زن است .مردم
از زن میخواهند شاه را برگزیند .شهرت زن در شفادادن عالمگیر میشود .همسرش با
بازگشت از حج ،برادرش را نابینا مییابد .برادر داستان گناه خود را بیان میکند .شوهر
چون آوازهي زنش را میشنود ،برادر را براي شفا نزد وي میبرد .در مسیر به مرد عرب
برمیخورد که غالمش فلج و کور شده است .با هم همراه میشوند تا به روستاي پسر
دغل میرسند .پسر نیز کور و مفلوج شده است .او را نیز با خود میبرند .سحرگاه به
معبد زن میرسند .زن شوي خود را از دور میبیند .با دیدن سه مرد گناهکار برقع بر روي
میبندد و از آنان میخواهد به گناه خود اقرار کنند .گناهکاران در ابتدا انکار میکند؛ اما
در نهایت یکبهیک اعتراف میکنند .همگی شفا مییابند .زن خود را بر شوي آشکار
میکند و مرد مدهوش میشود .در نهایت زن شوهرش را به شاهی انتخاب میکند و مرد
عرب نیز به وزارت میرسد.

 .2 .4خالصهی فيلمنامهی پردهی نئی
ورتا دختري کتابخوان اهل ري است .او به نکاح مرداس ،مردي بازاري درمیآید.
مالالتجارهي شوهر دچار مشکلی میشود و او مجبور به سفر میشود .مرداس همسر
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خود را به برات ،برادر ناتنیاش میسپارد .برات به ورتا دل میبازد .ترفندها به کار میبرد
تا ورتا را اغوا کند ،ولی او مقاومت میکند .مرداس از سفر بازمیگردد و برات از ترس
برمالشدن ماجرا ،ورتا را به زنا متهم میکند .مرداس همسرش را به دست قاضی میسپارد.
ورتا از خود دفاع نمیکند و به مرگ محکوم میشود؛ ولی با ترفند دایهاش از مرگ
میگریزد .به بیابان پناه میبرد و با قافلهبانی به نام ایلیا برمیخورد .ایلیا او را حرامی
میپندارد و قصد جانش میکند؛ ولی به محض محرزشدن جنسیت ورتا ،قصد تجاوز به
او را دارد .ورتا ترفندي به کار میبرد و از دست ایلیا میگریزد و به خلنگزاري پناه
میبرد .ایلیا خلنگزار را به آتش میکشد ،به امید آنکه ورتا در آن آتش بسوزد .ورتا
آبگیري مییابد و خود را درون آبگیر میاندازد .ایلیا به خیال سوختن ورتا خلنگزار را
ترک میکند .با نجات ورتا از این مهلکه ،او به روستایی میرسد و از منزلی غذا طلب
میکند .جندل ،داروغهي روستا در منزل است .جندل اموال زن بیوهاي را دزدیده است و
از ترس ،ورتا را درون چاه میاندازد .پدر و مادر ورتا در تعقیب او به روستا میرسند و
ورتا را از چاه بیرون میکشند.
چندي بعد ورتا پدر و مادرش را از دست میدهد .دایه براي ورتا سرایی تدارک
میبیند تا حکومتیان او را نشناسند .سراي او مکان مردم دردمند میشود تا ورتا آنان را
شفا دهد .برات ،ایلیا و جندل به ترتیب به بیخوابی ،استسقا و جذام دچار میشوند و
براي شفا نزد ورتا میروند .ورتا از آنان میخواهد در مالء عام داستان خود را بازگویند.
آنان از آنچه بر سر ورتا روا داشته میگویند .ورتا از آنان میخواهد در میدان شهر اعتراف
کنند تا شفا یابند .امیر ري دستور میدهد هریک به حکم صنف خود مجازات شوند .پس
از مجازات هر سه شفا مییابند .مردم براي شنیدن داستان زندگی ورتا به سراي او میروند.
ورتا داستان خود را بازگو میکند .امیر از ورتا میخواهد از سرا بیرون آید .امیر عاشق
ورتا میشود و به عشق او شاهی را به برادر میسپارد.
 .5تطبيق دو شخصيت «زن پارسا و ورتا»
در ابتدا با مقارنه میان دو شخصیت زن پارسا و ورتا ،تفاوت میان آن دو شخصیت براساس
چهار اصل ارسطو بررسی میشود که پیش از این به تفضیل در چارچوب نظري مقاله
بیان شدهاند .این چهار ویژگی عبارتاند از نيکی ،مناسبت ،شباهت و همسازی.
الف) نيکی :عطار در آفرینش شخصیت زن پارسا مسئلهي نیکی شخصیت را در یک
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کلمه خالصه کرده است :وفاداري .زن پارسا ،عطف به فقدان نام و بسندهکردن عطار به
ذکر صفت پارسایی ،از ابتداي داستان تا انتها دامان خود را از خیانت به شوهرش پاک
نگاه میدارد .عطار در داستان ،زن را با مردان بسیاري مواجه میکند .اغراق در نیکی
شخصیت را ،به عنوان اوج جدیت اخالقی ،میتوان در بخش حضور زن در کشتی
جستوجو کرد که تمام یک جامعه (مسافران کشتی) در پی کامیابی از زن برمیآیند و
در نهایت به قهر خدا دچار میشوند .در انتهاي داستان نیز زن به وصال شوي خود
میرسد .سیر شخصیت در بطن یک روایت ،تنها براي بیان یک مسئله اخالقی شکل
میگیرد.
از سوي دیگر بیضایی ،در راستاي دراماتیزه کردن داستان ،به شخصیتپردازي اصولی
دست میزند .او در آفرینش شخصیت به ورتا یک ویژگی دیگر اهدا میکند و آن
خردورزي است .این خردورزي بهواسطهي کتابخوانی و تحصیل علم نصیب ورتا شده
است .از این رو انگیزهي ورتا در پاکدامنیاش علت وجودي دارد و بیضایی صرف ًا به یک
امر اخالقی صرف بسنده نمیکند .ورتا اکنون واجد دو مؤلفهي اخالقی است :خردمندي
و پاکدامنی .کتابخوانبودن ورتا در همان ابتداي داستان به پیشبرد درام کمک میکند.
ورتا در رویارویی با سه مرد ،سیاست به خرج میدهد و آنان را مجاب به اعتراف میکند.
فیلمنامه نیز بر پایهي شرح وقایع از زبان سه شخصیت برات ،ایلیا و جندل شکل میگیرد
که تحت انقیاد ورتاي خردمند لب به سخن میگشایند و این سه راوي اکنون از قهرمان
زن فیلمنامه سخن میگویند.
از سوي دیگر ،زن پارسا برقعی بر رخ میبندد و خواهان اعتراف است .سه مرد بدون
مقاومت به بیان جنایات خود میپردازند .در نهایت زن نیز به شوهر خود میرسد؛ ولی
ورتا به شوهر خود نمیرسد .مرداس در شروع داستان شخصیتی منفی است و بهواسطهي
نابخردي ،در مقابل خردمندي همسرش ،عامل تمامی اتفاقات ناگوار است؛ پس ،ورتا
مرداس را نادیده میگیرد و به نیکبختی واالتري ،رسیدن به امیر ماکان ،دست مییابد.
ب) مناسبت :همانگونه که گفته شد مناسبت گسترهاي از سن ،جنس ،خاستگاه
اجتماعی و  ...را شامل میشود .عطار در توصیف زن پارسا ،تنها زیبایی او توصیف
میکند .زن پارسا زنی صاحب جمال است که روي سفید و موي سیاه دارد .بانمک و
شیرین است؛ لب خندانی دارد و دندانش چون مروارید میدرخشد .چانهاش به سیب
شباهت دارد.
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ص قاطــع نِــه ،کنون بود
دلیلــش نــ ّ
چو چشم و ابروي او صاد و نون بود
(عطار)131 :1387 ،
عطار براي شخصیت زن هیچ نامی در نظر نمیگیرد .از صفات اخالقی او جز زهدش،
به ویژگی دیگري اشارهاي نمیکند .از عالیق شخصی یا تواناییهایش چیزي نمیگوید .زن
پارساي عطار فاقد جایگاه اجتماعی مشخص است .در واقع با شخصیتی مواجه هستیم که
از لحاظ دراماتیک خام است و از همین رو انگیزهي او در کلیت داستان نیز تکبعدي است.
از سوي دیگر ،بیضایی در خلق شخصیت به نکات مورد نظر ارسطو توجه کرده است .در
گام نخست براي شخصیت خود نامی در نظر گرفته است :ورتا .اطالق نام ورتا به شخصیت
کمک میکند صاحب هویتی منحصربهفرد شود و در ذهن مخاطب تصویر بیافریند.
بیضایی زیبایی ورتا را با توصیفات شاعرانه عرضه نمیکند؛ بلکه به سبب گرایش
مردان به ورتا او را واجد زیبایی جلوه میدهد؛ ولی بیضایی زیبایی را تنها عاملی براي
گرایش مردان به ورتا نمیداند .ورتا دختري جوان است و جوانی او در فیلمنامه عالوه
بر ذکر سن ،با صحنهپردازي نیز تداعی میشود ،بهویژه زمانی که ورتا با شیطنت مشغول
شستن لباس در لگن است.
عالوه بر این ،بیضایی در دست ورتا کتاب میگذارد که به ورتا هویت ببخشد .کتاب
یک نشانه و در بستر فیلمنامه ،موتیفی است که داللت بر برتري خرد ورتا نسبت به دیگر
شخصیتها دارد .صفت مشخص دیگري که بیضایی به ورتا میدهد ،توانایی ورتا در
جدل کالمی است که زن پارساي عطار فاقد آن است .ورتا در مواجهه با هر سه مرد،
پابهپاي آنان مجادله میکند و همین کشمکشهاست که براي ورتا زمان میخرد و او را
از چنگ مردان نجات میدهد و عاملی براي حفظ پاکدامنی او میشود.
پ) شباهت :در زبان فارسی ورتا به معناي دو قسمت کاسبرگ (پاژند) و گلبرگ
(ژند) گل است( .دهخدا ،1345 ،ج )100 :49؛ ولی در جستجو دربارهي نام ورتا ،این نام
به زنی حکیم در زمان هخامنشیان اطالق شده است که هیچ منبع موثقی مبنی بر صحت
این مدعا وجود ندارد .با این حال ،به نظر میرسد بیضایی از این شخصیت به اثباتنرسیده
الهام گرفته است .چنین رویکردي در خلق یک شخصیت با ویژگی سوم موردنظر ارسطو
مرتبط میشود .بیضایی فارغ از صحت وجود ورتا در عصر هخامنشی ،از این شباهت
بهره میبرد و به ورتا جان میبخشد و در قالبی دیگر او را به قرن چهارم ،بهواسطهي ذکر
نام ماکان که از امراي ري در آن قرن است ،بانوي حکیمی را متجلی میکند.
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هدف از شباهت ،ایجاد رابطهاي میان کنشگر و مخاطب است تا به کمک این قرابت
به شناخت و تشخیص برسد؛ البته در این بخش بعید به نظر رسد مخاطب توانایی
تشخیص و تطبیق داشته باشد؛ بلکه این شباهت براي شخص بیضایی اهمیت مییابد.
عطار در نقل داستان زن پارسا به منابع متعددي دسترسی داشته است .زن پارسا از
حکایتهاي رایج زمان خود بوده و در کتب متعددي نقل شده است (اسالمی.)1390 ،
ت) همسازی :ویژگی نهایی همسازي است که به سازگاري شخصیت با ساختار
کنشی و طرح اثر مرتبط است .این ویژگی به دلیل رابطهي مستقیم با کنش و کنشگري
بیش از سه ویژگی دیگر در تطبیق دو شخصیت ارزشمند است و در اینجا پس از بررسی
ویژگیهاي کنشی دو شخصیت ،تفاوتها بیان میشود.
عطار در آفرینش زن پارسا از زن ،موجودي منفعل ساخته است .انفعال زن پارسا از
چند وجه تأملبرانگیز است .انفعال او براي مخاطب امروزي سؤالبرانگیز است و در
برخی رویدادها پذیرفتنی نیست .در ابتداي داستان ،با به سفر رفتن شوهر ،برادرشوهر بر
وي عاشق نمیشود؛ بلکه با یک نگاه ،به یکباره عشق بر وي مستولی میشود.
بـدیــد از پــرده روي آن دلـفـروز
پگاهی سوي آن زن رفت یـک روز
غلط گفتم چه میگویم که چون شد
دلش از دست رفت و سرنگون شـد
(عطار)132 :1387 ،
عشق برادرشوهر به زن بدون هیچ کنشی رخ میدهد .زن بدون آنکه رفتاري از خود
نشان دهد ،موجبات عشق برادرشوهر خود میشود .در مقابل بیضایی دست به فضاسازي
میزند .او ورتا را از پس پرده بیرون میکشد و او را به کنش وامیدارد« .ورتا خندان با
چشم بسته و دستها به پشت در تشتی بزرگ شستنیها را با پاهاي برهنه لگد میزند»
(بیضایی .)19 :1392 ،این نکته را به کتابخوانی ورتا اضافه کنید .در زمانهاي که زن تنها
براي زاییدن است ،ورتا با کتابخوانی و شیطنتهاي نمکینش بدون تردید به زنی جذاب
تبدیل میشود .بیضایی براي برجستهکردن ورتا در جامعه زمان خودش ،از همان ابتداي
داستان نگاه حاکم بر زن را در قالب چند دیالوگ آشکار میکند.
«قاضی :امیر ري مرا نزد زنی فرستاده؟ عاقلی را نزد ناقصعقلی؟ (همان)8 :
قاضی :چه کسی تاکنون از زنی سخن بهراستی شنیده؟ (همان)11 :
جندل :براي من التماسکردن به مردي آسانتر تا به زنی .زنها ستمگرند؛ حتی
بهترینشان و مردان عاقلتر هم که نباشند عادلترند (همان.)15 :
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مرداس :خویشانش را به خانه راه مده تا کفتر دو هوا نشود .کتاب از او دورکن که
چون بیش از شوي بداند فرمان او نبرد .جامه اگر خواست قماش ببر تا به دوختن سرگرم
شود؛ اما حساب نیز بگو تا زیاده نخواهد( ...همان.)19 :
قاضی :بدینسان تو ناقصعقل بر حماقت خود حکم میکنی که دو ناهمسنگ را در
کفههاي یک ترازو مینهی که او هم امروز میمیرد و خداوند خدا هرگز» (همان.)42 :
نگاه تکبعدي و ظالمانه به زن در جامعهاي کامالً مردساالر میتواند انگیزهي قوي
براي شخصیت زن شود تا حقانیت خود را در قالب موجود مرموز و ماورایی جلوه دهد.
چنین انگیزشی به هیچوجه در حکایت عطار مطرح نیست .زن پارسا از ابتداي داستان تا
زمانی که جامهي مردان به تن میکند ،تنها عاملی براي تحریک مردان است .به عبارت
دیگر تنها عامل تقابل مردان و زن پارسا زنبودن است ،نه کنشهایش .زن پارسا تنها
بهواسطهي مظلومیت و معصومیت و در اوج آن به کمک مددهاي غیبی نجات پیدا میکند.
از همین رو ،دو شخصیت زن پارسا و ورتا در گذر از خوانهایی که در پیش دارند ،به
ترتیب مقایسه میشوند.
 .1 .5خوان اول
در اولین رویارویی ،زن پارسا در برابر نگاه گناهآلود برادرشوهرش ،تنها او را عتاب
میکند .در زمان سنگسارش از خود دفاع میکند .زن بابت یک کنش دراماتیک از مرگ
نجات پیدا نمیکند؛ بلکه کامالً اتفاقی و به شکل نسبتاً غیرمنطقی نجات پیدا میکند .در
برابر غالم و ارتکاب قتل او از خود دفاع نمیکند و تنها به سبب معصومیت ذاتیاش
بخشوده میشود .در همراهی پسر از اعدام گریخته ،پسر را از خود دور نمیکند و زمانی
که فروخته میشود لب به سخن میگشاید که پسر دروغگوست .در وضعیت پیچیدهي
درون کشتی ،زن دست به هیچ عملی نمیزند و این اتفاقات ماورایی است که او را از
چنگال مردان میرهاند .چنین شخصیتی در قالب یک اثر نمایشی به هیچ عنوان جذاب
نیست .این زن فاقد هرگونه مؤلفههاي قهرمان دراماتیکی است که ارسطو مطرح میکند.
در مقابل بیضایی به شخصیت خود کنش میدهد و کنش ورتا نسبت به هر وضعیت
کامالًمتفاوت است .در مواجه با برات او خود را در اتاق حبس میکند.
«ورتا :من اینجا خود را حبس میکنم؛ در حجلهام – آه خدا ،من خود را اینجا حبس
میکنم» (همان.)28 :
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زمانی که در مییابد برات قصد بازکردن قفل را دارد ،خواب را بر خود حرام میکند.
او در برابر وسوسههاي برات در قالب آمدن پدر ،مادر و دایهاش مقاومت میکند و
هرکدام را با یک عمل منحصربهفرد پاسخ میدهد .کنشهاي ورتا در اپیزود برات ،او را
به سویی سوق میدهد که کلید اتاقش را به درون حوض پرتاب میکند و این عمل فضاي
دادگاه را دراماتیزه میکند و عاملی براي ادامه یافتن داستان میشود.
 .2 .5خوان دوم
در روایت عطار زمانیکه زن با تقاضاي ناصواب غالم مواجه میشود ،تنها به یک جواب
منفی بسنده میکند و حتی مرد عرب را از نگاه گناهآلود غالمش آگاه نمیسازد .زمانی
که خنجر خونین در بالین زن یافت میشود ،زن تنها به سبب صفت معصومیتش و
خردمندي مرد عرب از مرگ نجات پیدا میکند.
بدان گفتار زن همداستان بود
اعرابی چون خردمند جهان بود
(عطار)135 :1387 ،
در خوان دوم زن پارسا با غالمی درگیر است که از او عشق میخواهد .در آن سو،
ورتا با مردي قافلهبان مواجه میشود که او نیز از ورتا عشق میطلبد .رفتار هر دو مرد
نسبت به زنها خشونتآمیز است .غالم بابت ممانعت زن پارسا ،کودکی را به قتل
میرساند تا زن مورد ضرب و شتم مادر کودک قرار گیرد؛ ولی ایلیا خشونتش را مستقیم ًا
اعمال میکند .نکتي مهم در دراماتیزهکردن چنین داستانی ،چرخش موقعیت دراماتیک
ورتا با یک مرد است .در خوان نخست ورتا در حالی مورد تهدید برات است که برات
نمیتواند به او نزدیک شود؛ چراکه ورتا در اتاق خود را محبوس کرده است .در خوان
دوم ورتا با تجربهاي متفاوت روبهرو میشود .او دیگر پناهی ندارد و ایلیا بهراحتی
میتواند او را تصاحب کند .خلق چنین تفاوتی باعث پختگی شخصیت ورتا میشود؛ در
مقابل زن پارساي عطار فاقد چنین سیر تکاملی است .او همان وضعیتی را دارد که در
رویارویی با برادرشوهرش داشت .او همیشه از لحاظ فیزیکی ضعیف است و هیچ ترفندي
براي نجات خود ندارد و به اتفاقات ماورایی دلبسته است .شاید بهترین مثال در این
زمینه اتفاقاتی است که در بخش سفر با کشتی رخ میدهد .رویداد کشتی تصویري افراطی
از تمامی بخشهاي پیشین حکایت است .زن پارسا در نگاه مردها صرفاً موجودي براي
رفع شهوت است و همه مردان به زن نگاه شهوانی دارند؛ در حالی که پیش از سوارشدن
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بر کشتی ،سه مرد او را تهدید به تعرض کرده بودند ،در کشتی خیل عظیمی از مردان
مسافر به او نظر دارند:
شدنـــد القصه بر وي عاشق زار
پس آنگه اهل آن کشتی بهیکبار
که دریا گشت چون آتش فروزان
بـرآمـد آتـشـی زان آب سـوزان
بـگـردانیـد در آتـــش نگونسـار
به یکدم اهل کشتی را بهیکبـار
(عطار)138-137 :1387 ،
عطار در نهایت زن را بهواسطهي عذابی الهی از چنگ مردان آزاد میکند و این
برخالف نگاه ارسطوست که نمایشنامهنویس را از توسل به وقایع ماورایی و ورود خدایان
به جریان داستان بر حذر میدارد .نقطهي قوت اثر بیضایی نیز در همین مسئله است؛ وي
برخالف عطار ،به قدرتهاي غیرانسانی و فراطبیعی توجهی نمیکند؛ بلکه ورتا در
کسوت قهرمان دست به عمل میزند و براي نجات خود تصمیم میگیرد .تصمیمگیري
او منشأ بیرونی ندارد و برآمده از شخصیتپردازي راوي است .ورتا زنی است اهل
مطالعه ،پس بدیهی است در مواجه با مشکالت بهجاي آنکه سکوت کند و منتظر کمک
از منبعی بیرونی باشد ،خردمندانه عمل میکند.
 .3 .5خوان سوم
زن پارسا در سومین خوان ،پسر جوان را از خویش دور نمیسازد و اجازه میدهد او را
همراهی کند .زمانی که پسر او را به تاجر میفروشد ،زن پارسا تنها التماس میکند .ورتا در
برابر ایلیا مبارزه میکند .در خوان سوم ،ورتا با جندل مواجه میشود .جندل به ورتا آن نگاه
هوسآلود دو شخصیت گذشته را ندارد .ورتا با چالشی متفاوت مواجه است و در مسیر
تکامل شخصیتش ،تجربهي دیگري را از سر میگذراند و این نقطهي تفاوت مهم میان
شخصیت در دو داستان است .چنین رویکردي باعث میشود در اثر بیضایی شخصیتی
چندوجهی خلق شود .ورتا واجد پیچیدگی است و زن پارسا شخصیت تخت و ساده است.
پیچیدگی ورتا در گرو کنشمندي اوست .کنشگري ورتا براساس دیدگاه ارسطو در
قلمرو نیت و کنشگري انسانی است .پیش از این دربارهي دخالتهاي آسمانی در پردهي
نئی اشاره شد .ورتا در هر سه مهلکه به کمک خرد انسانی یا تالشگري بشري زنده
میماند .در خوان نخست دایه زیرکی میکند و او را نجات میدهد .در خوان دوم او
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نومید نمیشود و در خلنگزار پیش میرود؛ چراکه بر این باور است علت وجودي خلنگ،
وجود آب است .در خوان سوم نیز این تالش والدین ورتاست که او را تعقیب میکنند
و این تعقیب نیز بیدلیل نیست؛ چراکه ورتا قرار است به روستاي عمویش برود .پس
هیچیک از رویدادها اتفاقی نیست و همانند قطعهي کشتی داستان عطار ،با قدرت و
معجزه الهی به پایان نمیرسد .حتی در موقعیت شفابخشیدن دو زن ،زن پارسا بهواسطهي
موفقیت در آزمون الهی ،واجد قدرتی الهی میشود .پشتوانهي او انسانی نیست .به موازات
او ،ورتا به کمک کتب زکریاي رازي و نظریهي رواندرمانی در دفع بیماري ،قدرت
شفابخشیدن پیدا میکند .ورتا از علم بشري براي درمان استفاده میکند .پیشگوییاش نیز
بهواسطهي رابطهاش با دیگر شخصیتهاي فیلمنامه است.
ارسطو در مبحث هامارتیا ،اشتباه و خطاي بالقوهي قهرمان را در قلمرو انسانی بررسی
میکند .وي بر وجود اشتباه در وجود قهرمان ،در راستاي زمینیکردن آن تأکید دارد .زن
پارساي عطار هیچ اشتباهی نمیکند .او تنها دیگران را از خود میراند ،زیباست و زیبایی-
اش نیز موهبتی الهی است و هیچگاه خطا نمیکند؛ بلکه در مسیر صراط المستقیم پیش
میرود .در مقابل او ،ورتا لغزشهاي انسانی متعددي دارد .خطاي بالقوه او داشتن سواد
است که نه از جانب خدا؛ بلکه به سبب تالش خود او کسب شده است .عالمبودن ویژگی
زمینی است که ورتا را ابتدا به سقوط و سپس به صعود رهنمون میسازد .ورتا برخالف
زن پارسا بارها فریب میخورد و بازمیگردد .در خوان نخست ،برات بارها به بهانهي
حضور پدر و مادر ،خودکشیکردن ،دزدي ،آتشگرفتن خانه ،ورتا را تا آستانهي تسلیم
شدن میبرد .ورتا در مقابل ایلیا و جندل نیز بهواسطهي تشنگی و گرسنگی تا آستانه
تسلیمشدن پیش میرود؛ چراکه بیضایی از ورتا انسانی میآفریند که میتواند اشتباه کند.
عطار از زن پارسا فرشتهاي میآفریند که در مقابل انسان ،تکبعدي محسوب میشود.
دلیل استوار تکبعديبودن شخصیت زن پارسا مقولهي انتخاب است که ارسطو در
تبیین شخصیت بدان اشاره کرده است .زن پارسا حق انتخاب ندارد .اعمال او ناشی از
معصومیت اوست؛ از همین رو هیچگاه کلک نمیزند و مکر نمیکند و اوج انتخاب وي
زندگی در معبد است که در مقابل تصمیم دیگري نیست .ورتا مدام تصمیم میگیرد .او
براي مبارزه با برات تصمیم میگیرد نخوابد .پناهبردن به خلنگزار در برابر تهدید ایلیا را
انتخاب میکند .او در موقعیت داوري تصمیمگیري میکند و به سه مرد گناهکار دستور
میدهد .در حالی که زن پارسا بالفاصله با شنیدن داستانشان آنان را میبخشد .ورتا در
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انتهاي داستان امیر ماکان را انتخاب میکند؛ ولی براي انتخابش تصمیمگیري میکند و
ماکان را نیز در برابر دوراهی انتخاب قرار میدهد.
در این نقطه است که به چهارمین ویژگی مدنظر ارسطو .ارسطو همسازي را سازگاري
شخصیت با ساختار کنش و طرح معرفی میکند .زمانی که زن پارسا را به عنوان شخصیت
در حکایت عطار بررسی میکنیم ،از منظر اخالقی و طرح داستانی ،زن پارسا واجد
سازگاري است .در طرح داستانی قرار است با زنی مواجه شویم که پاکدامنی صفت بارز
اوست؛ لیکن این شخصیت با ساختار کنشی حکایت سازگاري چندانی ندارد .بدون تردید
بخش مهمی از این ناسازگاري به نگاه زمانه دربارهي زن و روشهاي روایت بازمیگردد.
برتري ورتا در مقابل زن پارسا در ویژگی همسازي ،تصویر کامل دراماتیک او را عیان
میسازد .ورتا با طرح داستانی پردهي نئی سازگاري دارد؛ چراکه بیضایی با ترسیم زمانه
ورتا و نگاه جامعه به زن ،ورتا را برجسته میسازد .او زنی است که قصد مبارزه با نگاه
مردساالرانهي حاکم دارد .پاکدامنی او نیز براي همین مسئله است .او حتی به شوهر خود
نیز پاکدامن است؛ چون با وي میجنگد.
«ورتا :مرا میکشت تا پدرش را در نام پسر خیالیاش زنده کند– در نام پسر من .یا
شاید پدرش بود که مرا میکشت .یا شاید پسر خودم؛ که هیچکدام را نه دیده بودم و نه
میدیدم» (بیضایی.)102 :1392 ،
«ورتا :این دانش است مرداس .دنیا بهتر میشد اگر ما بیشتر میدانستیم!» (همان.)104 :
بیضایی با خلق ورتایی کنشگر ،شخصیت خودش را با ساختار کنشی فیلمنامهاش
سازگار میکند .کنشگري ورتا نیز ابتدا بهواسطهي ویژگی رفتاري ،سپس در انتخاب-
کردن و در نهایت در عملکردن خالصه میشود .از همین رو با داشتن چهارمین ویژگی
ارسطویی ،ورتا به شخصیت دراماتیک تبدیل میشود.
 .6نتيجهگيری
بوطیقاي ارسطو در تالش است تا میان طرح ،به عنوان هستهي اصلی یک اثر دراماتیک
و شخصیت ،در مقام عامل کنشگر و به عملرسانندهي طرح رابطهاي منطقی ایجاد کند
که این مهم بهواسطهي کنش و انگیزه رخ میدهد .این کنشگري نیازمند مؤلفههایی در
ریخت و شکل شخصیت است که ارسطو در فن شعر از آنها نام میبرد .از تحلیل و تطبیق
انجامشده میتوان چنین گفت که:
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بهرهگیري از این مؤلفهها نمایشنامهنویس یا فیلمنامهنویس را یاري میکند تا از ایدهاي
به طرحی دراماتیک دست یابد و در نهایت با جانبخشی به شخصیت ،اثري نمایشی
بیافریند .بهرام بیضایی با شناخت کامل از این عوامل موفق میشود حکایتی ایرانی-
اخالقی را به اثري دراماتیک تبدیل کند.
بیضایی با دستمایه قراردادن «طرح» داستان زن پارساي عطار ،با تغییرات منطقی در
شخصیت اصلی این حکایت ،زن حکایت را به ورتا نامی تبدیل کرده که این بار به
مقام قهرمانی دست یافته است و وجوه دراماتیک او با ساختار کنشی متن بیضایی
سازگاري کامل دارد.
روش بیضایی در دراماتیزهکردن یک حکایت تعلیمی از عطار میتواند روشی براي
تولید متون دراماتیک از ادبیات کهن ایرانی باشد .منابعی که به سبب نداشتن عناصر
دراماتیک یا ناکافیبودن مؤلفههایی که بتوان با دستمایه قراردادن آنها به نمایشنامه یا
فیلمنامهاي محکم دست یافت ،در مجموعه به موفقیت مناسبی دست نیافته است.
با تطبیق متن عطار و فیلمنامهي بیضایی میتوان دریافت که درک درست از نظام
ارسطویی در تحلیل طرح و شخصیت به اثري تأملبرانگیز ختم خواهد شد .با توجه
بهفقدان مقدمهچینی مناسب در حکایتهاي ایرانی در رسیدن به یک شخصیتپردازي
مستحکم و باقیماندن اشخاص حکایت در حد تیپهاي آشنا و موتیفهاي تکراري،
روش بیضایی در پروراندن شخصیت در بستر اثر نمایشی بهواسطهي آنچه در صحنه
انجام میدهند ،منطقیترین رویه دراماتیزهکردن این متون است.
بیضایی ،برخالف عطار ،در پردهي نئی براي ورتا جایگاه اجتماعی قائل میشود و او
را از چارچوب زنبودن صرف خارج میسازد .بیضایی شخصیت این زن را نسبت به
زنان دیگر جامعه زمانهاش برجسته میکند .ورتا به سبب آنچه انجام میدهد تبدیل به
شخصیت و در نهایت قهرمان میشود .او برخالف زن پارساي عطار میاندیشد،
تصمیم میگیرد و دست به عمل میزند .ورتا منتظر معجزه نمیماند و با تالش خود
به کمال میرسد .از همین روست که ورتا مطابق اصل ارسطویی ،دیگر در نقطه
ابتدایی نیست .او از بدبختی به نیکبختی میرسد .این در حالی است که زن پارسا
در نهایت در همان نقطهاي است که حکایت شروع میشود؛ شوهر رفته بازمیگردد
و او دوباره با همسرش است و زن از نیکبختی به نیکبختی میرسد.
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