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معيارهايی خدشه پذير برای سنجش اسطوره در نمايش
کتاب تماشاخانۀ اساطیر دربارۀ 

چکيده
این	 می	پردازد.	 ایران	 در	 نمایش	 اساطیری	 ریشه	های	 به	 اساطیر	 تماشاخانۀ	 کتاب	
کتب	نوشته	شده	در	حوزۀ	پژوهش	ادبیات	نمایشی	در	ایران	است	 که	از	عدود	 کتاب	
به	 توجه	نکردن	 از	جمله:	 گذشت؛	 آن	ها	 نار	 از	 به	سادگی	 نمی	توان	 که	 دارد	 اشکاالتی	
تأخیر	فاز	در	ادبیات	نمایشی	ایران	و	غرب،	توجه	نکردن	به	قابلیت	های	معاصرسازی	
اسطوره	ها،	نقصان	در	نشانه	گذاری	تاریخی	و	اجتماعی،	نادیده	انگاری	دوره	ای	حیاتی،	

و	انتخاب	تصادفی	و	ذوقی	نمونه	ها.

کليدواژه ها
اسطوره،	نمایش،	ادبیات	نمایشی،	معاصرسازی	اسطوره،	نغمه	ثمینی

مقدمه
که	در	حوزۀ	پژوهش	ادبیات	نمایشی	 کتاب	هایی	است	 تماشاخانۀ	اساطیر	از	معدود	
ریشه	هایی	 و	 منشأ	 سر	 به	 را	 ایران	 نمایش	 جدی	تر،	 شکلی	 به	 تا	 دارد،	 تالش	 ایران	
ریخت	شناسی	 و	 بررسی	 با	 داده،	 پیوند	 آن	 پنهان	 و	 آشکار	 کهن	الگویی	 و	 اسطوره	ای	
روایات	اساطیری	ایران	به	جستجوی	نشانه	های	اسطوره	ای	در	ادبیات	نمایشی	ایران	

کنون	بپردازد. از	قبل	از	اسالم	تا	
بین	النهرین،	 اساطیر	 به	 ایران	 اساطیر	 دسته	بندی	 با	 مسیر	 این	 در	 نویسنده	
گذرا	شرایط	و	وضعیت	ظهور	و	تکوین	آن	ها	را	بررسی	 مهری	و	مزدیسنا	ابتدا	به	شکلی	
می	کند	و	سپس	به	روشی	ساختارگرا	و	ریخت	شناسانه،	به	موضوعات	و	ساختار	و	نحوۀ	
کات	و	ویژگی	های	 روایت	مشهورترین	نمونه	های	آن	ها	می	پردازد.	از	این	رهگذر،	اشترا
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کتاب	 موضوعی،	ساختاری،	و	عناصر	معنایی	و	تصویری	آن	ها	برای	بخش	های	بعدی	
است	 ایران	 نمایشی	 ادبیات	 در	 کهن	نمونه	 و	 اساطیری	 نشانه	های	 جستجوی	 که	
کشف	و	شبکه	بندی	شده	و	بستر	و	محکی	برای	بررسی	نمایش	ظهور	و	بروز	اسطوره	و	

کهن	الگو	در	نمایش	و	نمایشنامه	های	ایرانی	فراهم	می	شود.
	آثار	پژوهشی	و	تحلیلی	ادبیات	 که	معمواًل کتاب	تماشاخانۀ	اساطیر	در	وضعیتی	 گرچه	
ارجاعات	 معرفی	 و	 کشف	 به	 صوری	 شکلی	 به	 تنها	 حالت،	 بهترین	 در	 ایران،	 نمایشی	
بر	آن	دارد	 کتفا	می	کنند	اثری	خاص	و	تأمل	برانگیز	است	و	سعی	 ا اثر	نمایشی	 یک	یا	چند	
اثر	 این	 اما	 کند؛	 اشاره	 پیوند	 این	 از	 و	درهم	تنیده	تری	 ریشه	های	عمیق	تر	 و	 به	رشته	ها	 تا	
و	 نمایش	 و	 اساطیر	 ارتباط	 از	 بنیادی	تر	 و	 وسیع	تر	 ابعادی	 می	توانست	 رویکرد	 همین	 با	
کتاب	تا	مرز	طرح	 که	 کنکاش	قرار	دهد؛	موضوعاتی	 نمایشنامه	نویسی	ایران	را	مورد	توجه	و	

گاهی	مصداقی	آن	ها	پیش	می	رود،	اما	در	آن	ها	ورود	جدی	ندارد.	 موضوعی	و	
کتاب	 کند	تا	 که	می	توانست	موجباتی	را	فراهم	 در	ادامه،	به	برخی	از	این	موضوعات	
تماشاخانۀ	اساطیر	به	اثری	جدی	در	حوزۀ	تحلیل	ارتباط	اسطوره	و	نمایش	ایرانی	وارد	

شود	مورد	بررسی	قرار	می	دهیم.

تأخير فاز ادبیات نمايشی ايران و غرب
از	میالد	دارای	فرمی	به	نام	نمایشنامه	نویسی	است	 از	قرن	پنجم	پیش	 فرهنگ	غرب	
و	ما	نزدیک	به	دو	هزار	و	چهارصد	سال	بعدتر	و	متأثر	از	آن	فرهنگ	صاحب	این	قالب	
هم	 که	 یافت	 می	توان	 زمانی	 فاحش	 تفاوت	 این	 با	 را	 عنصری	 کمتر	 قطعًا	 شده	ایم.	
دالیل	ظهور	و	رشد	آن	در	تمدن	غرب	و	میزان	و	نحوه	معاصرسازی	ساختار	اسطوره	ای	
به	آن	 را	در	دست	یابی	 تأخیر	طوالنی	ما	 بتوان	دالیل	 بررسی	باشد	و	هم	 در	آن	قابل	

مورد	توجه	قرار	دهد.

■ ثمينی، نغمه. تماشــاخانۀ اساطير: 
ادبيات  در  كهن نمونــه  و  اســطوره 
نمايشی ايران. تهران، نشر نی، چاپ 

دوم، ۱3۹3، 48۲ صفحه
شابك:۹78-۹64-3۱۲-۹6۹-۹ 
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کتاب	تماشاخانۀ	اساطیر	پیش	از	این	که	اهمیت	تعامل	اسطوره	و	نمایش	 نویسندۀ	
کند	و	به	قدمت	این	امر	در	غرب	 را	به	شکلی	معین	برای	مخاطب	خود	معرفی	و	تشریح	
از	این	رهگذر	اهمیت	 کم	بر	نمایشنامه	های	غربی	بپردازد	تا	بعد	 و	تأثیر	آن	بر	روح	حا
تصور	 این	 با	 باشد؛	 روشن	 هم	 ایرانی	 نمایش	 بر	 آن	 و	ساختارهای	 اسطوره	 جایگاه	 و	
که	ظهور	و	بروز	اسطوره	در	ادبیات	و	نمایش	امری	بدیهی	و	روشن	است	با	مقدمه	ای	
کیدات	متفکران	غرب	بر	تأثیر	اساطیر	بر	هنر	و	ادبیات،	 که	در	آن	به	مواردی	از	تا نابسنده	
و	معدود	مصادیق	مؤثر	آن	اشاره	دارد،	به	سرعت	وارد	ریخت	شناسی	در	اساطیر	ایران	و	

بروز	آن	در	نمایش	و	نمایشنامه	های	ایرانی	می	شود.
در	هنر	و	ادبیات	غربی	نمایشنامه	نویسی	از	همان	آغاز	حضور	و	ظهور	خود	به	محتوا	و	
مضامین	اسطوره	ها	رنگ	و	معنایی	تازه	بخشید.	این	قالب	تنها	به	انعکاس	و	روایت	قناعت	

نکرد	و	اندیشه	و	تعمق	را	به	عنوان	خصلت	ذاتی	خود	به	محتوا	و	موضوع	اساطیر	افزود.
بسیاری	از	اسطوره	ها	در	سیر	انتقالی	خود	به	نمایشنامه	رنگ	و	رو	و	معنای	تازه	ای	
گویی	نمایشنامه	به	خمرۀ	شراب	آنان	انگشت	تحول	زد.	از	این	جهت	 کردند	و	 را	تجربه	
که	به	عنوان	مثال،	ما	بین	روایت	تاریخگونه	یا	داستانی	اسطوره	در	ایلیاد	و	ادیسۀ	 است	
گستردگی	و	آثار	نمایشی	عصر	طالیی	یونان	و	روم	تفاوتی	ماهوی	و	معنایی	 هومر	با	آن	
که	هر	دو	از	جنس	ادبیات	 احساس	می	کنیم.	این	تمایز	از	آن	جا	جالب	نشان	می	دهد	
نوشتاری	هستند	و	هر	دو	نیز	از	ساختار	روایی	سود	می	جویند؛	اما	نمایشنامه	از	اسطوره	

تعریف	و	معنایی	دیگر	را	ارائه	می	دهد.
با	اسطوره	 به	تالقی	 نمایشنامه	منحصر	 تأویل	در	ذات	 و	 تولید	معنا	 این	خصلت	
آن	 به	 و	 است	 افزوده	 اساطیر	 غنای	 و	 عمق	 بر	 پیوسته	 نمایشنامه	نویسی	 نیست؛	
کرده،	و	نگرش	و	فلسفۀ	هر	عصری	 رنگ	و	جالیی	به	روز	و	تازه	بخشیده،	آن	را	نوزایی	
گاهانه	و	تعمدی	 آ را	به	درون	اسطوره	ها	رسوخ	داده	است.	این	تسری	و	تجلی	گاهی	
گاه	نویسنده،	به	آثار	نمایشی	منتقل	 گاهی	منبعث	از	ضمیر	ناخودآ صورت	پذیرفته	و	
کنون	همواره	شاهد	بروز	و	ظهور	موضوعات	 شده	است.	از	این	رو	ما	از	عهد	باستان	تا
نمایشی	 ادبیات	 در	 گذشته	 تمامی	دوران	 نمایشنامه	های	 در	 اسطوره	ای	 و	مضامین	
متن	 پنهان	 الیه	های	 درون	 و	 پیچیده	 گاهی	 و	 آشکار	 و	 آشنا	 گاهی	 بوده	ایم؛	 غرب	

نمایشنامه	ها.
بخواهیم	 ایران	 در	 نمایشی	 ادبیات	 جلوه	های	 قدیمی	ترین	 به	 رجوع	 با	 گر	 ا اما	
نوشته	هایی	همچون	درخت	آسوریک،	یادگار	زریران،	و	آثار	معدود	این	گونه	را	در	دوران	
پیش	از	اسالم	ادبیات	نمایشی	)و	نه	نمایشنامه(	بخوانیم،	و	با	بهره	گیری	آنان	از	یک	
در	 را	 ایرانی	 اسطورۀ	 رد	 نامتناسب،	 ترازی	 در	 هرچند	 نمایشنامه	نویسی،	 عنصر	 دو	 یا	
گفت	وگونویسی	یا	روایت	نقاالنه	در	این	دوران	بررسی	و	میزان	اثرگذاری	آن	را	سنجش	
نماییم،	اختالف	فاحشی	را	در	عمق	ساختار	و	معنای	آن	با	تجسم	اسطوره	در	هنر	و	
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کتاب	 که	مؤلف	 ادبیات	نمایشی	غرب	شاهد	خواهیم	بود.	پس	الزم	به	نظر	می	رسید	
تماشاخانۀ	اساطیر	پیش	از	هر	چیز	تعریفی	روشن	و	دقیق	از	معنای	تجلی	اسطوره	و	
کهن	الگو	در	ادبیات	نمایشی	به	شکلی	عام،	و	بعد	با	نگاهی	به	استاندارد	جهانی	آن	در	
گسترده	و	وسیع	این	امکان	در	 غرب	ارائه	می	داد	تا	مخاطب	بتواند	از	ظرفیت	و	قابلیت	

ارتقا	معنی	و	ساختار	ادبیات	نمایشی	چشم	انداز	روشنی	داشته	باشد.

فقدان توجه به قابليت معاصرسازی
اسطوره	 معاصرسازی	 منظر،	 یک	 از	 نیست؛	 غریبی	 چیز	 اسطوره	 معاصرسازی	
انسان	 روزگاری	 که	 است	 درشتی	 و	 کالن	 نگرش	 تدریجِی	 صیقل	دادن	 و	 ظریف	کاری	
بود،	 نیافته	 به	آن	دست	 که	هنوز	 و	مشاهدات،	 از	تجربیات	 با	لحاظ	نکردن	بسیاری	
با	 زمان	 و	 است	 پنداشته	 مطلق	 حقیقت	 را	 آن	 خیال	پردازانه	 و	 متعصبانه	 شکلی	 به	
کشفیات	تازه،	همچون	تیشه	ای	در	دسِت	نرم	افزاِر	ذهن	 سخت	افزار	حوادث،	وقایع،	و	

آدمی،	ضربه	هایی	تراشنده	بر	این	پیکرۀ	عجیب	و	غول	آسا	فرود	آورده	است.
انسان	 ابتدایی	 متعصبانۀ	عصر	 و	 بسته	 نظام	 از	 را	 اسطوره	ای	خود	 اساطیر	ساختار	
کرده	اند.	در	این	مسیر،	 رهایی	بخشیده	و	در	سیر	تمدن	بشری،	تا	به	امروز	او	را	همراهی	
آن	 اضمحالل	 به	 قادر	 نه	تنها	 بشری	 تجربۀ	 و	 دین،	 علم،	 هنر،	 چون	 بزرگی	 نهادهای	
نبوده	اند،	بلکه	بدوًا	یا	به	تدریج،	آن	را	به	عنوان	ارکان	اصلی	و	حقیقی	خوْد	پذیرا	شده	اند.	
بتوان	در	 که	 و	ماهیت	داده	 تغییرشکل	 نه	آن	چنان	 تاریخی	 گذر	 این	 اسطوره	در	
به	 تاریخی	 و	 فرهنگی	 بستۀ	 یک	 همچون	 منجمد	 و	 ایستا	 نه	 کرد،	 تردید	 آن	 اصالت	
این	عصر	منتقل	شده	است.	اسطوره	همواره	به	سان	یک	ماهی	لیز	و	لغزنده	از	دست	
صیادان	نفی	گرای	همۀ	دوران	ها	لغزیده	و	خود	را	با	رودخانۀ	بی	کران	و	روندۀ	فرهنگ	
کامی	صیادان	اسطوره	مهارت	نداشتن	آنان	نیست،	 کرده	است.	دلیل	نا بشری	همراه	

بلکه	اسطوره	و	ساختار	اسطوره	ای	انعطاف	و	لغزندگی	فراوانی	داشته	است.
کتاب	 تحلیلی	 خصوصًا	 و	 پژوهشی	 غنای	 بر	 می	توانست	 که	 مواردی	 از	 دیگر	 یکی	
در	 اساطیر	 معاصرسازی	 از	 اثرگذار	 و	 منسجم	 تحلیلی	 ارائه	 بیفزاید	 اساطیر	 تماشاخانۀ	
همراه	 نیز	 کتاب	 نویسندۀ	 با	 گاهی	 دغدغه	 این	 بود.	 ایران	 نمایشی	 ادبیات	 و	 نمایش	
که	نویسنده	 می	شود،	اما	ما	جلوه	و	بروزی	مناسبی	از	آن	مشاهده	نمی	کنیم.	الگوهایی	
کهن	الگوی	ایرانی	به	آن	 کتاب	با	رجوع	به	ساختار	و	عناصر	چند	اسطوره	و	 در	فصل	آغازین	
کار	سنجش	تأویلی	 کتاب،	تنها	به	 کرده	است	در	ادامۀ	 گروه	بندی	 دست		یافته	و	آن	ها	را	
شدۀ	 انتخاب	 نمایشنامه	های	 همچنین	 و	 نمایشی	 شیوه	های	 برخی	 تفسیر	 خور	 در	 و	
گذاشته	و	جمع	بندی	جامع	تر	و	راه	گشاتری	 نویسنده	می	آیند	و	نمی	توانند	پا	را	از	این	فراتر	
را	از	وضعیت	تأثیرپذیری	نمایش	ایرانی	از	عناصر	و	اندیشۀ	اسطوره	ای	به	نمایش	بگذارند.
که	نویسنده	با	بررسی	سیر	تحول	این	مضامین	و	موضوعات	 شکل	مطلوب	موضوع	آن	بود	
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و	همچنین	شیوه	معاصرسازی	آن	ها	در	هر	دوره	از	تاریخ	ادبیات	نمایشی	ایران،	به	معنایی	
بنیان	های	 در	 انقباض	 مثال،	 به	عنوان	 می	پرداخت.	 کهن	الگو	 و	 اسطوره	 حضور	 از	 فراتری	

ساختار	اساطیری	ایران	نقطۀ	مهمی	در	قابلیت	معاصرسازی	اسطوره	ایرانی	است.
که	 گرفت	 شکل	 درحالی	 زمین	 ایران	 اسطوره	ای	 ساختار	 آغازین	 بنیادهای	
کش	سردرگمی،	بازی	تخیلی،	و	انتخاب	بین	ابژه	های	اساطیر	 کشا اقوام	ایرانی	در	
و	 اندیشه	 بتوانند	 آن	که	 از	 پیش	 و	 هندواروپایی،	 و	 آریایی،	 مهر،	 بین	النهرین،	
و	 مطلق	 خیراندیِش	 پیامبری	 ظهور	 با	 گاه	 نا به	 بخشند	 قوام	 را	 بومی	 ساختاری	
دین	و	آیینی	مطلقًا	مبتنی	بر	خیر	و	شر	وارد	عصر	دینداری	شدند؛	و	روشن	است	
که	تخیالت	و	 را	رقم	می	زند	 گریزناپذیر	 اعتقادات	دینی	محوری	 و	 باورها	 که	غلبۀ	
گرد	 کنند،	بلکه	باید	حول	آن	 اسطوره	ها	و	آئین	ها	نمی	توانند	به	موازات	آن	حرکت	
آیند؛	خصوصًا	آن	که	دین	و	آئینِ	بهی	به	سرعت	و	با	حمایت	پادشاه،	نهاد	سیاسی	را	

نیز	با	خود	همراه	می	کند.	مهرداد	بهار	در	این	خصوص	می	گوید:	
که	شما	آن	غنای	اسطوره	ای	یونان،	آن	غنای	اسطوره	ای	ریگ	ودا	و	بقیۀ	 این	
وداها	را	می	بینید	و	درکل	اوستا،	ایران،	چنین	چیزی	وجود	ندارد،	علتش	این	
که	چون	آثار	دینی	ما	متعلق	به	عصر	یکتاپرستی	یعنی	عصر	ضداسطوره	 است	
کهن	 کمترین	اشاره	ای	به	اسطوره	های	 است،	دیگر	در	متن	های	دینی	ایرانی	
که	در	ریگ	ودا	منعکس	است،	دیده	نمی	شود	)بهار،	1384،	4۰1(. هند	و	ایرانی	

از	ساختار	سخن	 وقتی	 و	 است؛	 ایرانی	 اسطورۀ	 آغاز	شکل	گیری	ساختار	 انقباض	 این	
کهن	نمونه	در	برابر	آن	 می	گوییم	دیگر	موضوع	و	محتوا،	تحول	و	تطور،	انعطاف،	و	حتی	
که	به	موازات	یک	نظام	مسیرها	را	 رنگ	می	بازد؛	زیرا	این	ساختارهای	آغازین	هستند	
کاستی	های	 کنار	نقاط	ضعف	و	 معین	می	کنند.	طبیعی	است	هر	شیوه	و	رویکردی	در	
خود	می	تواند	نقاط	قوتی	را	هم	رقم	بزند	و	به	این	سبب،	از	چنین	ساختاری	در	اسطورۀ	
که	ممکن	است	به	دلیل	ویژگی	انقباضی	 کنار	محدودیت	هایی	 ایرانی	انتظار	می	رود	در	
کرد،	شرایط	را	برای	ارائۀ	 که	آن	را	برگزیده	و	تجربه	خواهد	 خود	پدید	آورد،	در	مسیری	
که	مثاًل	انتقال	آن	به	قالب	ادبیات	و	 اعالترین	مصادیق	خود	فراهم	نماید؛	به	این	معنا	
کند	یا	در	وادی	 هنْر	امکان	و	ظرفیت	ارائۀ	موثرترین	آثار	را	در	حوزۀ	ایدئولوژیک	فراهم	

ادبیات	و	نمایش	حماسی	پررنگ	ترین	و	غنی	ترین	داستان	ها	و	درام	ها	را	پدید	آورد.
بر	فضای	اساطیری	ایران،	خصوصًا	در	آغاز	شکل	گیری	ساختار	آن،	نوعی	چندگانگی	
هندوایرانی	 فرهنگ	 از	 فراوانی	 خدایان	 انتقال	 است:	 کم	 حا تکثر	 از	 ناشی	 تضاد	 و	
اعتقادات	هندیان	 و	 باورها	 در	 که	هنوز	 وداهای	هندی	 و	 ودا	 ریگ	 از	دل	 و	خصوصًا	
آریائیان	قرار	دارد	و	در	سراسر	 کهن	 که	»برپایۀ	تصورات	 کنار	نگرشی	 حضور	دارند،	در	
که	انسان	 که	همه	چیز	و	همۀ	پدیده	های	طبیعت	 آن،	این	اندیشه	به	چشم	می	خورد	
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تأثیرات	 سو،	 دیگر	 از	 453(؛	 )بهار،1375،	 مقدس	اند«	 و	 جان	 دارای	 دربرگرفته	اند	 را	
گزینش	و	 کار	را	برای	 گسترده	تری	دارد	حقیقتًا	 که	قدمت	و	تمدن	 فرهنگی	غرب	آسیا	
ساماندهی	اساطیر	در	قالب	دین	و	آئین	نو	دشوار	می	کند	و	آن	چه	به	اوستای	آغازین	
که	با	پایه	های	اصولی	 کندگی	و	انتخاب	و	ابتکار	است	 منتقل	می	شود	نمایانگر	این	پرا

دین	زرتشتی	به	شکلی	سازگار	شده	و	تلفیق	می	گردد.	
به	 را	 آن	 ما	 که	 	)13 	،1374 )آموزگار،	 است«	 ثنویت	 ایران	 اساطیر	 عمدۀ	 »ویژگی	
گسترده	در	تمامی	عناصر،	فضا	و	مراحل	آن	متجلی	می	بینیم.	این	تضاد	آغازین	 شکلی	
کنار	خدایان	و	امشاسپندان	 پس	از	آن	نیز	بر	تمامی	اجزا	سایه	می	افکند.	اهورامزدا	در	
در	یک	جبهه	قرار	می	گیرند	و	درمقابل	آنان،	اهریمن	با	لشگریانش،	دیوان	و	موجودات	
اهریمنی،	صف	آرایی	می	کنند.	تکلیف	این	نبرد	نیز	از	ابتدا	روشن	است؛	درپایان	مقرر	

است	با	پیروزی	اهورمزدا	جهان	مملو	از	نیکی	و	خیر	شود.
در	این	فضا	موجودات	و	انسان	ها	نمی	توانند	فراتر	از	چهار	وضعیت	داشته	باشند:	
که	موقعیت	خود	را	 یا	در	جبهۀ	خیر	قرار	دارند	یا	شر؛	و	دو	شکل	دیگر	آن	نیز	این	است	

از	حق	به	باطل	یا	برعکس	تغییر	دهند.
که	تالش	دارد	 کالن	و	تاثیرگذار	را	در	اثری	 بنابراین	نمی	توان	این	گونه	وضعیت	های	
دیدی	مناسب	را	از	حضور	اسطوره	در	ادبیات	نمایشی	ایران	به	تصویر	بکشد	نادیده	
ارتباط	 و	 گسترش	 و	 پیدایش	 از	پس	زمینۀ	 روشن	 تفسیری	 و	 تحلیل	 ارائۀ	 زیرا	 گرفت؛	
که	نویسنده	سعی	 از	نقشی	 کتاب	 اساطیر	با	اجتماع	می	تواند	بر	باورپذیری	مخاطب	
دارد	به	اساطیر	در	نمایشنامه	های	ایرانی،	خصوصًا	در	دوران	معاصر،	بدهد	مؤثر	باشد.

نقصان در نشانه گذاری تاريخی و اجتماعی
یکی	از	مهم	ترین	عناصر	در	پذیرش	و	دریافت	و	شناخت	بهتر	و	بیشتر	حضور	و	نقش	
اسطوره	در	ادبیات	نمایشی	ایران	بررسی	آن	در	بستر	زمانی	و	مکانی	آن	است.	نویسندۀ	
کهن	الگوها	در	ادبیات	نمایشی	ایران	در	 تماشاخانۀ	اساطیر	به		حضور	و	تجلی	اساطیر	و	
چهار	دورۀ	زمانی،	ایران	باستان،	دوران	مشروطه،	دوران	پهلوی،	و	انقالب	اسالمی،	
کمترین	اطالعات	را	در	خصوص	ویژگی	های	مردم	شناسی،	تاریخی،	 پرداخته	است،	اما	
از	 روشن	 تصویری	 ارائۀ	 این	دوره	ها	عرضه	می	کند؛	درحالی	که	 ادبی	 و	حتی	 سیاسی،	
شرایط	و	وضعیت	همه	جانبۀ	هر	دوره	به	شکلی	ترکیبی	و	تعمیقی	می	توانست	به	شکلی	
کهن	الگویی	 دقیق	تر	نشانگر	و	مؤید	زمینه	ها	و	معانی	بروز	و	تجلی	عناصر	اساطیری	و	
حضور	 از	 نویسنده	 تفسیر	 پذیرش	 برای	 را	 زمینه	 مهم	 این	 و	 باشد	 نمایشی	 آثار	 در	
اسطوره	در	متن	فراهم	نماید؛	به	عنوان	مثال،	در	ساختار	اسطوره	ای	یونان	مانیفست	
و	هوس	های	 امیال	 و	 اعمال	 این	 و	 ندارد	 و	شر	وجود	 مرز	خیر	 تعیین	 برای	 مشخصی	
که	تکلیف	حقیقت	را	روشن	می	کند؛	و	چون	این	امیال	و	هوس	ها	شبیه	 خدایان	است	



350237

ســـال اول، شماره 3 و 4
پاییز و زمســـتان 1393 

معیارهایی خدشه پذیر برای سنجش اسطوره در نمایش

کرد؛	اما	در	ساختار	 امیال	انسان	است،	بی	ثباتی	های	فراوانی	را	می	توان	در	آن	مشاهده	
با	 نیز	 آن	 مرز	 و	 و	محدوده	 است	 روشن	 و	شر	 بین	خیر	 مرز	 و	 تکلیف	 ایران	 اساطیری	

کم	ارتباط	تنگاتنگ	دارد. قوانین	و	دستورات	شفاف	قدرت	مذهبی	و	سیاسی	حا
گر	علیه	خدایان	طغیان	 که	مثاًل	در	غرب	آنتیگونه،	ِمِده	آ،	و	پروِمته	ا از	این	رو	است	
می	کنند	قضاوت	دربارۀ	آنان	آسان	نیست	و	حتی	تبدیل	به	قهرمانان	بزرگ	اسطوره	ای	
طغیانگری	 به	 اندیشیدن	 حق	 حتی	 قهرمانی	 هیچ	 ایرانی،	 اساطیر	 در	 اما	 می	شوند،	
خطا	 مرتکب	 نیز	 سهوی	 و	 گاه	 ناخودآ به	شکل	 گر	 ا و	 ندارد	 را	 مقدس	 خدایان	 علیه	
کاماًل	محرز	است	و	بخشش	وی	 گناهکاربودن	او	 گرشاسب(	 شود	)همچون	جمشید	و	

بستگی	به	شفاعت	مقدسان	و	لطف	خدایان	دارد.	
این	تفاوت	امکان	خلق	آثار	متعدد	هنری	و	ادبی	را	با	نگرش	های	مختلف	به	انگیزه	
و	راستی	یا	ناراستی	عمل	قهرمان،	در	دنیای	غرب	فراهم	می	آورد.	اما	در	جامعۀ	ما	باز	
انجام	شده	است	و	 ارزش	عمل	 هم	شکل	و	نگرش	رسمی	آن	تعیین	پیش	بینی	شدۀ	
رمز	 ایجاد	 توانمندی	وی	در	 به	میزان	 این	موضوع	 از	 و	هنری	 ادبی	 آفرینش	گر	 تخطی	
وسطی	 قرون	 دوران	 در	 غرب	 اسطوره	ای	 ساختار	 دارد.	 بستگی	 او	 جسارت	 یا	 راز،	 و	
آثار	 رنسانس	 دورۀ	 با	 آن	 تلفیق	 و	 کرد	 تجربه	 زمینه	 این	 در	 را	 ایرانی	 وضعیت	ساختار	

ارزشمندی	را	در	ادبیات	و	هنر	غرب	رقم	زد.
کیفیت	 از	 ارائۀ	تصویری	 تنها	 کتاب	تماشاخانۀ	اساطیر	 نویسندۀ	 گر	هدف	 ا حتی	
به	 تا	 به	نظر	می	رسد	 باز	هم	الزم	 بود	 ایرانی	 نمایشنامه	 در	 کهن	الگوها	 عناصر	 انتقال	
انتقال	و	عناصر	مؤثر	در	آن	به	شکلی	مناسب	و	همه	جانبه	بپردازد	 زمینه	و	زمانۀ	این	
حضور	 تابع	 اسطوره	ای	 عناصر	 و	 موضوع	 که	 بخش	هایی	 در	 خصوصًا	 مخاطب	 تا	
کرده	است	این	 که	مؤلف	فراهم	 نعل	به	نعل	نیست،	با	توجه	به	دریافت	فضا	و	زمینه	ای	

کند. تجلی	را	باور	

ناديده انگاری دوره ای حياتی
در	 اساطیر	 بررسی	 کامل	 حذف	 اساطیر	 تماشاخانۀ	 کتاب	 بزرگ	 نقصان	های	 از	 یکی	
کتاب	با	این	 ادبیات	نمایشی	ایران	پس	از	اسالم	تا	دورۀ	مشروطه	است.	شاید	مؤلف	
که	این	بازۀ	زمانی	شاخصه	های	الزم	برای	بارکردن	عنوان	ادبیات	نمایشی	بر	آن	را	 تصور	
کهن	الگو	در	این	دوره	را	احساس	نکرده	 ندارد،	لزومی	برای	پرداختن	به	نقش	اسطوره	و	
که	سوگ	نامه	ها	و	روایت	نامه	های	اساطیری	 است،	اما	این	امر	در	صورتی	پذیرفتنی	بود	

پیش	از	اسالم	را	هم	شامل	می	شد.	
گسترش	روایات	 اتفاقًا	قرون	پس	از	اسالم	در	ایران	تا	ظهور	مشروطه،	از	نظر	تجلی	و	
و	آئین	های	نمایشی	و	ادبیات	مستحکم	دراماتیک،	دوران	اوج	ادبیات	نمایشی	ایران	
خود	 زمانۀ	 روح	 دریافت	 با	 ابتدا	 فردوسی	 زمانی،	 بازۀ	 این	 در	 مثال،	 به	عنوان	 است.	
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نادیده	بگیرد	و	عصیانگری	 را	 بی		آن	که	شرایط	فرهنگی	و	دینی	و	سیاسی	جامعه	اش	
کند،	دست	به	معاصرسازی	اسطوره	های	ایرانی	می	زند؛	خدایان	و	موجودات	ماورایی	
کنار	 اساطیری	را	تبدیل	به	پهلوانان	و	شاهان	می	کند	و	شرک	اندیشی	دوران	باستانی	را	
می	گذارد؛	تقابل	جبهۀ	حق	و	باطل	را	همچنان	حفظ	می	کند،	اما	این	بار	خداوند،	یکتا	
است	و	اهریمن	را	توان	برابری	با	او	نیست؛	پس	جنگ	ها	و	تقابل	ها	را	زمینی	می	کند	و	

قهرمان	و	ضدقهرمان	را	این	جهانی.	
و	حفظ	 ایران	 سرزمین	 و	 می	کند	 عینی	 را	 باطل	 و	 انتزاعی	حق	 موضوع	 فردوسی	
را	 با	آن	 را	به	عنوان	جبهۀ	اصلی	حقیقت،	و	درازدستی	و	دشمنی	 کیان	و	مرزهای	آن	
گرچه	در	متن	شاهنامه،	جنگ	با	افراسیاب	 به	عنوان	جبهۀ	شر،	به	نمایش	می	گذارد.	ا
از	 تا	 است	 فردوسی	مصمم	 دارد.	 قرار	 واالتر	 متن	هدفی	 از	 فراتر	 اما	 است،	 تورانیان	 و	
که	معتقد	است	آن	را	 پس	این	معاصرسازی	و	نمایش	تقابل،	فرهنگ	و	تمدن	ایرانی	را	
کند.	ذکاوت	و	تیزهوشی	فردی	فردوسی	این	مهم	را	رقم	می	زند	 کرده	اند	احیا	 قربانی	
نبردی	 جبهۀ	 در	 پهلوانان	 همچون	 به	ظاهر،	 یا	 باشد	 کشیده	 شمشیری	 او	 بی	آن	که	

فیزیکی	حاضر	شود.
نیروهای	 اواًل	 رقم	می	زند؛	 را	 تازه	ای	 ایران	وضعیت	 اساطیری	 روایت	 در	 فردوسی	

کنار	می	گذارد؛	 کاماًل	تجلی	می	کند	 که	 ماورایی	و	قدرت	های	آسمانی	را	تا	آن	اندازه	
در	 انسانی	 فوق	 نیروهای	 دخالت	 از	 نشانی	 که	 است	 اصلی	 مورد	 دو	 در	 تنها	
جانشین	 که	 است	 غ	 سیمر مورد	 در	 یکی	 می	شود:	 دیده	 مردمان	 زندگی	
نقش	 قوی،	 احتمال	 به	 و	 است	 او	شده	 فرزند	 و	 زال	 از	 حمایت	 در	 خدایان،	
درخواست	 به	 که	 است	 سهراب	 و	 رستم	 داستان	 در	 دیگری	 و	 دارد	 توتمی	
رستم،	خداوند	نیروی	جوانی	وی	را	به	او	بازپس	می	دهد	تا	سهراب	را	از	میان	

بردارد	)واحددوست،	1379،	47ــ	48(.

در	همین	حال،	او	با	انسانی	کردن	وجود	ایزدان	و	موجودات	مقدس	اسطوره	ای،	از	آنان	
تقدس	زدایی	می	کند	و	بنابراین	علی	رغم	درونمایۀ	اصلی	اساطیر	باستان	ایران،	امکان	
پهلوان	 بزرگ	ترین	 صورت،	 این	 در	 می	کند.	 فراهم	 آنان	 برای	 را	 تجربه	 و	 خطاپذیری	
شاهنامه،	یعنی	رستم،	نیز	امکان	انجام	خطا	را	دارد	و	اسفندیار	هم	می	تواند	به	طمع	
گناهان	خویش	را	ببینند	و	 فره	و	مکافات	

َ
کسب	قدرت	بیفتد؛	اما	همچنان	آنان	باید	پادا

جنس	این	مجازات	هم	مقدس	نیست،	بلکه	این	دنیایی	است؛	یعنی	قهرمان	به	دلیل	
کشته	می	شود	و	به	شکلی	بهشت	و	جهنمش	در	 گناهش	تحقیر	و	درمانده	یا	 یا	 خطا	

گرچه	اعتقاد	به	جزای	واپسین	نیز	برجای	می	ماند. این	جهان	رقم	می	خورد؛	
می	گذارد	 بنیاد	 ایران	 اساطیری	 ساختار	 و	 فضا	 در	 فردوسی	 که	 دیگری	 بدعت	
یکدیگر	 با	 آن	که	 از	 پیش	 اسفندیار	 و	 رستم	 است.	 آرمان	گرایی(	 برابر	 )در	 واقع	گرایی	
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نوشخواری	 یکدیگر	 با	 است،	 گریزناپذیر	 آن	ها	 تقابل	 درحالی	که	 و	 شوند	 نبرد	 وارد	
شهادت	 و	 قربانی	شدن	 به	 فورًا	 برنمی	آید	 اسفندیار	 پس	 از	 وقتی	 رستم	 می	کنند؛	
هنگامۀ	 در	 و	 می	گیرد؛	 یاری	 غ	 سیمر از	 و	 درمی	آید	 نیرنگ	 در	 از	 بلکه	 نمی	کند،	 فکر	
که	هویت	آن	ها	برای	 که	مخاطب	شیفتۀ	آن	است	 نبرد	رستم	و	سهراب	و	در	حالی	
را	 داستان	 قهرمانان	 و	 نمی	دهد	 احساسات	 به	 تن	 فردوسی	 شود،	 فاش	  یکدیگر	

قربانی	می	کند.
که	طی	سه	چهار	قرن	پس	از	آن	 گسترش	آن	و	حوادثی	 گر	ورود	اسالم	به	ایران	و	 ا
رقم	خورد	در	مجاورت	بنیان	های	اساطیری	موجب	پدیداری	و	اوج	گیری	حماسۀ	ملی	
کنار	آئین	ها	و	ساختار	اسطوره	ای	ایران	شکل	 گسترش	تشیع	در	 و	عرفانی	در	ایران	شد،	

که	شاخۀ	اصلی	آن	تبدیل	به	تعزیه	خوانی	شد.	 دیگری	از	حماسه	را	رقم	زد	
که	 گروهی	تعزیه	را	به	آئین	اساطیری	سوگ	سیاوش	مربوط	می	سازند	هرچند	
عده	ای	دیگر	نیز	این	نمایش	را	ادامۀ	منطقی	مجالس	روایت	و	تذکار	نمایشی	
نقاالن،	شاهنامه	خوانان،	سخنوران،	مداحان،	حکایت	خوانان،	و	قصه	گویان	
سراسر	 در	 دیرباز	 از	 که	 مجالسی	 می	دانند؛	 مذهبی	 و	 حماسی	 داستان	های	
که	البته	هر	دو	نظر	نیز	می	توانند	صحت	داشته	 فالت	ایران	رواج	داشته	است	
که	شبیه	خوانی	آغاز	به	شکل	گیری	نمود،	شرایط	 باشند،	زیرا	در	دورۀ	صفویه	
را	 نظرات	 این	 که	 چنان	 آمد.	 پدید	 اتفاقات	 این	 همۀ	 گسترش	 برای	 الزم	
بپذیریم	حضور	و	تأثیر	اساطیر	ایران	در	مجالس	تعزیه	طبیعی	به	نظر	خواهد	

رسید	)بهار،	1375،	446(.	

که	در	ساختار	 مضمون	و	بن	مایه	های	اصلی	تعزیه	بسیار	منطبق	با	بنیان	هایی	است	
کردیم. اسطوره	ایرانی	دنبال	

که	یکی	از	دوره	های	مهم	شکل	گیری	 بنابراین	دور	از	منطق	و	آئین	پژوهش	است	
کتابی	 در	 را	 آن	 در	 اسطوره	ای	 حضور	 دوران	 موثرترین	 و	 ایران	 در	 نمایشی	 ادبیات	
این	 از	 پیش	 این	رو،	 از	 بگیریم.	 نادیده	 است	 ارتباط	 این	 در	 آن	مستقیمًا	 که	موضوع	
و	 اسطوره	 تحول	 فراتْر	موضوع	سیر	 با	دیدی	 نویسنده	 گر	 ا که	 کید	شد	 تا نکته	 این	 بر	
که	 نداشت	 امکان	 می	داد	 قرار	 نظر	 مد	 ایران	 نمایشی	 ادبیات	 در	 را	 آن	 معاصرسازی	

کند. بتواند	به	راحتی	از	این	برهه	از	تاریخ	عبور	
انقالب	 از	 پس	 نمایشی	 ادبیات	 به	 که	 را	 هفتم	 فصل	 نویسنده	 که	 است	 جالب	
است.	 کرده	 نامگذاری	 الگوها«	 دگرگونی	 و	 »انقالب	 به	عنوان	 دارد	 اختصاص	 اسالمی	
ادبیات	 تاریخ	 نمونه	ای	 کهن	 و	 اسطوره	ای	 الگوهای	 در	 دگرگونی	 تاریخ	 این	 تا	 گویی	
ایران	روی	نداده	است،	در	حالی	که	مهم	ترین	برهۀ	طوالنی	این	تحوالت	را	همان	گونه	

که	اشاره	شد	به	فراموشی	سپرده	است.
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انتخاب ذوقی و تصادفی نمونه ها
و	 نمایشی	 ادبیات	 نمونه	های	 از	 پذیرفتنی	 پوششی	 برای	 نویسنده	 خوشبختانه	
داده	 قرار	 بررسی	 مورد	 و	 کرده	 انتخاب	 را	 گسترده	ای	 و	 متنوع	 طیف	 نمایشنامه	ها،	
و	 واقع	گرا	 نگارش	 انتخاب	های	خود	هم	شیوۀ	 در	 مثال	 به	عنوان	 که	 به	شکلی	 است؛	
فراواقعگرا،	و	هم	نمایشنامه	های	ملی	را	از	نظر	دور	نداشته	و	در	همین	تقسیم	بندی	ها	
و	 تخیلی،	 اساطیر	 و	صورت،	خلق	 فرم	 برداشت	 غیرمستقیم،	 اقتباس	مستقیم،	 نیز،	

برداشت	آزاد	از	افسانه	ها	را	مورد	نظر	قرار	داده	است.
بر	همین	مبنا،	تنوعی	پذیرفتنی	هم	در	انتخاب	نویسندگان	برای	خوانش	اسطوره	ای	
در	 نویسنده	 نظر	 از	 که	 آثاری	 دربارۀ	 خصوصًا	 حال،	 همین	 در	 اما	 دارد،	 وجود	 آثارشان	
کهن	نمونه	ها	و	عناصر	داشته	اند	)و	تعداد	 محتوا	و	فرم	و	صورت	اقتباس	غیرمستقیمی	از	
برده	است	و	بیشترین	اعمال		نظر	 انتخاب	ذوقی	خود	بهره	 از	 نیز	چشمگیر	است(	 آن	ها	
گرفته	است؛	 و	سلیقه	را	در	انتساب	و	ایجاد	ارتباط	بین	ذهن	و	عین	در	این	بخش	بکار	
و	 اسطوره	 موضوع	 با	 که	 کتاب	 متنوع	 مخاطبان	 برای	 موضوع	 از	 بخش	 این	 درنتیجه،	

نمایش	آشنایی	مناسبی	دارند	در	مواردی	می	تواند	با	نقد	و	چالش	جدی	مواجه	شود.
که	هم	در	انتخاب	نمایشنامه	و	هم	در	انتخاب	عناصر	 گاه	است	 نویسنده	خود	نیز	آ
کهن	الگویی	و	اسطوره،	خصوصًا	 و	محتوای	نمایش	ها	برای	تأویل	و	تفسیر	آن	در	حوزۀ	
این	رو،	ساختار	 از	 است.	 مواجه	 با	چالش	 امروزی،	 و	 مدرن	 فضای	 در	 درام	 در	حوزۀ	
گمان	می	رود	قرار	است	در	آینده	شکل	 که	 چهارچوب	ترسیم	شدۀ	دو	فصل	آغازین	را	
غالب	بررسی	باشد	به	مفاهیمی	عام	تر	و	همه	شمول	تر	تغییر	می	دهد	تا	بتواند	برخی	از	
کند	و	در	زیر	سایۀ	تأویل	و	تحلیل	خود	قرار	دهد.	به	عنوان	مثال،	 را	رام	 آثار	ناسازگار	
که	 کهن	نمونه	های	»سقوط	مرد	تنها«،	»سفر«،	»بیگانه	در	خانه«،	و	مکان	»قهوه	خانه«	
می	تواند	موضوعات	عام	زندگی	بشری	قلمداد	شود	تبدیل	به	عنصری	شاخص	برگرفته	
کهن	نمونه	می	شود	و	به	این	طریق،	تمامی	نمونه	نمایشنامه	های	 از	دل	یک	اسطوره	و	
انتخابی	از	مسیری	غیرمستقیم	و	با	رابطی	نه	چندان	منطقی	و	مستحکم	به	بنیان	های	

کهن	الگویی	مرتبط	می	شوند. اساطیری	و	
که	به	هیچ	وجه	امکان	انطباق	معنایی	یا	ساختاری	آثار	با	شاخص	های	 نویسنده	آن	جا	
کرده،	به	شیوۀ	جزئی	گرایانه	ای	 خود	را	ندارد،	ناچار	می	شود	به	این	ناممکن	بودن	اعتراف	
روایت،	 اثر	ضد	 که	یک	 انطباق	»آرامسایشگاه«	بهمن	فرسی،	 از	 متوسل	شود.	مثاًل	وقتی	

گریز،	و	نامتعین	است،	درمی	ماند	ناچار	به	تغییر	شیوۀ	خود	شده	و	چنین	می	نویسد	 معنا
تازه	 معیارهایی	 باید	 تحلیلشان	 برای	 که	 می	آفریند	 تازه	 الگوهایی	 فرسی	 	...
کثر	منتقدان	از	 کرد	و	شاید	به	همین	دلیل	هم	به	اعتراف	خود	نویسنده،	ا خلق	
کار	 کارهای	او	عاجزند	...	انطباق	آثار	فرسی	با	الگوهای	مطرح	شده	 درک	نظام	

دشواری	است	...		)ص.	107(.
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	بر	مبنای	این	تطبیق	ناپذیری،	نویسنده	به	ناچار	به	بررسی	نقش	عددهای	هفت	در	
این	نمایش	می	پردازد.

قاعده	 یک	 به	شکلی	 نمونه	ها	 بررسی	 از	 وسیعی	 بخش	 در	 تقریبًا	 استثنا	 این	
را	به	 اثر	 بر	مبنای	تفسیر	فردی	خود	هر	 محسوب	می	شود،	زیرا	نویسنده	ناچار	است	
که	از	خود	انعطاف	نشان	می	دهد	در	یکی	از	ساختارهای	تعریف	شده	اش	 فراخور	میزانی	

قرار	دهد.
اقتباس	مستقیم	 یا	 که	 آثاری	دست	می	زد	 انتخاب	 به	 که	مؤلف	 بود	 آن	 راه	دیگر	
تردیدی	 هیچ	 آن	ها	 انتساب	 در	 تحقیقًا	 یا	 داشتند	 اساطیری	 ساختار	 و	 محتوا	 از	
و	 در	دسته	بندی	 تا	 بود	 آن	 نیازمند	 نویسنده	 آن	صورت	 در	 البته	 که	 نداشت؛	 وجود	
ابتدا	 از	 دسترس	 در	 مصالح	 مبنای	 بر	 کرده،	 تجدیدنظر	 خود	 ساختارسازی	های	

ساختارهای	مناسب	را	شکل	دهد.

مؤخره
که	عنوان	شد	و	آن	چه	فرصت	بیان	آن	فراهم	 کتاب	تماشاخانۀ	اساطیر	علی	رغم	نکاتی	
پژوهش	های	 به	 ایران	 نمایشی	 ادبیات	 بیشتر	 توجه	 برای	 تأمل	برانگیز	 اثری	 نشد،	
جایگاه	 که	 زمانه	ای	 در	 است.	 حوزه	 این	 در	 ساختار	 و	 معنا	 هویت	شناسی	 بنیادین	
پژوهش	و	پژوهشگر	به	یک	کاالی	خریدنی	و	یک	فروشندۀ	دوره	گرد	شباهت	چشمگیری	
که	با	دغدغه	و	محتوایی	پیش	رونده	تحقیق	و	عرضه	می	شوند	 کرده	است،	آثاری	 پیدا	
کالن	خواه	و	جزئی	نگر	 گرانقدر	و	با	احترام	هستند؛	ازاین	رو	می	توان	به	خوبی	نگاه	 بسیار	

کرد	و	ارج	نهاد. کتاب	مشاهده	 نغمه	ثمینی	را	در	پژوهش	و	تألیف	این	
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 تازه های
بازار

هنر و ارزش
جورج	دیکی؛	مترجم:	مهدی	مقیسه؛	ویراستار:	
نشر	 و	 ترجمه	 تالیف	 موسسه	 تهران:	 محقق،	 بابك	
 85۰۰۰ )شومیز(.	 رقعی	 ص.	 	16۰ متن.	 هنری	 آثار	

ریال.	چاپ	اول/	15۰۰	نسخه.
شابک:978-964-232-2۰5-3

زبان	اصلی:	انگلیسی
موضوع)ها(: 1.	هنر	-	فلسفه	2.	ارزشها

نهادی	 نظریه	 کتاب	حاضر،	 در	 کوتاه:  معرفی   
است	 اول	سهمی	 است.	موضوع	فصل	 هنر	مدنظر	
آشکار	 فرضی	 پیش	 به	مثابه	 شناسی	 غایت	 که	
درباره	 بحث	 با	 دوم	 فصل	 است.	 داشته	 هنر	 ماهیت	 باب	 در	 نظریه	پردازی	 در	 نهان	 یا	
مابعدالطبیعه	افالطون	و	فلسفه	زبان	به	منزله	بستری	برای	نظریه	پردازی	در	مورد	معنای	
کارکردی	و	 کلمات،	به	خصوص	معنای	هنر	آغاز	می	شود.	در	فصل	سوم	نظریه	های	روندی،	
تاریخی	هنر	را،	مطابق	با	طبقه	بندی	»استیون	دیویس«،	بررسی	می	شود.	در	فصل	چهارم	
به	تاریخچه	روایت	های	متقدم	خود	از	نظریه	نهادی	هنر	می	پردازد.	چگونگی	ارزشیابی	هنر	

و	مفهوم	اصلی	آن	نیز	در	فصول	بعدی	تشریح	شده	اند.
  

سنت های مدرن معماری معاصر در هندوستان
Modern traditions, contermporary architecture in India 
کالوس	پیترگاست؛	مترجم:	نریمان	ذوالفقارنسب،	
محمدوریا	خورده	بینان،	محمددانا	سالم،	شبنم	
وزیری	 ص.	 	152 آوا.	 کتاب	 تهران:	 قدردان،	

)شومیز(.	75۰۰۰	ریال.	چاپ	اول/	1۰۰۰	نسخه.
شابک:978-6۰۰-346-1۰۰-۰

زبان	اصلی:	انگلیسی
موضوع)ها(: معماری	-	هند

در	 جدید	 سنت	های	 به	 حاضر،	 کتاب	 کوتاه:  معرفی 
که	 معماری	معاصر	هند	می	پردازد.	مؤلف	بیان	می	دارد	
گذشته	 که	به	اصطالح	معماری	مدرن	نامیده	می	شود	از	هزاره	 قسمت	اعظم	معماری	معاصر	هند	
آن	سرچشمه	می	گیرد.	الزمه	درک	معماری	معاصر	هند	درک	عوامل	و	علل	تعیین	کننده	روش	های	
معماری	و	تجلی	آن	در	هند	امروزی	است.	امروزه	تکنولوژی	در	جهان	غرب	به	بخش	جدایی	ناپذیری	
تبدیل	شده	است.	درواقع	تکنولوژی	تعیین	کننده	پروسه	و	تولید	است	و	پروسه	و	تولید	تعیین	کننده	
کدام	از	مکاتب	فکری	هند	بیانگر	نظرات	آن	ها	و	برگرفته	از	معانی	 تکنولوژی	هستند.	معماری	هر	

کیهانی،	اسطوره	ها	و	قدرت	استقالل	به	نمایش	درآمده	در	حکایات	مجسمه	ای	شکل	آن	ها	است.


