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چکیده
از نظر لوسین گلدمن، فرد نویسنده، عناصر خالقیتش را از زمانۀ خویش و جامعه ای که در آن زندگی می کند، می گیرد. در جامعه، 
گاهی شان هم نسبت به جهان بینی طبقه اجتماعی خودشان  که عالوه بر توانایی ذاتی هنری  ، آ افرادی استثنایی حضور دارند 
کنند، می توانند آثاری بیافرینند  گر این افراد به توانایی بیان بدیع مســائل طبقاتی دســت پیدا  کثر میزان ممکن اســت. ا به حدا
کــه بیانگــر جهان بینی طبقه اجتماعی خودشــان باشــد. آنچه باعث برجســتگی نوابغ می شــود، توانایی آنها در بیــان ارزش های 
که نگاهی جامعه شناسانه و پرسشــگر دارد. او هم، عناصر  جهان شــمول جامعۀ انســانی اســت. بهرام بیضایی نیز هنرمندیســت 
کــه دارد، آثاری ماندگار خلق  کــه در آن زندگی می کند، می گیرد و با اســتفاده از ذوق هنری  ای  کارش را از جامعــه ای  تعیین کننــدۀ 
می کنــد. در ایــن راه، دانــش او از میهنــش، به غنای آثارش افزوده اســت. در این مقاله، نمایشــنامه چهار صندوق، نوشــته بهرام 
گروه های اجتماعی دوران نگارش نمایشــنامه و با اســتفاده از رویکرد  بیضایی با هدف دســت یابی به شــناختی بهتر از جامعه و 
که شــامل دو مرحله دریافت و تبیین اســت، مورد بررسی قرار  گلدمن  جامعه شناســی هنر و نظریۀ ســاختارگرایی تکوینی لوســین 

که چگونه ساختار اجتماعی جامعه ایران نیز می تواند تاثیر خود را بر اثر هنری بگذارد. گرفت. تحلیل این  نمایشنامه نشان داد 

کلیدی واژه های 
 بیضایی، لوسین گلدمن، جامعه شناسی، چهار صندوق، ساختارگرایی تکوینی.

گزیده ای از آثــار بهرام بیضایی )چهار صندوق، ســلطان مار و  کارشناســی ارشــد نگارنده دوم با عنوان: "بررســی جامعه شناســانۀ  * ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامۀ 
که با راهنمایی نگارنده اول در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به انجام رسیده است. گلدمن" است  خاطرات هنرپیشه نقش دوم( با تکیه بر آرای لوسین 
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تئاتر، هنری است اجتماعی و چهار  راه تالقی همۀ هنرها و دانش های 
بشــری. هنرمند متعهد در فرایند آفرینش اثرش، هدف هــای ویژه ای را 
گاهی، آموزش اخالق، آشنایی با زیبایی، تلطیف  دنبال می کند: افزایش آ
کــه دارد،  عواطــف و تعدیــل احساســات. او به واســطۀ بینش متفاوتی 
کــه در آن می زید، دریافت می کنــد و این تاثیرات  تاثیراتــی از جامعــه ای 
که مخاطــب از طریق  را بــه اثــر خود نیــز منتقل می ســازد. او می خواهد 
که او ســاخته  کند به دنیایی  مواجهــه بــا آفریده هــای او، ســفری را  آغاز 
کســب نماید.  و پرداختــه اســت و در ایــن ســفر، جهان بینــی جدیــدی 
ایــن مقالــه در نظــر دارد بــر اســاس نظریــۀ »ســاختارگرایی تکوینی« 
گلدمن، نمایشنامه چهارصندوق نوشتۀ بهرام بیضایی را مورد  لوسین 
بررسی قرار دهد. در این مقاله در نظر دارد بر اساس نظریۀ »ساختارگرایی 
تکوینی« لوسین گلدمن، نمایشنامه چهارصندوق نوشتۀ بهرام بیضایی 
را مــورد بررســی قرار دهد. در  ســاختارگرایی تکوینی، رابطــه جامعه و اثر 
گلدمن  هنــری، بــه شــیوه ای دقیق و ســاختارمند جســتجو می شــود. 
قصــد داشــت تا دیالکتیــک موجود میان اثــر ادبی و طبقــه اجتماعی را 
کنــد. به عقیــده او، آفریننده اثر ادبی، نه یــک فرد، بلکه طبقات  کشــف 
گروه های اجتماعی جامعه هســتند. یک فرد هرگز نمی تواند ســاختار  و 
ذهنی منسجمی منطبق با طبقه اجتماعی ایجاد کند. گلدمن معتقد 
اســت: میــان فــرم ادبی رمــان و رابطه روزمره انســان ها بــا کاالها به طور 
گسترده تر، رابطه روزمره انسان ها با انسان های دیگر،  کلی و به معنایی 
که برای بــازار تولید می کند، هم خوانی دقیــق وجود دارد  در جامعــه ای 
)گلدمن، ۱۳۷۱، ۲۹(. "گلدمن برای دست یافتن به معنای آثار فرهنگی، 
ک(، یعنی شناخت  به دو مفهوم درک و تبیین اشاره می کند. دریافت )ادرا
ساختار معنادار اثر و تشریح )تبیین(، یعنی گنجاندن ساختار معنادار اثر 
گیر اجتماعی. دریافت، نتیجه ی شناخت قوانین درونی  در ساختار فرا
گنجاندن دیالکتیکی این ســاختار  ســاختار اثر اســت و تشــریح، در پی 
کلیــت تاریخی- اجتماعی به دســت می آیــد" )گلدمــن، ۱۳۸0، ۷5(. در 
در مورد یک نمایشنامه نیز، رابطۀ بین پدیدآورندگان آن و جامعه 
اهمیــت زیادی دارد. به طوری که دگرگونی های اجتماعی، تاثیر خود 
که هر  را در جای جای نمایشــنامه می گذارد. عالوه بر این، رابطه ای 
نمایشــنامه نویس با مسئله ای اجتماعی برقرار می کند، به دلیل نوع 
که ناشــی از تجربیات شــخصی، توانایی های  نــگاه منحصر بــه فرد او 

هنری و شخصیت متفاوت اوست، با دیگران فرق می کند.
اثــر هنــری، عناصــر خالقیتشــان را از زمانــۀ  پدیدآورنــدگان یــک 
یــک  بیــان  همــواره  بــزرگ،  نمایشــنامه های  می گیرنــد.  خویــش 
جهان بینــی هســتند. آنچــه باعــث برجســتگی نمایشــنامه ها در هــر 
تمدنــی می شــود، توانایــی آنهــا در بیــان ارزش هــای جهان شــمول 
کــه عناصر  جامعۀ انســانی اســت. بیضایــی از جمله هنرمندانیســت 

گرفتــه و با اســتفاده از ایــن عناصر و  خالقیتــش را از جامعــۀ خــودش 
کرده است.  همچنین قریحۀ هنری اش، آثاری خلق 

بهرام بیضایی، از نمایشنامه نویسان دهۀ چهل ایران است که با نگاهی 
دقیــق بــه دنیای پیرامونــش و با اســتفاده از وقایع تاریخی و ســنت های 
ایرانــی، آثــار متعــددی آفریــده اســت. دانــش او از آداب و رســوم و زبان هر 
دوره از تاریــخ میهنــش، به غنای آثــارش افزوده اســت. او هنرمندی ضد 
جنگ، خرافات، بی ســوادی، نژادپرســتی و پیروی کورکورانه است. نگاه 
جامعه شناسانه او را، هم در نمایشنامه های تاریخی اش و هم در آثاری که 
از لحاظ زمانی با وقایع دوران خودش مطابقت دارند، می توان ُجســت. 
که با دیدی عمیق تر به نمایشــنامه  هدف این پژوهش آن اســت 
کند.  بهرام بیضایی پرداخته و رمز و راز مســتتر در آثارش را جســتجو 
که هیچگاه و در هیچ اثری نمی توان اهداف یا  البته باید متذکر شــد 
کرد. اینکار نه تنها از تحلیل گران،  نگرش نویسنده را با قاطعیت بیان 
که از طرف خود نویسنده هم گاهی امکان پذیر نیست. چرا که در یک 
گاه ذهن  که بخش ناخــودآ گاه نویســنده،  اثــر، نــه فقط بخش خــودآ
او نیز درگیر اســت و چه بســا بیشــترین زایش هنری، در همین مرتبۀ 
گاه،  که ایــن ناخودآ گاه اتفــاق می افتــد. اما نکته اینجاســت  ناخــودآ
همواره در معرض عوامل بیرونی، جانبی و محیط پیرامون نویسنده 
گاهی فنی نویسنده،  که با مهارت و آ قرار دارد و تضاد بین اینهاســت 

به آفرینش اثر منجر می شود. 
کــه مخاطبان، دیدی دقیق  ضرورت انجام این پژوهش اینســت 
کــه دنیــای  کاوش گــر بــه آثــار او داشــته باشــند و فرامــوش نکننــد  و 
گان  پیرامون و منظومۀ فکری هر هنرمندی، در انتخاب تک تک واژ
که آثارش پیــدا می کنند، تأثیر بســزایی  و همچنیــن ســمت و ســویی 
که نویسندۀ متن نمایشی،  دارند و این تاثیر وقتی چند برابر می شود 

کارگردان باشد و آن را به صحنه بَبرد.  مانند بیضایی، خود 
در بین آثار تئاتری بیضایی، نمایشنامۀ چهار صندوق، برای تجزیه 
و تحلیــل بــا نگاهی جامعه شناســانه مبتنی بــر ســاختارگرایی تکوینی 
که انجام شد، موضوعی  گلدمن انتخاب شد. با پژوهش هایی  لوسین 
کتاب ها،  کامــاًل متــرادف با موضــوع منتخب پژوهش دیده نشــد، امــا 
کارهــای  کــه بــه نقــد و بررســی مجموعــۀ  مقــاالت و پایان نامه هایــی 
تئاتری، عروسکی و سینمایی بهرام بیضایی پرداخته اند، بسیار است. 
این مقاله، نخست توضیحی درباره ساختارگرایی تکوینی لوسین 
ح حــال بیضایــی و نگاه او بــه تاریخ  گلدمــن می دهــد، ســپس به شــر
جامعــه اش می پــردازد و بــه دنبــال آن، نمایشــنامۀ چهــار صندوق را 
گلدمن، بررسی و تجزیه  منطبق بر دو مرحله بررســی اثر هنری از نظر 
کتابخانــه ای و بــا  و تحلیــل می کنــد. روش پژوهــش در ایــن مقالــه، 

استفاده از منابع تاریخی، تحلیلی است.

چارچوب نظری

برخــوردار  یکســان  هنــری  ارزش هــای  از  هنرمنــدان،  همــۀ  نیســت. بعضی از هنرمندان را می توان به عنوان هنرمند برجسته ی آثــار 
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حوزه ای خاص شــناخت و به آثارشــان به عنوان آثار هنری ارزشــمند 
کرد. "در میان نظریه پردازان جامعه شناســی هنر،  و درجــه یک نــگاه 
گلدمــن )۱۳۸0(، جامعه شــناس معاصــر فرانســوی، بیــش از  لوســین 
همــه بــه توضیح و تبیین هنرمنــدان و آثار هنری ارزشــمند با نگاهی 

جامعه شناختی پرداخته است" )راودراد، ۸6،۱۳۸۳(.
که به جز  گلدمــن معتقد اســت افرادی در جامعــه زندگی می کنند 
گروه  گاهیشــان هــم از آرزوهــا و ارزش های  هــوش و اســتعداد ذاتی، آ
کثر میزان ممکن اســت.  که بــه آن تعلق دارند، به حدا اجتماعــی ای 
گاهی روزمــره فراتر  کــه او اســتثنائی مینامدشــان، پــا را از آ ایــن افــراد 
کــه باالترین میزان  می نهنــد و خودشــان را بــه جایگاهی می رســانند 
گاهــی طبقــه اجتماعی شــان اســت. آنهــا می تواننــد موضوعــات و  آ

کنند.  مشکالت طبقاتی را، با نگاهی مختص خودشان بیان 
"گلدمن، این ساختار آرمانی را جهان بینی می نامد. جهان بینی، 
کــه در ســکوت حرکــت  ســازمان ویــژه ای از مقــوالت ذهنــی اســت، 
گاهی  گــروه اجتماعی را شــکل می بخشــد و آ می کنــد، هنر و اندیشــۀ 

جمعی فرآوردۀ آن است" )ایگلتون، ۱۳۸۱، ۱۷6(. 
که به واســطه حضور  گلدمن، مفهومی ســت  جهان بینــی از منظر 
گــروه یا طبقــه اجتماعی خــاص، در هنرمند درونی می شــود  در یــک 
و هنرمنــد بــا خلــق اثــرش، ایــن جهان بینــی را بازگــو می کنــد. او بــه 
جهان بینی به چشم مفهوم فردی نمی نگرد، بلکه آن را حاصل امری 
کــه جهان بینی،  گفت  اجتماعــی می دانــد. در ایــن صــورت می تــوان 
که در جامعه محل زیســت  دیدگاهی ســت یکپارچــه دربــاره واقعیتی 

انسان ها جریان دارد. 
گروه یا طبقه اجتماعی،  که چطور جهان بینی  اما ســؤال اینســت 
تبدیــل می شــود بــه زاویــه دید و احســاس فرد نســبت بــه مقوالت و 
ایــن احســاس و زاویــه دید، چگونــه در آثار هنــری پیاده می شــود. از 
گاهی، فقط در توان  کردن به این سطح از آ گلدمن، دست پیدا  نظر 
که او آنها را افراد استثنایی و هنرمندان ارزشمند می نامد.  افرادیست 
که به علت جایگاهش در اجتماع )مانند  کسی ســت  "فرد اســتثنایی 
گروه دســت یافتــه و چون در  گاهــی ممکن  کثــر آ روشــنفکر(، بــه حدا
گاهی را به صورتی  عین حال استعداد آفرینش هنری هم دارد، این آ
منســجم در جهــان خیالی اثر خود، به نمایــش می گذارد. این همان 
گلدمن می گوید: به نظر ما،  جهان بینی قابل شناســایی در اثر است. 
که همان انسجام  کارکرد آفرینش ادبی و هنری در اینست  مهم ترین 
که انســان ها در زندگی واقعی از آن  را در عرصــۀ تخیلی عرضه می کند 

گلدمن، ۱۳۸0، ۱۲۳(. محرومند" ) 
بنابراین، با شناســایی آثار ارزشــمند هنری می تــوان به اطالعاتی 
که در اثر بازتاب شــده  از جهان بینــی و تحــوالت آن طبقــه اجتماعــی 
که با آن مواجه می شویم،  کرد. در اینجا، چالشی  اســت، دست پیدا 
گلدمن  کردن بــه معنا و محتــوای این آثار اســت.  نحــوه دســت پیدا 
برای این مسئله هم راهکاری دارد. او برای این دستیابی به مفهوم 
آثــار هنــری به دو مفهــوم درک و تبیین اشــاره می نمایــد. "دریافت یا 
ک، یعنی شــناخت محتوای اثر و تشــریح یا همان تبیین،  همان ادرا
گیر اجتماعــی. دریافت،  گنجانــدن محتوای اثر در ســاختار فرا یعنــی 
گنجاندن  نتیجــۀ شــناخت معنای اصلی اثر اســت و تشــریح، در پــی 

کلیت تاریخی- اجتماعی به دســت می آید"  دیالکتیکی این معنا، در 
)لنار،۳5۱،۱۳۷6(.

کوششــی جمعی است. در این حالت، هنِر  "اثر یا ســاختار همواره 
گــروه اجتماعی بــه صورتی مبهم  کــه آنچــه را درون  هنرمنــد اینســت 
و نامشــخص وجود دارد، آشــکار ســاخته و به شــکلی منســجم بیان 
گلدمــن، هنرمند ارزشــمند را فردی  که  کنــد. به همین ســبب اســت 
گروه  گاهی ممکــن  کــه هم بــه باالتریــن میــزان آ اســتثنائی می نامــد 
گاهی را در یک اثر  دست یافته و هم، توانایی به ظهور رساندن این آ

جاودان هنری دارد" )راودراد، ۱00،۱۳۸۸(.
که خالق اثر ادبی، جمع است و  کید معینی دارد به این  گلدمن تأ
فرد نیست. او اعتقاد دارد آثار مهم ادبی، همچون جنبش های بزرگ 
که فرد نویســنده،  اجتماعی،  فاعل جمعی دارند. منظور این اســت 
خــودش  درونــی  دنیــای  و  جامعــه  از  را  خــودش  خالقیــت  عناصــر 
که  که به این عناصر  کارش این است  می گیرد. نقش فرد اینجاست و 
کنده و پیچیده اند، آنچنان شــکل و انســجام و محتوایی ببخشد  پرا
کــه نــه فقــط در حــد زمانۀ خــودش، بلکه برای ســده ها باقــی بماند. 
گاهی جمعی  کید اصلــی بر آ در جامعه شناســی ســنتی ادبیات، تا
و تاثیــر آن نویســنده اســت. ایــن نــوع جامعه شناســی معتقــد اســت 
گاهــی جمعــی را بــا نوعــی بازتــاب مکانیکی بــه آثارش  کــه نویســنده آ
گلدمن اینطور نمی اندیشــد و رابطه میان زندگی  منتقل می کند. اما 
نویســنده و خلــق آثــار ادبــی اش را از زاویــه دیگــری می نگــرد. برای او 
گــروه هــای اجتماعــی و همچنین آثار ادبی ســلطه  کــه بر  ســاختاری 
که در زمان هایی  کنکاش مسائلی دارد  دارند، مهم است. او سعی در 
گاهی تجربی یک طبقه اجتماعی و به دنبال آن ذهن خالق  معین، آ

نویسنده ای استثنائی را پرورانده است.
کــه باعث می شــود آثاری بیشــتر از آثار دیگر مــورد توجه  امــا آنچــه 
گیرنــد و بتوان آنها را آثار ادبی درجه یــک فرهنگی در هر تمدنی  قــرار 
بــه شــمار آورد، توانایــی آنها در بیــان آرزوها، ارزش هــا، هنجارها و در 
گــروه و طبقــه خاصــی از جامعه اســت. درباره  کالم جهان بینــی  یــک 
ارتباط هنر و جامعه، در حوزه جامعه شناســی هنر بحث های زیادی 
کتــاب جامعه شناســی هنر  شــده اســت. مثــاًل ویکتوریــا الکســاندر در 
کرده اســت: "یکی از فرض های اساســی  بــه یکــی از آنها چنین اشــاره 
تحــوالت  و  مشــکالت  مســائل،  کــه  اینســت  هنــر،  جامعه شناســی 
اجتماعی از طریق صافی ذهن و شخصیت هنرمند، در آثار او بازتاب 

 .)Alexander, 2003, 22( "می شود
گلدمــن، دو شــیوه در نقــد متــون رایــج بــود. یکی شــیوه   در زمــان 
که همان شــیوه مشاهده تجربی اســت. در این شیوه،  پوزیتیویســتی 
تنهــا متــن و جزئیات آن در مرکــز توجه خود قرار می گیــرد. روش دیگر، 
کل اثر  ذات مفهومــی اســت. ایــن روش ســعی دارد تــا نظری راجع بــه 
گلدمــن ارائه  که  ارائــه دهــد، بــدون توجه بــه جزئیــات آن. اما روشــی 
می دهد، تلفیقی است بین این دو شیوه و در عین حال برطرف کننده 
گلدمن، شــیوۀ مطالعاتــی خــود را »دیالکتیکی« و  نقایــص آنها اســت. 
کید می ورزد که هیچ  غیرمستقیم نامیده است. اندیشۀ دیالکتیکی »تأ
گاه نه عزیمت گاه های ثابت و قطعی وجود دارد و نه مسائل قطعًا حل 
شــده و اندیشــه هرگز مســیر مســتقیم را نمی پیماید. "زیرا هر حقیقت 
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جزیــی معنای راســتین خــود را نمی یابد مگــر از رهگــذر جایگاهش در 
یک مجموعه، همان گونه که مجموعه نیز شناخت پذیر نیست، مگر از 
رهگذر پیشــرفت در شناخت حقایق جزیی. بدین ترتیب سیر حرکت 
که باید متقاباًل یکدیگر  شناخت به صورت نوسانی دائم بین اجزا و کل 

کنند، نمودار می شود" )گلدمن، ۱۳۷6، ۱۹0(. را روشن 
که برای شناســایی مفاهیم موجــود در اثر ارائه  گلدمن در روشــی 
که  می دهد، فرآیند دریافت و تشریح را معرفی می کند. به این صورت 
دریافت را، »توصیف مناسبات اساسی سازنده یک ساختار معنادار« 
که  گسترده تر  و تشــریح را »گنجاندن این ســاختار معنادار در ساختار 
ســاختار نخســت یکی از عناصر آنســت«، تعریف می کند. "دریافت در 
واقــع مرحلــه مطالعــه اجزای متن اســت و درک رابطــه متقابل میان 
کشــف ســاختار  ایــن اجــزا بــرای رســیدن بــه ســاختار معنــادار اثــر. با 
معنادار هر اثر، جهان نگری نویســنده آن آشــکار می شــود. در مرحلۀ 
بعــد یعنی تشــریح، محقق بر اســاس روش دیالکتیکی، این ســاختار 
گســترده تر قرار  کلیتی عام تر و ســاختاری  معنادار )جهان نگری( را در 
که نویسنده  گســترده تر همان طبقه ای است  می دهد. این ســاختار 

جزیی از آن مي باشد" )گلدمن، ۱۳۷۷، ۲۱۲(.
که نویسنده نماینده آن است،  سپس تأثیر جهان نگری طبقه ای 
بر شکل و ساختار اثر ادبی بررسی می شود. سیر این تحقیق، حرکت 
کلیت منسجم  کشف ساختار معنادار و  از اجزای متن است به سوی 
کلیت به سوی اجزای پدیدآورنده آن، و در  اثر و سپس حرکت از این 
کلی، بررسی رابطه متقابل میان اجزای تحقیق )صورت اثر( و  حالت 

کلیت آن )محتوا و جهان بینی طبقه(.

بیضایی و تاریخ

گذشــته، در بیشــتر  برداشــت های بیضایــی از تاریــخ و دوره هــای 
که او رسالتش مرور  گویی  آثار نمایشــی و ســینمایی او نمایان اســت. 
گر  حافظــۀ قومــی مــردم ســرزمینش اســت. زیــرا بــه خوبی می دانــد ا
گرفتار آید، پی در پی تاریخ را  حافظۀ تاریخی قومی به آفت فراموشی 

با همان اشتباهاتشان تکرار می کنند.۱
"رویکــرد مکــرر بیضایــی بــه تاریــخ، نــه از شــیفتگی و دلدادگی او، 
کــه تاریخ را  بلکــه عمومــًا بــا خشــم و بغض همراه اســت. او بــاور دارد 
پیروزشــدگان نوشــته اند و در نوشتارشــان حرمــت تبــار او را اغلــب به 
کوشــیده بی آنکه  گرفته اند. بنابر پایۀ همین نگرش، بیضایی  ســخره 
گیرد، تاریخ و  محصور سر سلسله داران و صاحب منصبان تاریخ قرار 
کند. بیضایی  گذشــتۀ سرزمینش را در ورای مدارک مرسوم جستجو 
که  گــر در آثارش، شــکوه ای هــم دارد، نه بر پایــان دوران فرمانروایان  ا
کــه در ظهــور و ســقوط هر سلســله ای  بــر شــوربختی مردمانــی اســت 
که خود با ناهمدلی، تعصب، جداســری،  کرده انــد. زیان کارانی  زیــان 
ســوتعابیر و توهمات خانمانسوزشــان پیش از هر ایلغاری، به تباهی 

خویش پرداخته اند" )سروش پور، ۱۳۸۴ ،۱0۲(.
"شیخ شرزین - بهترین قهرمان آثار بیضایی- نه به ستم سلطان 
کوردلــی اهــل دوران قربانی  کــه بــه واقع به حکــم جهالت، تعصــب و 
کــه عمومــًا از نــگاه  می شــود و ایــن همــان بیمــاری فرهنگــی اســت 

پژوهشگران تاریخ به غفلت دور مانده است. داریوش آشوری در این 
که به جای آه و  کجاست آن تاریخ نویس هوشمندی  که  باره می گوید 
ناله از مطامع و مظالم استعمار، تاریخ این دوران پوسیدگی نهایی و 
زوال یک فرهنگ آسیایی را با نگاه تیزبین یک روان شناس اجتماعی 
و بــا باریک بینــی هنرمندانــۀ یــک رمان نویــس ببیند و بنویســد؟ آن 
که تاریــخ را همچون واقعیت ببیند و بنویســد و نه آن  تاریــخ نویســی 
کــه شــرقی وار تاریخ را هنوز پهنۀ عمل اخالقــی ببیند و به نام اخالق 

یکی را بستاید و یکی را بنکوهد" )آشوری، ۱۳6۸، ۴5۸(.
بیضایــی نــه تاریخ نویــس اســت و نــه چنیــن ادعایــی دارد. امــا 
گذشــته های دور را بــه  کــه در عمــوم آثــارش روح تاریــخ و  می بینیــم 
زندگــی امــروز و دیروز مردم اجتمــاع پیوند می زنــد و همین خصیصه 
که او را به نگرش آشوری درباره تاریخ نویس هوشمند، نزدیک  است 
کاوشــگری بیضایی برای یافتن ریشــه هایی  می کنــد. عالوه بــر اینها، 
گذشــته، تاریخ، خلق وخــو و باورهــای مردمان این  کــه در اســطوره، 
کانونی تریــن مولفۀ اغلب آثــارش را پدید آورده،  ســرزمین پنهان انــد، 
که ریشه هایشــان  گذشــته و تاریخ جامعه اش. "آثاری  یعنی تعامل با 
همواره از دیرباز این سرزمین آغاز می شود و گاه در همان دیرباز بسته 
که  گاه فراتــر می آیــد و به روزگار معاصر می رســد و می دانیم  می شــود و 
در هر حال واپســین هدف از مقایســۀ این دو جهان آیینی و بی آیین 
گذشــته ها، بازگشــت به ریشــه ها و  یــا بارور و ســترون، عبرت آموزی از 
فرافکندن پیرایه های موهوم و ســاختگی پیرامون، برای بهترشــدن 

خود و دنیای معاصر ماست")جعفری نژاد، ۱۳۷۹، ۱0(.

اســاس  بــر  صنــدوق  چهــار  نمایشــنامه   نقــد 
ساختارگرایی تکوینی

گلدمــن روش جدیــدی را بــه نــام ســاختارگرایی تکوینــی  لوســین 
گذاشــت. در این نوع نقد، به ســاختار اثــر در ارتباط با زمینۀ  پایــه 
که اثــر در آن به وجود آمده  کم بر دوره ای  اجتماعــی و سیاســی حا
اســت، پرداختــه می شــود. در واقــع هــم ارزی مســایل تاریخــی- 
اجتماعــی با ســاختار اثــر ادبی و هنری را بررســی می کنــد. این روش 
که تاثیر بســیاری در جامعه و ســاختار  به تاریخ و تحوالت تاریخی ای 

سیاسی و اقتصادی آن دارد، توجه می کند.
گلدمن در روش خود، دو مرحله را برای بررسی اثر ادبی معرفی 
می کنــد. مرحلــه اول دریافــت و درک اثــر ادبــی و توجه به ســاختار 
آن اســت. در مرحله دوم، ســاختار اثر ادبی را در ارتباط با ساختار 
اجتماعــی - تاریخــی جامعه مــودر تجزیه و تحلیل قــرار می دهد و 
ایــن مرحله را تشــریح و توصیف می نامد. تالش ایــن مقاله بر این 
که نمایشــنامه چهار صندوق را براساس دو مرحله دریافت  اســت 

و تشریح مودر تحلیل قرار دهد.

مرحلۀ اول: دریافت

در ایــن مرحله، به توصیف انســجام درونی اثــر ادبی به منظور 
دســتیابی بــه ســاختار آن پرداختــه می شــود. یعنــی اثــر ادبــی در 
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ساختارش مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی ها شامل مواردی 
که در نمایشــنامه  نظیر تحلیل فردســان ها، محیط های جدیدی 
گاهی های فــردی و اجتماعی  بــرای خواننده توصیف می شــود و آ
کــه این مقاله بــه تحلیل فردســان ها و  فردســان-محور می باشــد 

گاهی های فردی و اجتماعی آنان را بررسی می کند. آ

مرحله دوم: تبیین

گلدمن در این مرحله به تشــریح ســاختار سیاســی- اجتماعی 
و اقتصــادی جامعــه در اثــر ادبی می پردازد. وی برای تشــریح این 
کــرده اســت: ۱. مقولــه میانجی یا  جریــان، بــه چهــار عامــل توجــه 
کاال تبدیل می شــود. ۲. قهرمان  که در آن همه چیز به  شــی وارگی 
کــه متاثــر از بــازار آزاد اســت، تابــع  کــه در عیــن حــال  پروبلماتیــک 
کیفــی خود نیز هســت. ۳. بــا توجه به فــرد پروبلماتیک،  ارزش هــای 
گرایشــش بــه  رمــان بــر اســاس نارضایتــی قهرمــان از رونــد جامعــه و 
کیفــی تکامــل یافتــه اســت. ۴. در جامعــه "رقابــت آزاد"،  ارزش هــای 
کیفی مثل"آزادی، برابری، برادری"، وجود دارد و رمان بر  ارزش های 

اساس این ارزش ها پی ریزی می شود" )ایوتادیه، ۱۳۷۷، ۱۱۱(.
بــا ایــن توضیحــات بــه بررســی مولفه هــای دریافتــی و تشــریحی 

نمایشنامه چهارصندوق پرداخته می شود.

نمایشنامۀ چهارصندوق

که در  چهارصندوق، یازدهمین نمایشــنامۀ بهرام بیضایی اســت 
ســال ۱۳۴6 به نــگارش درآمــد. اجراهای این نمایشــنامه همــواره با 
مشکل همراه بوده، چنانکه بیضایی در پایان آن می نویسد که "اجرای 
چهارصندوق هر بار از صحنه پایین کشیده شد" )بیضایی، ۱۳5۸، ۴(.

دریافت

گام نخست مورد بررسی قرار دادن  برای درک و دریافت اثر ادبی، 
کلی آن است.  اثر در ساختار خودش، به منظور دستیابی به ساختار 
در زیــر خالصــه ای از نمایشــنامه چهــار صنــدوق و ســپس تحلیلــی از 

فردسان های آن ارائه می شود:
که  خ و سیاه، از سر رسیدن دشمنی  چهارفردســان زرد، ســبز، سر
کی قرار اســت ســر برسد، دچار ترس  کجاســت و  کیســت و  نمی دانند 
می شوند. فردسان زرد برای ایجاد امنیت و ترساندن دشمن فرضی، 
که یک مترســک بســازند. هر چهار نفر دست بکار  پیشــنهاد  می دهد 
کم کم  می شــوند و مترسک ساخته می شــود. با پوشاندن لباس بر او 
جــان می گیــرد و می خواهــد  آنهــا  ســازندگانش را  بــه  زیــر ســلطۀ خود 
بکشد. هر چهار تن، در پی حل این مشکل  هم پیمان می شوند. ولی 
خ، نخستین  مدتی بعد، یکی پس از دیگری تســلیم او می شــوند. سر
که  به خاطر  حفظ سرمایه و اموال و موقعیتش دست به  کســی ا ست 
خیانت می زند  و بـــه زیـــر سلطۀ مترسک  می رود. بعد از او سبز سلطۀ 
مترسک را می پذیرد. سپس زرد آشکارا مخالفت خود  را  بـــا مـــترسک 

کاری می کند  کلک و فریبکاری،  اعـــالم می کند. اما مترســک  با  دوز و 
که پیـــش از ایـــن  خ هم  کنند او خائن است. سبز و سر که دیگران فکر 
کرده انــد و تســلیم شــده اند، از این اتفاق بدشــان  خیانــت و ســازش 
کلک و فریبکاری درش  که دوز و  کسی اســت  نمی آید. ســیاه اما تنها 
اثــر نــدارد و هنوز تســلیم مترســک نشــده اســت. پس چــاره ای برای 
 مـترسک باقی نمی ماند جز متوسل شدن به روز.  با شکنجه و شالق 
ســیاه را مجبــور می کنــد صندوقی بســازد بــرای حبس خودش. ســه 
گانه حبس می شــوند.  کــدام در صندوقی جدا فردســان دیگر هم هر 
گریۀ سیاه از صندوق خود بیرون  پس از مدتی، زرد با  شنیدن صدای 
خ هم با شنیدن سر  مـــی آید و شــروع می کند به فریاد زدن. سبز و سر
گذشته را به یاد می آورند.  و صدا پا از صندوقشان بیرون می گذارند و 
کار نبود. این  که آزاد بودنــد و صندوق مترســکی در  یادشــان می آیــد 
چهــار نفــر تصمیــم بــه از بیــن بــردن مترســک می گیرنــد. زرد بــاز هم 
که باید صندوق ها را بشــکنیم.  پیشــنهاد می دهد و این بــار می گوید 
ســیاه پیــروی می کنــد و بــه عنــوان اولین نفر، دســت به تبــر می برد و 
کرده  که سیاه را تشویق هم  خ  صندوقش را چندپاره می کند. اما ســر
بود، ســرباز می زند و ســبز هم به دنبالش دست به تبر نمی برد. حتی 
کنــار می کشــد و ســیاه  زرد هــم وقتــی می بینــد در اقلیــت قرارگرفتــه، 
کــه از راه رســیده. همــه به  می مانــد و صنــدوق شکســته و مترســکی 
کــه بی پناه مانــده و تبر  صندوق هایشــان بازگشــته اند، بــه جــز ســیاه 
بــه دســت در مقابــل مترســک نعــره می زند: خورشــید... خورشــید.

فردسان ها

بیضایی در همان ابتدای نمایشــنامۀ چهارصندوق، فردســان ها 
که بــه خواننده،  کــرده اســت  را بــه نحــوی نام گــذاری و طبقه بنــدی 
نوعی نگاه شخصیت شناســی برهد. او در طبقه بندی شــخصیت ها، 
کرده اســت. فردســان های بیضایی به  از عبارت "نفرپوش" اســتفاده 
کــه نه تیــپ باشــند و نه تشــخص فردی  گونــه ای پرداختــه شــده اند 
کــه از یک طــرف فردســان، نماینده  داشــته باشــند. بــه این صــورت 
کارهایی  گروه یا طبقۀ خاص اجتماعی خاصی است و از طرف دیگر، 
کــه از یــک تیــپ خــاص انتظــار نمــی رود و بــه نوعــی فردیت  می کنــد 
خ می کشد. بیضایی، چهار فردسان را از رقص نمایشی  خودش را به ر
خ و ســیاه و  چهارصنــدوق، یعنــی چهــار شــخصیت زرد، ســبز، ســر
همچنین مترسک معرفی می کند، هر یک از این رنگ ها، نماینده ای 
کار، تصویری  گروه اجتماعی خاص خود هستند. او با این  از طبقه یا 
که در آن زیســته اســت را بــه مخاطبش ارائــه می دهد. از جامعــه ای 
کــه شــخصیت  فردســان ســبز، نقش پــوش همــۀ آنهایــی اســت 
که با باورهای  گره زده اند و در پناه هویتی  خودشان را به دین و علم 
اجتماعــی زنــگ زده ی مربــوط بــه عالم غیب بــرای خود ســاخته اند، 
سنگر گرفته اند. سبز برعکس ادعایش، بیشتر مرد حرف است نه عمل:
گفتــار!" )بیضایی،  کردار، معرف شــخص اســت نه  " ســبز: بلــه آقــا، 

.)۱۸ ،۱۳۹۱
خ، نماینــدۀ طبقــۀ مرّفه و صنــف بــازاری و جلوه ی  فردســان ســر
که بین طبقه متوســط تا اشــراف در نوســانند. از ابتدای  عده ایســت 

بررسی جامعه شناسانۀ نمایشنامه چهارصندوق اثر بهرام بیضایی با تکیه 
گلدمن بر آرای لوسین 



۷۴
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۸

کار مشغول  که به کسب و  نمایشنامه، او تاجری مرفه تصویر می شود 
اســت. در واقــع، او را نــه نماینــده طبقــه اشــراف معرفــی می کند و نه 
نماینده طبقه متوســط، بلکه چیزی بین این دو. او نشان دهنده ی 
که خــودش را در جمع  قــدرت اقتصــادی یــک نظــام اجتماعی ســت 
کرده است. منفعت طلب است، و هر طرفی  خ پوش جا  متمولین سر

که باد بوزد، در جهت اراده اوست.
خ: چی میگین؟ من دیگه نیستم. من دیگه نیستم!  "سر

گه نفعی بود، بودی" )همان، ۳5(. زرد: ا
فردســان ســیاه در ایــن نمایشــنامه، نقــش پررنگــی دارد. رنــگ 
که نماینده اش است.  کارگر دارد  سیاهش نشان از سیاه بختی طبقه 
ایــن رنــگ در عیــن حال نمودیســت از ســاختمایه ی نمایش ســنتی 
چهارصنــدوق و فردســان ســیاه در نمایش هــای تقلیــد. جالبــی این 
کــه درســت مثــل ســیاِه ســیاه بازی ها، در عین  شــخصیت آنجاســت 
کــودن و ابلــه و ســاده لوح بــودن، زیــرک و تیزبیــن هــم هســت. یــاوه 
گهان بــا حرف های دقیقــش، مخاطــب را میخکوب  می گویــد، امــا نا
کــه بیرون  کــه واقعیــات نمایــش تنها از دهان اوســت  می کنــد. انــگار 
کوتــه فکر به نظر می رســند و در  که  می آیــد. درســت مثل تــوده مردم 
گاهی واقعیات تلخ را با  مواقع حســاس، با تدبیر عمل نمی کنند، اما 

لحنی نیش دار ابراز می دارند. 
" ســیاه: پــس ایــن وســط فقــط مترســک بــی تقصیــره، بلــه؟..." 

)همان، ۱5(.
کــه بر اســات اتفاقــات اجتماعی و  در طــی نمایشــنامه می بینیــم 
که می شــورد و حرکت می کند و هزینه می دهد  سیاســی، ســیاه است 
که بختش ســیاه اســت و  و در انتهــا همین ســیاه/ توده مردم اســت 

قربانی می شود.
" سیاه )نعره می کشد(: پس جهنم فقط مال منه؟    

کن موقعیتو بفهمی. کن منطقی باشی. سعی      زرد: سعی 
    سیاه: کدوم موقعیت؟ شما چی به سر من آوردین؟" )همان، 6۸(.
که قهرمان باشــد و دم  فردســان زرد، بیشــتر از بقیه دوســت دارد 
از تغییر و امید و روشنگری و نبوغ فکری می زند و سعی دارد دیگران 
که نماینده روشــنفکران جامعه اســت،  کنــد. او  بــا را خــودش همراه 
شــرایط موجــود و آینــده پیش رو را تحلیــل و پیش بینــی می کند. اما 
که وجودش  بیضایی در نمایشــنامه نشان می دهد، به همان میزان 
که پیشنهاد ساخت و  ســودمند اســت، مضر هم هست. خود اوست 
که در برابر او جبهه  تجهیز مترسک را می دهد و باز هم خودش است 

می گیرد و سر سیاه را بر باد می دهد. 
"ســبز: آرام باشــید جانــم. صندوق شــما هــر چه باشــد از مال من 

بدتر نیست.
کجا می دونین؟ اونجا شــعر یه معادله س. بعضی افســوس  زرد: از 

که چرا عشق یه معامله نیست. می خورن 
نمی فهمــم."  را  نوگرایــان  تعبیرهــای  کــه  اعتــراف می کنــم  ســبز: 

)همان،6۹(.
فردســان زرد به شــرایط موجود معترض اســت، امــا تنها معترض 
بــرای  گزینــه ای  اینکــه  بــدون  نمی زنــد.  ســر  او  از  عملــی  و  اســت 
جایگزین کــردن مترســک داشــته باشــد، تنهــا دســت بــه اعتــراض و 

که اعتراض او ناخواســته تبدیل  نافرمانــی می زند. و همین می شــود 
می شود به سوپاپ اطمینانی برای مترسک.

" مترسک: درسته، درسته. پس تو با من مخالفی.
زرد: مخالف نه، دشمن!

مترسک: و اونم سرسختانه.
زرد: سرسخت نه، خونی!

مترسک: خیلی خوشحالم.
زرد )جا می خورد(: خوشحال؟

کار غرور  کنی، این  که با من مخالفت  مترسک: بهت اجازه می دم 
منو راضی می کنه.

زرد: چی به هم می بافی؟
ک تر  کــردی؟ تو بــا مخالفتــت منو ترســنا مترســک: هیــچ فکرشــو 
کــه هســتم نشــون میــدی. این خــودش خیلــی خوبه، من  از اونچــه 
کوچک تر. هه، اینطوری  کوچک تر و  بزرگ تر و بزرگ تر می شــم و شــما 

کسی جرأت نمی کنه با من در بیفته" )همان، ۲6(. دیگه 
کــه  بدیهی ســت  پــس  اســت،  عمــل  بــدون  روشــنفکر  یــک  زرد 
اعتراضاتــش محکوم به شکســت اســت. او حتی جرئت ایــن را ندارد 
کند و هرگز دســت به تبر نمی شــود و  کــه شــعارهای خــودش را عملی 

صندوقش/ پناهگاهش را در هم نمی شکند. 
که به واســطۀ  و اما مترســک. مترســک همان "نیســت" ای ســت 
که  حماقت طبقات مختلف جامعه "هست" شده است. "هست"ی 

هستی عده ای را به بازی می گیرد و روزگارشان را سیاه می کند. 
که با خودمون در بیفتی.   "سیاه: ما تو رو درست نکردیم 

که بگین منو     مترســک: شما منو درســت نکردین. دیگه نشنوم 
کردین. من درست بودم" )همان،۱۱(.  درست 

گاه ترین فردسان نمایشــنامه، همین مترسک  هوشــمندترین و آ
که ساخته دســت طبقات مختلف اجتماع است. او طبقات و  اســت 
اقشار جامعه را به خوبی می شناسد و به درستی می تواند رویکردش 
کند. کنترلشان  کند و با این حربه  را در شرایط مختلف با آنها تنظیم 

تبیین )تشریح(

ک اثر هنری، حاصل شــناخت ساختار  گلدمن، مرحله ادرا از نظر 
گنجانــدن ایــن ســاختار در  آن اثــر و مرحلــه تبییــن آن اثــر، حاصــل 

گیر اجتماعی است. ساختار فرا

اجتماعــی  و  سیاســی  تاریخــی،  بســتر  بررســی 
نمایشنامه چهار صندوق

بیضایــی  بهــرام  اثــر  سیاســی ترین  را  چهارصنــدوق  کــه  آنجــا  از 
می داننــد، می تــوان بــا تطبیق تاریخ سیاســی ایران، از ســال ۱۳۲0 تا 
که نویسنده، ایدۀ این نمایش را در سر پرورانده،  ۱۳۴0، یعنی زمانی 
کرده، با حوادثی  که دست به قلم برده و اقدام به نوشتن آن  تا وقتی 
کــه در نمایشــنامه اتفــاق می افتنــد، بــه نــکات مفیــدی بــرای تبیین 

نمایشنامه دست یافت. 
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خ و ســـیاه از خطر  در مجلس اول، چـــهار فردســان زرد، ســبز، ســر
کــه آنهــا را تهدیــد می کنــد. فردســان های ایــن  نامعلومــی می گوینــد 
نمایشــنامه، تعریــف رنگی شــان را از بازی روحوضــی "چهارصندوق"  
می گیرنــد. در ایــن بازی، بازیگران در صندوق هــای زردچوبه و حنا و 
ذغــال و غیــره، پنهان می شــدند. فردســان ســبز اما معنای خــود را از 
جایــی دیگر می گیرد. از شــمایل های آیینی و نقاشــی های  مذهبی  و 

هنر عامیانه و همچنین نظام نشانه شناسی  رنگ  در  تعزیه.
کــدام از فردســان ها،  کــه هــر  بــا بررســی نمایشــنامه درمی یابیــم 
گروهی از افراد جامعه هســتند. زرد نماینده  روشــنفکران  نماینده ی 
خ، بازاریان و سیاه نماینده عـــامۀ  است. سبز، مذهبیون قشری. سر
مردم اســت. در اینجا  بیضایی، بر اســاس ذات فرهنگی  خود  جامعه 
کرده است.  )در  روزگار نگارش اثر(، اقدام به طبقه بندی اقشار جامعه 
کــه او در ایــن نمایشــنامه معرفــی  طبقه بنــدی اجتماعــی  بومــی ای 
می کند، ناشــی از شــناخت  و تحلیل درست او از جامعۀ ایران، بدون 
 تکیــه  بــر تئوری ها و تجربیات مختص جـــوامع دیـــگر اســت. بیضایی 
بعــد از ارائۀ این ترکیب طبقاتی، شــروع می کند به نمایش رابطۀ این 
طبقــات بــا هــم: چهار فردســان از ســر تــرس و بــرای ایجاد احســاس 
کار می شوند برای  امنیت، پیشــنهاد زرد را قبول می کنند و دســت به 
ســاختن یک مترسک. هرکدام شــان تکه ای از آن را می سازند. زرد با 
خ، سوت زنان،  استفاده از تنه چوبی پایه داری، بدنه را می سازد، سر
کنار می ایســتد، اوراد و اذکار  به این بدنه شــاخ و برگ می دهد، ســبز 
که  می خواند و به تنه بدون جان فوت می کند، ولی این ســیاه اســت 
کاله و نیم تنه  عریان می شــود و هرآنچه دارد را تن مترســک می کند، 
که توسط طبقات مختلف اجتماع  کفش. پس به این ترتیب است  و 

کم زاده می شود. مترسک/حا
ج  کــه قــرار بــود بعــد از هــر کم، همــان اســت  و ایــن مترســک/حا
توســط  متفقیــن،  ایــران  اشــغال  ج هــای جنــگ جهانــی دوم،  و مر
برکنــاری پهلــوی اول و آشــوب های داخلــی بــر ســـر تـــجزیه خواهی و 
کند و بــا زمامداری اش-پهلوی  خودمختــاری، باالخــره حضور پیــدا 
کشــور روی آرامــش و امنیــت را ببینــد. امــا "محمدرضــا شــاه  دوم-، 
گام، بجای ایجاد رفاه عـــمومی شـــروع بـــه ســرکوب  پهلوی در اولین 
کــرد. در آن دوران، ایــران اســـاسًا  مخالفــان و تثبیــت قــدرت خــود 
کشــور در مناطق  کثریت جمعیت  جـــامعه ای در حــال توســعه بــود. ا
روســـتایی بـــا بی ســوادی و نادانــی زندگــی می کردنــد. حکومت شــاه 
کمک نظامی از غرب، به ویژه ایاالت مـــتحده  گرفتن  بیش تــر در پــی 

بـود تا پرداختن به هرگونه اصـالحات" )بهروز،۱۳۹۲، ۳۴(.
" مترســک شــروع به قــدرت نمایی می کند، او تعظیــم و مالیات و 
در اختیــار داشــتن افــکار و اندیشــه های چهار رنگ را طلــب می کند. 
کنترل قدرت مترســک، اما او  آنهــا ظاهــرا هم پیمان می شــوند بــرای 
که تنهــا درصحنــه مانــده. در تاریــخ همواره  خ مــی رود  بــه ســراغ ســر
طبقــۀ بــازار، به خاطــر  اندوخته ها  و حفظ و افزایش آنچــه دارند و نیز 
که  گروهی از مردم بوده اند  نقش شان در حفظ آرامش جامعه، اولین 
جلب شان برای حکومت ها اهمیت داشته، و آنها هم برای حفاظت 
خ  کنار می آمــده  یا باج می داده اند. ســر از داراییشــان، بــا حکومت ها 
کنار می کشــد ، بلکه خودش را زجر  پس از این اتفاق نه تنها از مبارزه 

دیده و شــکنجه شــده جا می زند. ســبز نـــیز در پی او و در همنشــینی  
زرد- این جــا  در  می کشــد.  کنــار  مبــارزه  از  بــازار،  بـــا  همیشــگی اش 
که تنها مبارز باقی مانده است  با  تمهید مترسک به عنوان  روشنفکر 

خائن معرفی می شود" )هاشمی، ۱۳۸6، ۱0۹(.
کنار زدن مخالف ها، بی شــباهت به مراحلی نیســت  ایــن مراحل 
کودتای ۲۸ مــرداد  می انجامــد . وضعیت پایــان مجلس اول و  کــه بــه 
کودتای  ساخت صندوق ها  به  دستور مترسک را، می توان تعبیری از 
کــه تنهــا ســیاه-مردم  ۲۸ مــرداد دانســت. در نمایشــنامه می بینیــم 
که از مترسک فریب نمی خورد. مترسک رویۀ تحقیر را در پیش  است 
خ هم او را  که دوســتانش، زرد، ســبز و ســر می گیرد. به یادش می آورد 
تحقیــر می کننــد و می خواهــد با این روش، ســیاه-مردم را به ســمت 
خودش بکشــاند. امــا او نمی پذیرد، فریب نمی خورد. پس مترســک 
که  تعــدادی  صندوق  شــالق در دســت می گیــرد و مجبورش می کنــد 
کمک می خواهد، اما آن سه نفر درگیر بدگمانی، دعوا و  بسازد. سیاه 

مقصر و جاسوس خواندن یکدیگرند.
گروه های درگیر مبارزه، خود  "کودتاچیان در آن دوره می دانستند 
بــا یکدیگــر اختالف دارند و با اســتفاده از همین نقطــه ضعف، خیال 
خــود را تا حدود یــک دهه راحت می کنند، تــا  مرحلۀ  بعد: اصالحات 
ارضــی در دهــۀ چهــل و جریــان پانــزده خــرداد. تــا ایـــن دوران و حتــا 
چند ســالی بعــد از آن، مبارزه به شــکل ســازمان یافته وجــود ندارد و 

ک به شدت بر اوضاع  مسلط  است" )بهروز، ۱۳۸5 ،۱6۲(. ساوا
کــه فردســان ســیاه در  کــت و بیچارگــی و ســیاه بختــی ای  آن فال
گریبان  که  انتهای مجلس به آن دچار می شود، همان مصائبی ست 

گیر طبقات اجتماعی فرودست شده است.
کشتگان قـــیام خـــونین    تـــیر ۱۳۳۱ به پشتیبانی از  "به یاد بیاوریم 
مصدق را، و نیز قتل های ســـیاسی و اعـدام روزنامه نگاران  و مبارزاتی 
کریم پورشــیرازی و دکتــر حســین فاطمی را،   چــون محمــد مســعود، 
کشته شــدن شــریعت  رضــوی، قندچــی و  قیــام دانشــجویی ۱6 آذر و 
بزرگ نیا در تظاهرات دانشجویان علیه سفر نیکسون بـه ایـران، اعدام 
کیوان در ۱۳۳۳ و خســرو  روزبه  در ۱۳۳۷ و تمامی اعدام ها و  مـــرتضی 
که در انـــتظار قـــربانیان آتی بودند" )بهــروز،۴۷،۱۳۹۲(.  کشــتارهایی 

مجلس دوم را مترسک آغاز می کند.
گران  تماشــا نیســت.  خبــری  هیــچ  نیســت.  خبــری  "مترســک: 
محترم، الزمه نکته ای رو تذکر بـدم. اوضاع عـوض شده. ما باالخره با 
لت  کنار اومدیم، یعنی چاره ای هم  نبود. یکی  باید  دیگری را دال هم 
کـــم نظیر، ایامی درخـــشان. حــاال دیگه از  کـــرد. موقعیتی  می کــرد، و 
که تا دنیا دنیا بوده ســابقه نداشته..."  آرامش و ســکونی برخورداریم 

)بیضایی، ۱۳۹۱، ۳۹(.
"پــس از ســرکوب شــدید ۱۳۳۲، تــا پایان دهـــه، جـــز  انـــعقاد  چند 
کمک های نظامی   معاهــدۀ نظامی با ایــاالت متحده و سرازیرشــدن 
و اقتصادی امریکا  بـــه  ایـــران  و رفع اختالف ایران و انگلســتان بر ســر 
موضوع نفت، تغییر چندانی در ایران روی  نداد" )بهروز،۱۳۹۲، ۴۷(. 
گزارش می دهد. "در  که مترســک   اوضاع واقعا،  به همان آرامـــی بـــود 
که بــه تغییر ایران از  ســال ۱۳۴۱، شــاه یک فرآیند اصالحــی را  آغاز کرد 
کشــاورزی، پیشــاصنعتی، و ســرمایه داری، بـــه  یک جامعۀ مبتنی بر 

بررسی جامعه شناسانۀ نمایشنامه چهارصندوق اثر بهرام بیضایی با تکیه 
گلدمن بر آرای لوسین 
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 جامعه ای  نیمه صنعتی سرمایه داری و آمادۀ ادغام در نـظام اقـتصاد 
کرد. هستۀ مرکزی این برنامۀ  اصالحی که شاه دوست  کمک  جهانی 
داشت آن را "انقالب سـفید" یـا "انقالب شاه و ملت" بنامد، اصالحات 

ارضی بود" )همان،6۴(. 
تـــوصیف نقش پوش هــای حاضــر در  نمایشــنامه، از  وضع موجود 

این چنین است:
"زرد: در صنــدوق مــن همه گونــه وســایل امــن و آســـایش  فراهــم  
شــده. مــا  مجهز بــه حرارت ســنج بـــرقی و سرماســنج خــودکار، بلیت 
بخت آزمایــی و مـــطبوعات آزاد هـــستیم... و همــۀ  اینهــا  البته  از این 
که ما مجهز به حرارت سنج برقی و سرما سنج  خودکار  حـکایت می کند 
و  انواع پرده ها برای جلوگیری از نـــور آفـتاب هستیم. یخچال های ما 
سردتر از محیط اطـراف نـیست. ما صـاحب یخ قالبی،کرۀ قـالبی، افکار 
که غمی  قـــالبی، و همۀ چیزهای قالبی هـستیم، و ایـن نشون می ده 
روی زمین باقی نمونده، غیر از غم های قالبی" )بیضایی، ۱۳۹۱، ۴0(.
که  کلیشه ای، یـادآور  مصاحبه هاییست  "این جمالت  بی هویت و 
در رســانه های حکومتی پخش می شــود و همه چیز را خوب و خوش 
که از دشــواری ها نمی نالند و  نشــان دهد. مصاحبه هایی با مردمانی 
به ظاهر از همه چیز راضی اند و همه چیز خیلی هم عالی ست. ریشۀ  
ایــن  بی هویتــی و بی انگیزگــی، به دهۀ ۳0 برمی گردد. دهۀ  شکســت. 
بـــودند.  کــرده  نســلی جوان  از  فعــاالن  سیاســی که عمدتــًا تحصیــل 
که قابل پیشــگیری بود و تا  کودتایی  آرمان هــای خـــود را به واســطۀ 
حداقــل تــالش به پیروزی رســیده بود، بربادرفتــه می دیدند. تهاجم 
گذار  ۲۸ مــرداد می توانســت  بــه نقطۀ عطفی برای تـــشدید مـــبارزه و 
جنبــش از یک روند ســـیاسی بـــه یک رونــد نظامی تبدیل شــود، اما 
ناتوانی برخی روشنفکران در تشخیص و راهبری شرایط و کنارکشیدن 
که ارتباط مســتقیم و بهتری با مردم داشــتند، این   مذهبیون  و بازار 
امـــکان را از مـــیان برد. در نتیجه نظام شاهنشــاهی دهـــۀ ۳0 را پس 
کـــودتای تحــت رهبــری ســازمان  ســیا وکمــک  سازمان جاسوســی  از 
کــردن حکومــت ملی دکتــر مصــدق، بــا تحکیــم  انگلســتان و ســاقط 

گذارنده بود" )هاشمی، ۱۳۸6، ۱۱۳(. پایه های حکومت خود از سر 
"مترسک: به وجود آوردن این آرامش  و تفاهم آسون نبود. اوائل 
حتا شـــدت  عـــمل الزم داشت، بله شدت عمل! البته فقط به خاطر 
لت دیگران بدون زحمت  که دال سعادت آیندۀ خودشون. می دونید 
نیســت. بلــه، باالخــره موفق شــدیم. بهتریــن قاعده پیدا شــد، و آن 
همینه که می بینیــد. اون هــا بــه صندوق هاشــون عادت کرده بودنــد، 
کـــه عالقمند شــده اند. شــایدم دیگه یادشــون  گـــفت  و حاال می شــه 
که می شــه بیرون اومد )لبخند می زند( بنابراین حاال دیگه من  رفته 

می تونم یه خواب راحت بکنم" )بیضایی،۱۳۹۱، ۴۲(.
  امــا " در دهـــۀ ۱۳۴0، مخالفــان رژیم شاهنشــاهی، دســت خوش  
یک  دگرگونی و تحول نسل ها شده بودند. نسل پیـشین، آمـوزه های 
که در  ســـیاسی و تجربیات خود را در دهۀ بیست به دست آورده بود 
پی سقوط رضاشاه به دست متفقین، در ۱۳۲0 آغاز  شد  و تا  ســـقوط 
  مـصدق در ۱۳۳۲ ادامه یافت. در سطح عمومی، دورۀ ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ 
دورۀ مبارزه بین شاه و مخالفان بود. شاه  مجبور شده بود از شـــدت 
ســـرکوب دهـــۀ قبل بکاهــد. این دوره ، عصر  بازگشــت  نســبی قوانین 

مشــروطه و فعالیــت بــاز و آزاد بود. احزاب سیاســی این دوره نـــشان 
کــه نمی تواننــد فعالیت هــای   خود  را در دورۀ ســرکوب شــدید  دادنــد 
گشایش فـــضای سیاسی   کودتای ۱۳۳۲ ادامه بدهند.  دولتی پس از 

سال های ۴۲ مؤید ایـن نـظر است" )بهروز، ۱۳۹۲، ۸۲(. 
گوش می رســد.  که صــدای ناله ای به  در همیــن حــال و هواســت 
کمــک از  پیــش از دیگــران، زرد-روشــنفکر، آن را می شــنود و بــرای 
خ نیز در ادامه بیرون  صندوق-حصار خود بیرون می آید. ســبز و ســر
کــه مترســک بــر سرشــان آورده را بــه یــاد می آورنــد.  آمــده و بالیــی را 

که اینک آسوده خوابیده.  مترسکی 
کــه رژیم شکســت ناپذیر  "در آن زمــان اینگونــه بــه نظــر می رســید 
که  اپوزیســیون  حتا  نمی توانســت شــبکه ای در  اســت. ایــن واقعیــت 
کند چه رسد به  مبارزه بـا شـاه، قدرت حـکومت را  کشور ایجاد  داخل 

نشان می داد" )بهروز، ۱۳۸5، 6۹(.
کــه بهشــان روی آورده بود  چهــار فردســان از ایــن آزادی ظاهری 
که دست به یک مبارزه جدی بزنند.  قوت می گیرند و سعی می کنند 
کند، تــا "همگی" با هم  زرد، تمــام تالشــش را می کند تا ســیاه را بیدار 

دست به مبارزه بزنند.
  "پــس از ســرکوب خونیــن نهضــت ۱5 خــرداد و تبعیــد آیــت اهلل 
 خمینی  در  سال ۴۲، نسل جدیدی از فعاالن سیاسی-چه اســـالمی 
و چـــه مارکسیســت- در ایران تحت تأثیر جنبش هــای  رهایی  بخش  
که  بیــن  المللــی و شــرایط اختنــاق داخلــی به ایـــن نـــتیجه رســـیدند 
کم  تنهــا راه  برخــورد  با نظــام شاهنشــاهی و آنچه آنهــا دیکتاتوری حا
می خواندند، عمل مســلحانه اســت. مهدی بـــازرگان، از چـــهره های 
کمــۀ خــودش در  برجســتۀ مخالــف در  آن  زمــان نیــز، در جریــان محا
دادگاه نظامــی در دهــۀ چهــل می گویــد: مــا آخرین کســانی  هســتیم 
کـــه از راه قانــون اساســی مشــروطه  به مبارزۀ  سیاســی  برخاســته ایم. 
مــا  از رئیــس دادگاه انتظــار داریــم این نکتــه  را  به باالتری هــا بگویند" 
شــکل  بـــرای  آغـــازی ست  ایـــن  و   )۳۷۳ نجاتــی،۱۳۷۱،  )غالمرضــا 
کرد  جدیدی از مبارزه. "واقعیت سیاسی سال های پس  از کودتا ثابت 
گفتگویی  عقالیی  بـــا نـــظام  خشنی  با  اعتماد به قدرت خود و  امکان 
بدون  تحمل  و رواداری هیچگونه مخالفت و بی توجه به آرای مردم، 
که یافتن روشــی مناسب   وجود ندارد. معنای ایـــن  وضـــعیت  آن بود 
برای تثبیت مجدد اپوزیسیونی  سازمان یافته و بـا دوام، الزامـی ست. 
کــردن در  بــا دوام نــه  بــه  معنــای بقای صرف بلکه بـــه مـــنظور رشـــد 
شــرایط اجتماعی-سیاســی ســرکوب گر بــود. ایجــاد رابطــۀ  اســـتوار  و 
پایـــدار بــا مردم و هدایت  آنان  بــرای ســرنگونی موفقیت آمیز  رژیم، به 

هدف غایی نسل جدید  تـبدیل  شد" )بهروز، ۱۳۸5، 6۹(.
که فردسان های نمایشنامه تصمیم می گیرند  مشاهده می شود 
که صندوق هایشان را بشــکنند. طبق معمول نمایش، اولین نفری 
که دســت به تبر می برد، ســیاه است. سه فردســان دیگر اما از ترس 
اینکه مـــبادا دیگری صندوقش را نشکند، چنین نمی کنند و دوباره 
کــه تنهــا امید ســیاه بود. ســیاه با  تــرک صحنــه می گوینــد. حتــا زرد 
صنــدوق شـــکسته اش بــه تنهایــی در صحنــه می مانــد و بــه آرامــی 
ک  گریــه می کنــد. در حالی کــه از دل تاریکی، صدای خنده ی ترســنا

مترسک شنیده می شود.



۷۷

تئاتــر و جامعه، در طول تاریخ بر یکدیگر تأثیر متقابل داشــته اند. 
بیضایی به عنوان هنرمندی متعهد و متاثر از جامعۀ محل زیستش، 
کشــورش را به تصویر  در آثــارش ســعی دارد جامعه، فرهنــگ و تاریخ 
کثر آثــار نویســنده، از بطن  کشــد. موضــوع چهارصنــدوق نیــز ماننــد ا
کم و  جامعــه برگرفتــه شــده اســت . اما ایــن موضوعــات می توانند بــا 
کشــورهای در  بیــش تفاوتــی در بســیاری از جوامع دیگــر نیز از جمله 

کنند. حال توسعه، صدق 
که چهارصندوق، سیاســی ترین اثر بهــرام بیضایی  گفــت  می تــوان 
که او در این اثر، نگاه خودش را، تحلیل خود را از جامعه اش،  است. چرا
کــه دارد، ارائــه می دهــد و در این ارائــه هنرمندانه،  بــه واســطه هنــری 
آن  کــه در  او جامعــه ای  وامــی دارد.  تفکــری عمیــق  بــه  را  مخاطــب 
می زیسته است را ارائه می دهد، اما نگاه منتقد و شکوه گرش به سمت 
کل اثر، رویکردی  کم. رویکرد بیضایی در  مردم است، نه مترسک/حا
کم تمامیت خواه را  که حا انتقادی اســت. به واقع بیضایی، همانقــدر 
مقصر می داند، جامعه را هم ُمبرا از تقصیر رها نمی کند. او دیکتاتوری را 
کم می داند. مترسک  محصول رفتارهای اجتماع در قبال سازمان حا
که در برهه های تاریخی  و رنگ پوشــان، استعاره های روشنی  هستند 
این ســرزمین، مصادیق بسیاری داشته اند. نویسندۀ چهار صندوق، 
که خود مردم می سازند، به آن بال و پر می دهند و  بر هویت دروغینی 

کید می کند. گرفتارش می شوند، تا در انتها 
کــه معتقد بــود، میــان جهان  گلدمن  بــا توجــه بــه هــدف اصیــل 
گــروه اجتماعــی در دوره مــورد بحــث، پیونــد برقــرار  نویســنده و یــک 
که نمایشــنامه چهارصندوق نیز برگردانی از شرایط  گفت  اســت، باید 
اجتماعــی و سیاســی دهــه بیســت تــا چهــل جامعــه ایــران اســت و 
بیضایی موفق شده جهان نگری و بینش روشنفکران طبقه متوسط 
که برخی  کرد  کنــد. البته نباید فرامــوش  جامعــه را، بــه خوبی تصویر 
کشیدن دوره های تکراری از  آثار سترگ و ارزشمند، توانایی به تصویر 
کار، تنها از نویسنده ای برمی آید  تاریخ جامعه مورد نظر را دارند و این 
گذشته، دارد. که بر آن  که درکی عمیق از شرایط جامعه اش و تاریخی 
گی هــای روشــن قلــم بیضایــی می تــوان به بازتــاب تحوالت  از ویژ

اجتماعــی در اثــر و پوشــش دادن همگانی ترین مســائل زمانه اشــاره 
که هر دو، از خصوصیات آثار هنری ارزشمند محسوب می شوند.  کرد 
او در آثارش، جامعۀ ســاخته و پرداختۀ ذهن خود را معرفی می کند. 
درســت است جامعه ی ســاخته و پرداخته ی نمایشــنامه، حاصل از 
که بیضایی می شناســد، اما با توجه به انتخاب هایی  اجتماعی ســت 
که  کــرده اســت، اجتمــاع متفاوتــی را معرفــی می کند. جامعــه ای  کــه 
هــم بازتاب دهنــده ی مشــکالت جامعه واقعــی آن زمان اســت و هم 

کردن جامعه. نشان دهنده ی آرمان ها و آرزوهای او برای تغییر 
پژوهــش جامعه شــناختی نمایشــنامه چهارصندوق، نشــان داد 
کاربرد دارد و  گلدمن، در مــورد جامعه ایران نیــز  کــه نظریات لوســین 
به کارگیــری آنها می تواند به توضیح رابطه میان نمایشــنامه و جامعه 
کنــد.  کمــک  و همچنیــن شــناخت تاثیــر ســاخت اجتماعــی بــر اثــر 
که  همچنین در تحلیل  نمایشــنامۀ چهارصندوق، نشــان داده شــد 

چگونه ساختار اجتماعی تاثیر خود را بر اثر هنری می گذارد. 
بیضایی، به عنوان یک هنرمند ارزشــمند، به این توانایی دســت 
کند  گروهی از روشــنفکران طبقه متوســط را نمایندگی  که  کرده  پیدا 
و جهان بینــی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. او در چهارصندوق، موفق 
که جهان نگری این طبقه را نیز به درســتی به نمایش بگذارد.  شــده 
که  دلیــل ارزشــمند و درجــه یــک بودن ایــن نمایشــنامه، این اســت 
گــذار،  چهارصنــدوق، در عیــن بازتــاب تحــوالت جامعــه ای در حــال 
توانســته اســت به شخصی ترین شــیوه، همگانی ترین مســائل زمانه 

کند. کنونی را بازگو 
گرچــه در همــان جامعــه ای زندگــی  هنرمنــدان ارزشــمند دیگــر، ا
کــه در جهان بینی   کــه بیضایی می زید، امــا به علت تفاوتی  می کننــد 
گروه های متفاوت اجتماعی وجود دارد، ابعاد  ناشــی از تعلقشــان به 

دیگری را از جامعه تصویر می کنند.
از دیــدگاه جامعه شناســی هنــر، بــا مطالعــه ی مجموعــه آثار همه 
هنرمنــدان بــزرگ می توان به شــناختی همه جانبــه از جامعه معاصر 
کشف رابطۀ هنر و  که از  آنها دســت یافت. این همان استفاده ایست 

جامعه در راه شناخت بهتر جامعه می توان به عمل آورد.

مانند وقایع نمایشــنامه، در تاریخ معاصر ایران هم شاهد چنین 
اتفاقاتی هستیم. "در دهـۀ چهل، شاه هنگامی که از پشتیبانی امریکا 
گـــرفت، با قـــاطعیت  مطمئن شــد و بـــرنامۀ اصـــالحات  را  در دســـت 
کرده  کلی ســرکوب  کرد و آن را تا ســال ۴۲ به  عـــلیه  جبهۀ  ملی اقدام 
بود. مخالفت دیگری با شــاه از محافل مذهبی برخاســت. مخالفان 
مذهبی به رهبری  مراجع  بزرگ شــیعه در خصوص مســائلی  از  جمله 
گــذاری حــق رأی به زنان با شــاه روبرو شــدند.  اصـــالحات ارضــی و وا
که شــاه بــه ارتش دســتور داد همۀ  ایــن حرکــت نیــز در ۱5 خرداد ۴۲ 
کنــد، پایانی خونین  یافت و ســال بعــد، آیت اهلل  مخالفــان را ســرکوب 

خمینی نیز به تـــبعید فـــرستاده شد. در باقی ســال های دهۀ چهل، 
کرد"  شــاه به صورت فرمانروایی خودکامــه و متکی به نفس حکومت 
)بهــروز،۱۳۹۲، ۸۳(. او در روز چهــارم آبــان مــاه ، احتمــااًل در همــان 
که چهارصندوق نوشته می شد، اقدام به تاج گذاری نمود.  روزهایی 
کسی برای اعتراض و مبارزه باقی نمانده  پس در این اوضاع آشــفته، 
که چاره ای برایش نمانده جز اینکه تبرش را  بود، به جر ســیاه/توده 

کمر خم نکند، تسلیم نشود و رو به تاریکی نعره بکشد:  بردارد، 
خورشید... خورشید!

و صحنه تاریک می شود. 

بررسی جامعه شناسانۀ نمایشنامه چهارصندوق اثر بهرام بیضایی با تکیه 
گلدمن بر آرای لوسین 
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پی نوشت ها

کان و همسرش  ۱  بیضایی در “مجلس شــبیه در ذکر مصائب اســتاد نوید ما
کــه تابســتان ۱۳۸۴ در مجموعــۀ تئاتر شــهر به اجرا  مهنــدس رخشــید فرزیــن” 
کان می گویــد: در جامعه ای  در آورد، بــه همیــن موضوع صراحتــًا می پردازد. ما
کنــد )نقل به  که مــدام یادآوری  کــه مردمــش فراموشــکارند یــک نفر باید باشــد 

مضمون(.
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ahram Beyzaie is an Iranian playwright who 
creates his committed literary works by taking 

an accurate regard of the world around him, using 
historical events and Iranian tradition. In this way, 
his knowledge of the customs and language of 
each period of the history in his country, has added 
to the richness of his works. He is an artist who 
doesn’t condone war, superstition, illiteracy, racism 
and blindly following anything or any procedure. In 
the opinion of Lucien Goldmann, the French soci-
ologist, the author takes his creativity from his time 
and the society he lives in. On the other hand, the 
great cultural, religious, literary and artistic works 
are always a new expression of a worldview. Lucien 
Goldmann believes that what makes a genius very 
prominent in every civilization, is their ability to ex-
press the most important universal values in human 
society. Beyzaie is an artist with a sociological and 
questioning or inquisitive look. He defines the deci-
sive elements of his work from the society in which 
he lives. He combines this decisive element with his 
prominent artistic taste creating some lasting Mas-
terpieces, such as Four Boxes, one of his greatest 
pieces. Our purpose in the research is to look more 
deeply at Four Boxes and interpret its sociological 
roots. Of course, it should be noted that the writer’s 
intent cannot always be expressed with determina-
tion, not only by critics, commentators or analysts, 
but also by the author himself,  because an artwork 
can engage both conscious and unconscious part 
of artist’s mind. But the point here is that this sub-
conscious part of the mind is always influenced by 
the exterior, side, and environment and the society 
of the author. Among Beyzaie’s theatrical works, 
we chose Four Boxes for analysis and commen-

tary with a sociological look based on the words of 
Lucien Goldmann. The name of Goldmann’s theory 
we are using in this paper is: Genetic Structuralism. 
Genetic Structuralism has two stages containing 
of comprehension and description. The necessity 
of this research is to help the audience to have a 
more accurate view of  Beyzaie’s  works. We have 
to emphasize that the world around any author and 
his intellectual system have a great impression on 
every aspect of the way he does his job. This ef-
fect of society could be multiplied when the writer 
of the play, such as Beyzaie, is the director himself 
and takes his plays to the scene. In this article, the 
interactive relationship between artist and society 
is examined by using the sociological theories of 
art (Genetic Structuralism by Lucien Goldmann). 
First, Beyzaie’s biography is introduced and his 
look at the history of his homeland. Then, we men-
tion some Goldman’s sociological theories. After-
ward, we sociologically analyze Four Boxes, one 
of the most famous plays that has been written by 
Beyzaie. Our method in this research is analyti-
cal and based on library and historical sources. In 
summary, this paper presents a sociological view to 
Four Boxes based on Lucien Goldmann’s theory: 
Genetic Structuralism, thus revealing yet another 
reason for recognizing this Iranian playwright’s 
mastery of this artform.

Keywords 
Beyzaie, Lucien Goldman, Sociology, Genetic Struc-
turalism, Four boxes.
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