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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 سینما پرس :[از سایت برگرفته]

 ۱۳۹۵آذر  ۱۷ :[تاریخ]

 

 (۲) ایبیضایی و عقاید فرقه 

های مجعول بوده برای تبلیغ فرقه های نهفته در فیلمگوید؟/ دانش بسیار یا وهم گرایی/ آیا سمبلچه می« مسافران»فیلم 

 است؟

جایزه از جشنوارۀ دهم فیلم فجر  ۱۱( هشتمین ساختۀ بیضایی نامزد ۱۳۷۰سینماپرس: امیر اهوارکی/ فیلم مسافران )

دریافت کرد. تاکنون بسیاری از منتقدان سعی کردند تا بیان تمثیلی مستتر در فیلم را  جایزه از آن ۶شد که در نهایت، 

اند. چیزی که بدون فهمیدن آن، کشف اند. چون عمداً یا سهواً، عقاید فیلمساز را نادیده گرفتهکشف کنند اما موفق نبوده

 .های بیضایی عمالً ناممکن استجهان معمایی فیلم

یل آینه در فیلمش، آرزو دارد بهاءهللا را همچون عیسای مسیحیان از عالم مردگان به جهان زندگان جناب بیضایی با تمث

 .بکشاند و او را به نسل نو معرفی کند

 ۶جایزه از جشنوارۀ دهم فیلم فجر شد که در نهایت،  ۱۱( هشتمین ساختۀ بهرام بیضایی نامزد ۱۳۷۰فیلم مسافران )

تاکنون بسیاری از منتقدان سعی کردند تا بیان تمثیلی مستتر در فیلم را کشف کنند اما موفق جایزه از آن دریافت کرد. 

اند. چیزی که بدون فهمیدن آن، کشف جهان اند. چون عمداً یا سهواً، کیش و عقاید جناب بیضایی را نادیده گرفتهنبوده

 .های بیضایی عمالً ناممکن استمعمایی فیلم

کنم که فیلم مسافران، آخرین بار در سال فرصت رمزگشایی از این اثر رسیده باشد. یادآوری می ۲۵شاید اکنون بعد از 

( ۱۳۵۸سینماتک خانۀ هنرمندان بر روی پرده رفت و بهانۀ نگارش این نقد شد. نقد چریکۀ تارا ) در ۱۳۹۴مهر  ۱۳

 ایاز این کارگردان نیز اخیراً در سینماپرس منتشر شده است: بیضایی و عقاید فرقه

رای راقم که ها مشغول کرد. بفیلم مسافران در دهمین جشنوارۀ فیلم فجر رونمایی شد و ذهن مرا تا مدت ۱۳۷۰بهمن 

های او را خوانده بودم مقصود نهفته در این های بیضایی را دیده و حداقل پانزده عنوان از کتابتا آن زمان اغلب فیلم

 ۱۳۷۱ماه شود. دیدانستم که این فیلِم ظاهراً رئالیست، چرا در ابتدا و انتهایش غیرواقعی مینمود. نمیاثر، غامض می

، چند نوبت دیگر به تماشای آن نشستم. اما توفیری نکرد. یادم هست همۀ مجالت سینمایی به وقت اکران عمومی فیلم

آن دوران را برای یافتن جواب این پرسش زیر و رو کردم. اما گمشدۀ من در آنها نبود. همان ایام، مصاحبۀ زاون 

ای مفصل، که صفحه ۸۰وگوی گفتبه طبع رسید، یک « دربارۀ مسافران»قوکاسیان با بهرام بیضایی در کتابی به نام 

خواستند گشا نبود. بهرام بیضایی فیلمی ساخته بود که حتی منتقدان نیز از فهم آن عاجز بودند یا نمیباز هم مشکل

ها خواست واضحاً فیلمش را رمزگشایی کند. اما در این سالتوانست یا نمیچیزی در آن باره بگویند. خود او نیز نمی

 .ادیان، تماشای اخیر مسافران، دیگر برایم غامض جلوه نکرد به لطف مطالعات

 .کنیمای از داستان فیلم را نقل میاند خالصهیا اصالً آن را ندیده در ابتدا برای آنها که فیلم را از یاد برده

 خالصۀ داستان

دو کودکشان در یک اتومبیل بینیم که با در ابتدا، مهتاب )هما روستا( و شوهرش حشمت داوران )هرمز هدایت( را می

نشینند. آنها حامل یک آینۀ قدیمی هستند که باید آن را برای پور( میبنز کرایه به رانندگی صفر مولوی )آتش تقی
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رویم ما می»گوید: چرخد و میمراسم عقد به تهران برسانند. مهتاب قبل از سوار شدن به اتومبیل، رو به دوربین می

اندکی جلوتر، آنها یک زن « میریم!رسیم. ما همگی میاهر کوچکترم. ما به تهران نمیتهران، برای عروسی خو

 .کنندگریزد سوار میروستایی به نام زرین کال )فاطمه نقوی( را که از شوهرش می

ک شویم که یشود، اما ما با گزارش ستوان فالحی افسر راهبان )آتیال پسیانی( متوجه میصحنۀ تصادف نشان داده نمی

های یاوری و حیدرپور اش به نامرانندهکش در جاده کوهستانی با آنها تصادم کرده است و راننده و کمکتریلی نفت

 .انددستگیرشده

شود. پدر و مادر او، در قید عروسی در خانۀ دو اشکوبۀ عروس به نام ماهرخ معارفی )مژده شمسایی( برگزار می

کند. ماهو، برادر عروس )مجید مظفری( و )جمیله شیخی( زندگی می« زرگخانم ب»حیات نیستند و لذا ماهرخ با 

همسرش مستان )فاطمه معتمدآریا( در تدارک عروسی هستند. رهی برهانی )حمید امجد( نیز در مقام داماد در پی 

سافران( خانی( برادر حشمت )هرمز هدایت/ یکی از مافتاده است. حکمت داوران )جمشید اسماعیلبرخی کارهای عقب

 .شودرسند و خبر درگذشت مسافران اندکی بعد با تلفن به او داده میبا همسرش همدم )محبوبه بیات( از راه می

بینند. اما عجیب این است که خانم بزرگ روند و صحنه را از نزدیک میحکمت، ماهو و رهی به صحنۀ تصادف می

کرده را که در روزنامه ت ماهو، عکس اتومبیل تصادفماجرای تصادف را باور ندارد. ستوان فالحی به درخواس

چون آینۀ خانوادگی ما »گوید: شود و میآورد. اما او باز هم قانع نمیمی« خانم بزرگ»عصر به چاپ رسیده، برای 

 « .اند. مهتاب قول داده که آینه را به موقع بیاورد پس خواهد آوردپیدا نشده پس آنها نمرده

اندازد. آنها، اشیاء ز تمام شده است. او به اتفاق مستان و همدم، سوگواری عجیبی به راه میبرای ماهرخ همه چی

های کنند و نوکران خانه، متعاقباً پردههای سفید را پاره میشکنند و حتی تابلوهای نقاشی و پردهقیمت خانه را میذی

 .آویزندسیاه می

گویان وارد ها تسلیتپوش است و مهمانعروس، سراسر سیاه شب است و مراسم عروسی به عزا تبدیل شده. خانه

قلی یاوری )عنایت بخشی( و آورد؛ هللاشوند. ستوان فالحی دو رانندۀ خاطی را برای عرض تسلیت به این جمع میمی

به  ای عجیبشاگردش مچول حیدرپور )اسماعیل پوررضا(. ناگهان پسران راننده متوفّی و شوهر زن روستایی با کینه

نیا و مهتاب پردازند. ولی با نالۀ همسران چادری آنها که در جمع حاضرند )فهیمه رحیمضرب و شتم آن دو می

کنند و لغزنده بودن جاده را علت تصادف کشند. دو راننده، از حاضران عذرخواهی مینصیرپور( ضاربان عقب می

قریب خواهند رسید. پس از ه شود، چون مسافران عندهد تا آمادکنند. خانم بزرگ به ماهرخ دستور میمعرفی می

کند. ناگهان شش مسافر متوفّی با آید و همه را خوشحال میمدتی ماهرخ با لباس سفید عروسی از طبقۀ دوم به زیر می

کنند. مهتاب در جلوی آن شش نفر، آینه در دست، رسند و حاضران متعجبانه شادی میآینۀ قدیمی درخشان، از راه می

افتد و او دسته گل عروس را از رهی خورد تا به ماهرخ برسد. در نهایت، تصویر عروس در آینه میگویی ُسر می

آمدند! به شما گفتم که در راهند. اون به من قول داده بود. عروسیت مبارک دختر »گوید: گیرد. خانم بزرگ میمی

 « !جان

 نقد و نظر

کنند و عدۀ زیادی در تهران، آینۀ قدیمی را برای یک مجلس عروسی حمل میاین فیلم، داستان مسافرانی است که یک 

میرند. اما بزرِگ خانواده، مرگ آنها را باور ندارد. اما در نهایت منتظر آنها هستند. مسافران در تصادف اتومبیل می

 .شودرسند و عروسی برگزار میمسافران با آینه سرمی

هایی در فیلم مسافران وجود دارد که به یک واقعۀ تاریخی ارجاع واهیم کرد نشانههمانطور که در این مقال، اثبات خ

گوید: ما شود که رو به دوربین میدارد. اگر اجماالً این را بپذیریم، ابهام سخن مهتاب در سکانس اول مکشوف می

ون یک آرزو است که به آینده رسیم. به این ترتیب، ظهور مجدد مسافران همچمیریم و به تهران نمیهمگی در راه می

 .دهد؛ یعنی چیزی که جناب فیلمساز قصد دارد به مخاطبان خود القاء کند که در آتیه اتفاق خواهد افتادارجاع می

کند، عمالً باعث مرگ کسی شده که امیدهای توان گفت این واقعۀ تاریخی که فیلم به آن اشاره میبه طور خالصه می

بینیم که ماهرخ به شود. لذا در فیلم میاست. آن شخص، باالتر از یک انسان معمولی تلقی میرفته بسیاری به او می

کند و کند که گویی دنیا به پایان رسیده است. از سوی دیگر، خانم بزرگ این مرگ را باور نمیای عزاداری میگونه
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ن وعده، تخلف نخواهد شد. اینطور به نظر دهد که در ایشود و بشارت میوعدۀ مهتاب به آوردن آئینه را یادآور می

رسد که این وعده از جانب یک مافوق انسان داده شده، کسی که قدرت دارد حتی بر مرگ هم غلبه کند. و در انتها می

 .رسدرغم آنکه واقعاً مرده است با آئینه سرمیبینیم که مهتاب علیمی

ند آن است که عقاید بیضایی و تعلق او به بهائیت را نادیده علت اینکه منتقدان در رمزگشایی از فیلم ناتوان بود

 .اند. با شناخت هرچه بیشتر این فرقه، ابهامات فیلم نیز برطرف خواهد شدانگاشته

 گویند؟الف. بهائیان چه می

زی اجماالً باید گفت که فرقۀ بهائیت، یک بدعت در مذهب شیعه بود. تاریخ بهائیت، با سید علیمحمد حسینی شیرا

م.( در شیراز به دنیا آمد، تحصیل کرد و عضو فرقۀ شیخیه  ۱۸۱۹هجری قمری ) ۱۲۳۵شود. او در سال شروع می

هجری قمری، ادعا کرد که دوران هزار  ۱۲۶۰سالگی یعنی در سال  ۲۵شد. متعاقباً به حج خانۀ خدا رفت و در سن 

مدعی « باب»او ادعا کرد که باب المهدی است. سالۀ دین اسالم و غیبت حضرت مهدی)عج( به پایان رسیده است. 

زودی خودش را هایی به زبان فارسی و عربی نوشت و نشر داد. او اما بهشود و لذا کتاببود که وحی بر او نازل می

ای از پیروان فرقۀ شیخیه و ام! عدهگفت که من، خود او هستم که اآلن ظهور کردهمهدی منتَظر معرفی کرد و می

عوام، به تدریج مرید او شدند. از دیگر سو، علمای اسالم )از شیعه و غیر آن( باالتفاق به مخالفت وی  جمعی از

برخاستند. دلیل عمدۀ آنها این بود که پدر و مادر باب و محل تولدش در شیراز مشخص است و اینها هیچ شباهتی به 

کرد که خداوند در او حلول کرده است تا راه اند. باب در نهایت ادعا حضرت مهدی)عج( بن الحسن عسکری نبرده

 (۳۵۳بازگشت موسی و عیسی را فراهم کند. )ابوزهره، تاریخ مذاهب اسالمی، ص 

بنا به توصیۀ برخی از نزدیکانش، باب به قصد مالقات با محمد شاه قاجار به سمت تهران حرکت کرد. شاه، مجال 

بایجان تبعید کرد. به فرمان محمد شاه، چند نفر از علما در حضور دیدار نداد و در عوض او را به قلعۀ ماکو در آذر

سوادتر است )برای ها نیز بیناصرالدین میرزا )پادشاه بعدی( با او مباحثه کردند و معلوم شد باب از بسیاری از طلبه

شهر را به آشوب (. پیروان باب، سه ۷۳تا  ۷۱شرح ماوقع این جلسه نگا. اسماعیل رائین، انشعاب در بهائیت، صص 

با شدت گرفتن فتنۀ باب و یارانش، امیرکبیر دستور  کشیدند و حتی به ترور ناصرالدین شاه اقدام کردند که ناموفق بود.

به قتل وی داد. زیرا در اسالم حکم هر کس که خود را به دروغ مهدی موعود )عج( بخواند، قتل است. و این واقعه 

ساله بود. سپس سران بابی، نفی بلد  ۳۱الدی رخ داد که باب در آن زمان، می ۱۸۵۰مطابق  قمری ۱۲۶۶در سال 

 .شدند و به حکومت عثمانی پناهنده گشتند

داد، زودتر از هزار سال نخواهد آمد. اما هنوز بیست سال آید که آن موعودی که او بشارت میاز آثار اولیۀ باب برمی

او ادعا کردند که همان شخص موعود هستند! معرکۀ عجیبی به پا  نفر از اطرافیان ۲۵از مرگ باب نگذشته بود که 

ق.( و  ۱۲۴۷)متولد « صبح ازل»خواست و در نهایت، دو برادر ناتنی از بقیه پیشی گرفتند: یحیی نوری معروف به 

در  ق.(. آنها به ترتیب در قبرس و فلسطین اقامت کردند زیرا ۱۲۳۳)متولد « بهاءهللا»حسینعلی نوری معروف به 

ایران جایی برای آنها نبود. بهاءهللا به لحاظ اینکه به لحاظ سن، از باب هم بزرگتر بود پیروان بیشتری یافت. او نبوِت 

خواند که خداوند مطابق این زمان، مبعوث کرد، اما در عین حال خود را پیامبر جدیدی میانبیاء صدیق را انکار نمی

 !کرده است

شود. او در کمال تعجب، قوانین و شرایعی را که باب وضع کرده بود به ت زیادی دیده میدر سخنان بهاءهللا تناقضا

ها است. بهاء، خودش را ماشیَح یهود و عیسای مسیحیان تدریج باطل اعالم کرد و مدعی شد که موعوِد همۀ امت

ی به رهبران دینی جهان و نامید و در نزد شیعیان خود را ظهور ثانوی حضرت امام حسین)ع( معرفی کرد! او حتمی

قمری،  ۱۲۸۰هایی نوشت تا بدو ایمان بیاورند. بهاءهللا دعوت خود را در بغداد به سال نامهسران ممالک، دعوت

دوازده سال بعد از آنکه به حکم ناصرالدین شاه نفی بلد شده بود آشکار کرد. همان سال او به عثمانی تبعید شد و پس 

 ۱۳۰۹سال آخر عمرش را نیز در همانجا گذرانید. بهاءهللا به سال  ۲۴در فلسطین رفت و از پنج سال به شهر عّکا 

 .هجری قمری، در عّکا مرد و مدفون شد

بعد از مرگ بهاء، پسرش عبدالبهاء کار او را پی گرفت. بنا به گفتۀ میرزا آقاخان کرمانی در رسالۀ هشت بهشت، 

است و سپس « موعود»پسران بهاءهللا در همین ایام، نبیل زرندی یکی از نزدیکان باب را که قبالً ادعا کرده بود که 

ند )نگا. ویکی پدیا: نبیل زرندی(. خصوصیت عبدالبهاء آن بود که خواست خود را خلیفۀ بهاء بخواند، به قتل رسانیدمی
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شده را معیار تعالیم خود قرار به جای قرآن در نزد اسالف خود، تورات و اناجیل را فراگرفت و این دو کتاب تحریف

مین دلیل، سید های این فرقه در نزد مسلمانان علن شده بود. به هداد. شاید علت اصلی این موضوع این بود که دروغ

شمسی( که جانشین صبح ازل شد آن فرقه را به تدریج منحل کرد و پیروانش را به  ۱۲۴۱-۱۳۱۸آبادی )یحیی دولت

 .دامان اسالم برگردانید

باب از عالقۀ مردم به امام دوازدهم)عج(، سوء استفاده نموده و با ادعای مهدویت برخی از عوام را پیرو خود کرده 

بهاءهللا از ابتدا آیین اسالم را منسوخ اعالم کرد و به همین دلیل، اغلب مسلمانان که به شوق امام دوازدهم به بود. اما 

دانند )تاریخ مذاهب اسالمی، ص این فرقه گرویده بودند جانب او را رها کردند. پیروان بهاءهللا او را مافوق انسان می

نۀ باب در شیراز یا تبعیدگاه بهاءهللا در بغداد است! آنها در زمان حیات هللا در نزد آنها، زیارت خا( لذا حج بیت۳۵۶

بردند! و قبلۀ خود را نیز با رفتن او به تبعیدگاه جدید، هللا نیز به سمت شهری که او در آن اقامت داشت سجده میبهاء

 !دادندتغییر می

 گوید؟ب. فیلم مسافران چه می

است  ۱۳۵۴یا  ۱۳۵۳ن علن کرده که طرح داستان مسافران مربوط به سال بیضایی در مصاحبه با زاون قوکاسیا

ای کوتاه نوشته است: (. او برای مجلۀ فیلم )ویژۀ دهمین جشنوارۀ فیلم فجر( مشابهتاً جمله۸۹)دربارۀ مسافران، ص 

، ش ۱۳۷۰بهمن  ۱۲)ماهنامه فیلم، « ها وسوسههای سالیان من بود؛ یکی از دهساختن این فیلم، یکی از وسوسه»

 .(۳۱، ص ۱۱۹

شود اما کند که عدۀ زیادی منتظر آمدنش هستند. او کشته میفیلم مسافران با زبان تمثیل، از موعود بهائیان حکایت می

گردد. مهتاب در این فیلم، تمثیل شخص موعود است همچون عیسی )به قرائت مسیحیان( بر مرگ غلبه کرده و بازمی

خان امیرکبیر که به حکم علمای بخشی( که باعث مرگ آنها شده در حکم قاتل او. میرزا تقی کش )عنایتو رانندۀ نفت

شود. بیضایی شیعه فرمان قتل باب را صادر کرد، همواره در نزد پیروان این فرقه به عناوین سفاک و خونریز یاد می

ها یعیان نشان دهد. به چند مورد از این نشانههایی گذاشته تا ضاربان و قاتالن موعود را، از شدر فیلم مسافران، نشانه

 :توجه فرمایید

، اصطالح «یاور»، در نقش رانندۀ خاطی بازی کرده است. اگر به جای نام «قلی یاوریهللا»بخشی در نقش  تیعنا ۱

ول مچ»شود. نام شاگرد راننده نیز ای روشن میرا بگذاریم مقصود کارگردان تا اندازه« شیعه»عربی آن یعنی 

دهد. فرهنگ معین برای نام کوچک است. نام خانوادگی او، مشخصاً به شیعیان علی بن ابیطالب ارجاع می« حیدرپور

 .های زنانوی، دو معنا ذکر کرده است. مچول: ]عامیانه[ کوچک و ظریف، ]اسم خاص[ نامی از نام

اه باشد و مچول حیدرپور )کمک راننده( در حکم قلی یاوری، نماد ناصرالدین شتواند این باشد که هللاتعبیر دیگر می

نیز « امیر»و « حیدر»معنی هستند، چنانکه ، هم«ناصر»و « یاور»های شود نامامیرکبیر. همانطور که دیده می

استفاده شده « مچول»از متضاد آن یعنی « کبیر»کنند. در این تعبیر، به جای نام معانی یکسانی را به ذهن متبادر می

رانندۀ خاطی، ناصرالدین شاه و امیرکبیر هستند که به امیرکبیر تحقیر شود. لهذا مقصود از این راننده و کمک است تا

 .اندقتل علیمحمد باب اقدام کرده، پیروان او را از ایران رانده

متفاوت از ادبیات های این دو راننده، شود که کلمات به کار رفته در دیالوگدیده می« مسافران»مطالعۀ فیلمنامۀ  با ۲

برند: پیغمبر، موال، عزرائیل، فرزند شش ماهه، منزل ها است. آنها از اصطالحات مذهبی استفاده میسایر شخصیت

گویند. به جمالت آنها توجه )= همسر(. این دو در عین ادای کلمات مذهبی، به ساحت حضرت عزرائیل هم کفر می

 :کنید

ه پیغمبر، ما قاتل نیستیم... گفتیم یک تُک پا بیاییم عذر گناه نکرده. از ما به دل به پیر، ب»ـ یاوری )عنایت بخشی(: 

گیر گیرین... زمینره. عوض مینگیرین جان موال. به ما گفتن، به خانمی خودتون رضایت دادین. جای دوری نمی

 !گیرم کردیبشی عزرائیل که زمین

ستا! من چی بگم که تازه عیالم؟ شش ماهه دختر، روی دست ـ حیدرپور )اسماعیل پوررضا(: آتیش زدی به دلم او

کنند. از ما گذشت کنید ره خانم! منزل، دعا به جونتون میپدر! )در خطاب به خانم بزرگ( جای دوری نمیمادرش، بی

 !که همگی محتاج بخششیم
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ی چادری در فیلم. نام این هااین دو مرد که در مجلس حضور دارند، چادری هستند؛ و البته تنها شخصیت همسران ۳

 [۱عفت ]است: اعظم و  دو زن نیز از اسامی خاص شیعیان انتخاب شده

ابتدای ورود این دو راننده به مجلس، پسران صفر مولوی )رانندۀ بنز( و شوهِر زن روستایی، به ضرب و شتم  در ۴

کنند. در شوند و لذا آه و فغاِن بسیار میتوانند مانع پردازند. همسران آنها که در مجلس حضور دارند نمیآنها می

در « به این بچه رحم کنین!»گوید: گیرد و میاش را بر سر دست مینهایت، عفت )مهتاب نصیرپور( بچۀ شش ماهه

 .نشیننداین وقت، ضاربان عقب می

باب یا تبعید کنندگان سخن بیضایی در یک کالم این است که موعود دین بهایی، زمانی خواهد رسید که قاتالن علیمحمد 

بهاءهللا و کسانی که به این موضوع راضی هستند به خطای خودشان اعتراف کنند. در این صورت بهاءهللا )که ظهور 

ثانوی عیسی است( از قبر زنده شده، رجعت خواهد کرد. همانطور که گفتیم بهائیان برای جناب حسینعلی نوری 

لذا زنده شدن او برای پیروان این فرقه عجیب نیست. اما کسانی که با عقاید بهائیان )بهاءهللا(، شأن مافوق انسان قائلند. 

نماید، همانطور که مخاطبان فیلم مسافران دچار تحیّر شدند که مردگان چگونه آشنا نیستند برایشان عجیب می

 .اندبازگشته

ی تمثیل قرة العین باشد. او در حین فرار از تواند نماد یکی از نوبهائیان یا حتزرین کالی سبحانی )فاطمه نقوی( می

شود. با توجه به فمینیسم افراطِی بهائیان، که به رود و کشته میدست شوهرش بر این اتومبیل سوارشده، با آنها می

خواسته به واسطۀ امثال قرۀ العین پیش از موج فمینیسم غربی رواج یافت، فیلمساز در اینجا با خلق این شخصیت می

زنان در جوامع شیعه، انتقاد کند. نام شوهر او، شعبان سبحانی )کریم اکبری مبارکه( نیز بر شیعه « زندگی سبک»

پور( رانندۀ سواری نیز از اسامی رایج در میان مسلمانان بودن او داللت دارد. همچنین نام صفر مولوی )آتش تقی

مسلمین رایج است، عمالً رابطۀ خوبی با خانوادۀ داوران است. او با فرزندان بسیار )سه پسر و سه دختر( که در میان 

 .کنددارد و لذا به بالی آنها دچار شده و در انتها نیز با آنها رجعت می

ممکن است سؤالی به ذهن متبادر شود که چرا یک زن )مهتاب( در حکم منجی موعود انتخاب شده است؟ پاسخ ما 

قهرمانان آثار بیضایی، زن هستند؛ از  ار بیضایی، قابل انکار نیست. اغلباجماالً این است که فمینیسم افراطی در آث

(، ۱۳۶۶های شاید وقتی دیگر )( تا فیلم۱۳۵۸( و چریکۀ تارا )۱۳۵۶(، کالغ )۱۳۵۳(، غریبه و مه )۱۳۵۱رگبار )

( ۱۳۵۴حقایق دربارۀ لیال دختر ادریس ) مانندهایی ( و همچنین فیلمنامه۱۳۸۷(، وقتی همه خوابیم )۱۳۸۰کشی )سگ

(. در واقع بیضایی از دیرباز در آثار مختلف خود تالش کرده تا به همه بقبوالند که قهرمان و ۱۳۵۹و شب سمور )

های مردساالر ایرانی نیز بر دهندۀ جهان، باید زن باشد. او در مصاحبه با قوکاسیان تأکید دارد که حتی خانوادهنجات

 :چرخندزن می حول محور

شود آنها تصمیم به نظرم در واقعیت، مردها معموالً رئیس خانه هستند ولی مرکز آن نیستند. و آنچه که دیده می

اند. گیرند که از راهی عاطفی و به چشم نیامدنی به سوی آن هدایت شدهگیرند، ظاهری است. آنها تصمیمی را میمی

آن است که این مرکزیت را نشان ندهد. این مرکز بودن، نامرئی است زن در عمل، مرکز خانه است و هنرش در 

 (۹۴داریم. )دربارۀ مسافران، ص مگر وقتی که ازش فیلم برمی

را معادل « استبداد»و « پدرساالری»بیضایی آشکارا مخالف پدرساالری است. او در مقدمۀ کتاب نمایش در ایران، 

آید و نه از موج ینیسم افراطی در آثار بیضایی، از عقاید فرقۀ بهائیت می(. البته فم۴یکدیگر به کار برده است )ص 

غربی آن. هرچند که در عمل، تفاوتی با هم ندارند و حتی آسیب فمینیسم بهایی، بیشتر است. زیرا آنها برای نسوان، 

برداری سوء از زنان بوده شوند. هرچند که اینها فقط شعارهای رهبران بهایی برای بهرهشأن امامت و رهبری قائل می

 .هایش استفادۀ ابزاری کرده استاست. چنانکه متأسفانه باید گفت که بیضایی نیز از بازیگران زن در فیلم

شود، بر خالف محوریت زن در تفکر بیضایی، آن چنان است که حتی مراسم عروسی نیز در خانۀ ماهرخ برگزار می

باشد. )و عجیب است که این موضوع، در فیلمنامۀ روز واقعه نیز دیده عرف رایج که عروسی باید در خانۀ داماد 

شود.( و توجه کنید که رود و مراسم نیز در همانجا برگزار میشود که داماد سوار بر شتر، به خانۀ عروس میمی

ای فیلم نیز هترین دیالوگشود و مهمنامیده می« خانم بزرگ»بزرگ خاندان معارفی )جمیله شیخی(، یک زن است که 

شود. خانم بزرگ، نمایندۀ تفکر فیلمساز است و تنها اوست که اعتقاد به رجعت مهتاب را تا انتها از زبان او شنیده می

رسند. آنها حتی دهد. در حالیکه مردان بزرگ خانواده در کنار او، همچون سیاهی لشکر به نظر میاز دست نمی
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( ایفاء کرده که ۱۳۶۷اصغر گرمسیری )بازیگر نار و نی ـ مردان را علیدیالوگ هم ندارند. نقش یکی از این پیر

 .سابقۀ طوالنی در تئاتر و سینما دارد

گوید که نسل داوران دارد حکمت داوران، پسر ندارد و لذا از مرگ دو پسر برادرش در تصادف، ناراحت است و می

ارداری مجدد برایم خطر مرگ دارد. اگر تو مطمئن دهد که دکتر به من گفته بشود. زنش همدم جواب میمنقرض می

هستی که بچۀ سوم ما پسر خواهد شد من حاضرم این خطر را به جان بخرم. پاسخ بیضایی برای وضعیت بحرانی 

ها را نیز ها را همچون قرة العین بگشاید و جوانتواند خیلی از راهفرقۀ بهایی این است که اگر زن منجی شود می

 .جذب کند

 آینه نماد چیست؟ ج.

های فهم مسافران، درک مفهوم آینه در آن است. هیچ جواب قطعی و روشنی وجود ندارد. بیضایی اما یکی از دشواری

 :در مصاحبه با زاون قوکاسیان تصریح کرده که آینه در فیلم او، به عنوان نماد یا نشانه برگزیده شده است

نگ، امید، سازندگی، باروری، شادی، زندگی و غیره است. این آینۀ آینه نشانۀ هر چیز خوب، روشنی، پاکی، فره

 (۱۶۷ها است. )دربارۀ مسافران، ص ای از تداوم و بخت در خانۀ معارفیخاص، نشانه

ری، ماهرخ را ها تفاوت دارد. مثالً در سکانس عزاداگوید این آینۀ موروثی، با دیگر آینههمانطور که بیضایی می

شکند و چیز خاصی اتفاق ل مختلف خانه از جمله یک آینۀ بزرگ به قوارۀ همان آینه کذایی را میبینیم که وسایمی

رسد که این آینۀ موروثی، به تداوم نبوت یا خالفت در مسلک بهایی اشاره داشته باشد. به افتد. لهذا به نظر مینمی

گردند تا اند اما آنها از جهان برزخ بازمیهعبارت دیگر، سخن بیضایی این است که اگرچه مؤسسان فرقۀ بهائیت مرد

 .این عهد را به نسل بعدی بسپارند

همانطور که در ابتدای مقال گفتیم، فیلم مسافران را باید همچون یک واقعۀ تاریخی تلقی کرد. جناب بیضایی در ادامۀ 

دارد. مقصود او از این تعبیر، ، در زندگی روزمرۀ ایرانیان تأکید «مردگان»همین مصاحبه، به اثرگذاری برخی از 

 :اقتدای ایرانیان به پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( است

ایم، و آنها در زندگی ما دخالت دارند، هر چند به چشم کنیم که از دست دادهبسیاری از ما، با کسانی زندگی می

ویژه برای ملتی که ید خیلی ساده باشد بهگوید. درِک این موضوع باآیند. خانم بزرگ به روشنی این مطلب را مینمی

کنند. آیند و آینه را واگذار می[ در صحنۀ پایانی آنها می۲کند. ]اش و مردگانش زندگی میدر حقیقت با فرهنگ گذشته

 (۱۶۷گویند. )دربارۀ مسافران، ص آیند و آن را به نسل نو، شادباش میآنها برای ستایش زندگی می

شود که او با تمثیل آینه، آرزو دارد بهاءهللا را همچون عیسای مسیحیان، از عالم یشین ما مؤکد میبه این ترتیب سخن پ

 .مردگان به جهان زندگان بکشاند تا وی را به نسل نو معرفی کند

 هایی از مصاحبه با بیضایید. برگزیده

تالش زاون قوکاسیان بود در که حاصل « دربارۀ مسافران»، کتاب ۱۳۷۱همزمان با اکران عمومی فیلم در دی 

 ۸۰وگوی مفصل ای، حاوی پنج نقد است و یک گفتصفحه ۱۹۲انتشارات روشنگران به طبع رسید. این کتاب 

 [۳.]های آنای با بهرام بیضایی و همچنین شناسنامۀ فیلم و عکسصفحه

در اینجا، سخنان بیضایی را بر های خود را علن کرده است. بیضایی در مصاحبه با زاون قوکاسیان برخی از انگیزه

 :کنیموگو، نقل میحسب ترتیب گفت

کند ولی نه برای ریختن اشک، بلکه چون کسی که منتظر در مراسم سوگواری شرکت می« خانم بزرگ»: ییضایب ۱

عروسی راستی دهد تا آنها از راه برسند. امشب قرار بود عروسی باشد و او بهمسافران است. او همگی را آمادگی می

شود واقعیت را در هم کوشد او را در هم بشکند و او سرانجام موفق میاندازد. به بیان دیگر، واقعیت میرا به راه می

 (۹۹بشکند و از آن چیز نویی متناسب با عواطف خود بسازد. )ص 

توان او را انتظار میبه عبارت دیگر، جناب بیضایی مدعی است که هرچند منجی بهاییان، مرده است اما با عالقه و ]

 [!از عالم برزخ باز آورد
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 -آرزوی ماهرخ، یا یک رؤیا  -آرزوی خانم بزرگ باشد، یا رؤیا  -تواند رؤیا : بازآمدن مردگان، میییضایب ۲ .

 -تواند رؤیا جمعی. ولی برای این که خیال همه را بیش از آنچه هست پریشان کنم، باید بگویم حتی میآرزوی دسته

مردگان و میل بازگشت و حضور آنان در این مجلس عروسی باشد، که از طریق ذهن چون منی اعالم  آرزوی

 (۱۰۰کنند. )ص می

 [.عنی بازگشت بهاءهللا به این دنیا، آرزوی جامعۀ بهائی و البته شخص بهاء است]

اه بکشند و توی آن سیاهی، کنند و بعد برای سوگواری ناچارند سیبیضایی: برای عروسی دارند خانه را سفید می .۳

شود. بنابراین، پیوسته این تضاد هست. به تناوب زندگی است و مرگ، تا در صحنۀ پایان دوباره آن سفیدی پدیدار می

 (۱۰۵آیند. )ص که حتی مردگان برای شرکت در جشِن ستایِش زندگی می

 .[انداذعان بیضایی به اینکه مسافران واقعاً مرده]

رفت ساخته شود و ای باشد که میسافران، نیازمند کابوسی بودم که مضمون آن، پاشیده شدن خانهبیضایی: در م .۴

 (۱۱۱حّس گناه. )ص 

، احساس ماهرخ است که گمان دارد «حّس گناه»های باب و بهاء، در خاک ایران دوام نیافتند. مقصود از زیرا فرقه]

گویند عیسی به های بنیادی مسیحیت نیز هست که مینین از آموزهاند. این احساس، همچمسافران به خاطر او کشته شده

 [!ها کشته شدخاطر ما انسان

شود در واقع تجسم اندیشۀ خانم بزرگ بیضایی: وقتی ماهرخ در اوج مجلس سوگواری جامۀ سفید بر تن، وارد می .۵

سازد. آیا وقتی او با واقعیت جدیدی میکند و است که به عمل درآمده. او با این قدم، واقعیت موجود را دگرگون می

گردد، این واقعیت خود چیزی شبیه رؤیا یا کابوس نیست؟ حاال که رخت رخت سفید عروسی به میان سوگواران برمی

 (۱۱۴و  ۱۱۳آورند. )ص عروسی پوشیده شده، مردگان آینه را هم می

( کشیش ایرلندی پهلو ۱۶۸۵-۱۷۵۳جورج بارکلی ) شود که به نظریات غریبآلیسم دیده میاینجا نوعی از ایده رد [

ها یا شناسیم، تجسم اندیشۀ انسانزند. در این نظریه، واقعیت خارجی وجود ندارد و آنچه ما به عنوان واقعیت میمی

 [!خداوند است

آرزو، شود از رؤیا، کابوس، تخیل، شود، بلکه همچنین تشکیل میبیضایی: زندگی فقط از واقعیت تشکیل نمی .۶

ها پخش هستند و اند؛ یعنی در ذهنهایی که هنوز شکل مادی به خود نگرفتههای گمشده، و واقعیتاسطوره، واقعیت

 (۱۱۷و  ۱۱۶اند و روزی به چشم آمدنی خواهند شد. )ص هنوز کالبد نپذیرفته

گفتیم؛ یعنی سیاحت کردن در آلیسم( ایشان که در بند قبل گرایی محض )ایدهاین نیز، برهان دیگری است برای ذهن]

 [[!عالم هپروت به جای واقعیت

بیضایی: لزومی ندارد کسی صحنۀ پایانی را باور کند. کافی است که آن را دوست داشته باشد و با آرزوی نهفته  .۷

نند کدر آن ـ که یک آرزوی دیرین بشری است ـ همدل باشد. این معنا که حتی مردگان هم به ما زندگی را توصیه می

 (۱۱۷آیند یا نه؟ )ص اهمیتی بیش از آن دارد که بپرسیم مردگان واقعاً می

کند که شیعیان گرایی مفرط، آرزو میداند که شیعیان به آمدن منجی اعتقاد دارند. ولی او با یک ذهنجناب بیضایی می]

گرایی بیضایی در این است کنند! آفت ذهنپنداری دهند با منجی فیلم او همذاتکه عموم مخاطباِن فیلم او را تشکیل می

فعّال ما »ها و واقعیات و جهان، هیچ دانسته شده. به عبارت دیگر، خداوند که که نقش خداوند به عنوان خالق انسان

هایی چون او را تحقق و است در پندار بیضایی، حاِل انفعال دارد و گویی که منتظر ایستاده تا خواستۀ انسان« یشاء

 [!ببخشدعینیت 

شود؛ از گزارش افسر بیضایی: داستانگویی فیلم، بافت مستند دارد و همۀ مسیر ماجرا مثل یک مستند دنبال می .۸

شده، توضیحات راننده و کمک راننده و های مچالهراهبان گرفته تا گزارش سرگرد اداری، رفتن به گورستاِن سواری

ارد. در عین حال روی دیگر، بافت آئینِی داستان است. این روی دوم به کند که فیلم، بافت مستند دغیره همه تأیید می

دهد که مهتاب با تصویر سخن بگوید و پس از مرگ به ماهرخ دارو بنوشاند و در پایان آینه را بیاورد. ما اجازه می

 (۱۲۰)ص 
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های آئینِی آن، به دهند و بخشمیهای مستند فیلم، به وقایع تاریخی ارجاع همانطور که در ابتدای مقال اشاره شد بخش]

 .[آرزوی بیضایی و پیروان بهایی برای رجعت رهبران مرده یا مقتول این فرقه

خواستم راجع به قرار دادن شش صندلی در مجلس سوگواری حرف بزنید. آیا این سنت واقعاً در ایران زاون: می ۹

 وجود دارد؟

تری وجود دارد. مانویان شدههای امروزیکه همین امروز هم به شکلبیضایی: بله، این یک آیین بسیار قدیمی است، 

دادند، که هم به معنی فراخوانی او بود، هم نشان جای خالی او، هم اینکه او در یادوارۀ مانی، تختی برای او قرار می

ر به میان مؤمنان به طور معنوی میانشان حضور دارد، و هم نشان اینکه او برتر و سِر مجلس است، و هم اینکه اگ

و  ۱۵۸اند. )ص دار فرود آمد جای خود را بگیرد، و هم نشان اینکه هرگز جای او را به دیگری نسپردهشب زنده

۱۵۹) 

م.( نیز همچون باب و بهاء، یک پیامبر دروغین بود. مانی  ۲۱۵-۲۷۵به نظر راقم، نکته مهم این است که مانی )]

ه حضرت عیسی)ع( به آمدنش بشارت داده بود. اما آنچه بیضایی مغفول کرد کخود را همان موعودی معرفی می

توان او را گذاشته آن است که با خالی کردن جای یک مرده در صدر مجلس و با دعا و التماس یا کابوس و آرزو، نمی

ین بود، تمجید زنده کرد. جالب توجه اینکه جناب بیضایی در کتاب نمایش در ایران از مزدک نیز که یک پیامبر دروغ

 .[زار وجودی جناب بیضایی، فقط مستعد پذیرش بذرهای تغییریافته و مجعول است(. گویی کشت۹کرده است )ص 

وقتی نوشته یا ساخته شود بخشی از واقعیت است زیرا از ذهن ما بیرون « غیرواقعی»بیضایی: در منطق من،  .۱۰

 (۱۶۱آمده و بنابراین متکی بر درک جهان است. )ص 

 [.گرایی افراطی بیضایی متذکر شدیمدر خصوص ذهن ۷تا  ۵این جمله نیز دلیل دیگری است بر آنچه در بندهای ]

 اسناد و ادلۀ دیگری از فیلمه. 

 .شوددر فیلم مسافران، ادلۀ بسیاری وجود دارد که به منجی بهایی اشاره دارد. در ذیل به برخی از آنها اشاره می

دهد: چه چیزی خواهید ببینید؟ او جواب میدهد که اتاق مهتاب آماده شده. آیا نمیخبر میمونس به خانم بزرگ  .۱

های آقا تار مهتاب تا کتابرود تا همه وسایل آنها آماده باشد، از سهتر از این؟ و سپس برای دیدن اتاق مهتاب میمهم

هند در این خانه بمانند. ظاهراً در نزد خانم خواها. گویی خانوادۀ مهتاب برای همیشه میحشمت و اسباب بازی بچه

 .تر استبزرگ، آمدن مسافران از عروسی ماهرخ نیز مهم

ها قبل در نزد مهتاب بوده و او قرار است آن را برای عروسی ماهرخ بیاورد. جناب آن آینه موروثی، از سال .۲

ا نباشد دیگری نیز نخواهد بود. لذا خانم بزرگ، ای آینه و مهتاب را مالزم کرده که اگر یکی از آنهبیضایی به گونه

ای نیافته است؛ حتی پذیرد چون افسر، آینهگواهِی افسر راهبان )آتیال پسیانی( را بر مرگ مهتاب و همراهانش نمی

شکسته و خردشده. به عبارت دیگر، مهتاب با داشتن آینۀ موروثی، گویی عهد نبوت و خالفت را در اختیار دارد. حاال 

آید تا آن را به نسل بعدی بدهد. لذا عروسی ماهرخ در فیلم، نمادی از این تجدید عهد است. دلیلی که از فیلم و میا

ها و تخریب تجهیزات عروسی، داماد )رهی( از توان ذکر کرد آنجا است که بعد از سوگواری مفصل ماهرخ و زنمی

شدیم و آن آینه شکسته ای عقد میما پای آینه»دهد: می شان چه خواهد شد؟ ماهرخ جوابپرسد که آیندهماهرخ می

به «. کنیمشکنیم. فقط صبر میما نمی»دهد: و ماهرخ جواب می« ما چرا باید بشکنیم؟»پرسد: رهی می«. است

د شود آینه در نزعبارت دیگر، اگر آینه نباشد، مجلس عروسی نیز در کار نخواهد بود. چون آنطور که در فیلم گفته می

آخرین عروس خواهد ماند. نکتۀ مهم این است که این آینه، زایل شدنی نیست همانطور که در روایات دینی آمده است 

 .که زمین از حّجت خدا خالی نخواهد بود

که سنگ قبر هم دارند! در حالیکه تمام این  کنندماهرخ و همراهان در قبرستان بر سر شش قبر تازه، سوگواری می .۳

ای باشند برای توانند نشانهها میپیوندد. چگونه چنین چیزی ممکن است!؟ سنگمدت صبح تا شب به وقوع میفیلم، در 

 .تاریخی بودن این واقعه و مرگ آنها. چنانکه همزمان با تیرباران باب، برخی پیروان او نیز با وی کشته شدند

ده است که دستی همچون دست مهتاب با صدای مرغان بیند. در متن فیلمنامه آمماهرخ در بستر بیماری، کابوس می .۴

 (۴۹شود )فیلمنامۀ مسافران، ص دهد و او آرام میایم( به ماهرخ نوشدارو میدریایی )که در سکانس اول شنیده
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کند که از پرورشگاه یک بچه بیاوریم و مستان که از شوهرش ماهو یک بچۀ ناقص الخلقه دارد به او پیشنهاد می .۵

بگذاریم )برای زنده نگه داشتن نام او(. این زوج نماد کسانی هستند که خانم بزرگ و دوراندیشی « مهتاب» اسمش را

کنند و خبر ندارند که مهتاب زنده خواهد شد! او یک استاد دانشگاه است و خانم بزرگ با لحن کنایی وی را درک نمی

 .خواندمی« استاد»او را 

جه شدم که در مجلس سوگواری، گروهی از زنان با چادر عربی همچون سیاهی لشکر در تماشای چند بارۀ فیلم متو .۶

ها قاعدتاً ربطی به این مجلس ندارند کنند. این مهماناند و گاهی به شیوۀ اعراب عزاداری میدر انتهای مجلس نشسته

خواسته مجلس حتماالً میشود. بیضایی با آوردن آنها اچنانکه تصویرشان نیز هیچگاه به روشنی نشان داده نمی

 .ای را با حضور طوایف مشهور ایرانی برگزار کندمحاکمه

کند. فیلم مسافران و متن ها بسنده میموارد بیشتری نیز در فیلم هست لکن راقم از این پس، فقط به ذکر دیالوگ

تر است ما فقط به آن ارجاع یاباش، در اینترنت قابل دانلود است و چون متن پی. دی. اف فیلمنامه آسانفیلمنامه

در انتشارات روشنگران به چاپ رسیده با نسخۀ  ۱۳۷۱دهیم. با این توضیح که فیلمنامۀ مسافران که در سال می

 .شدۀ فیلم، تفاوتی ندارداکران

 (۲۲اند. )ص اند بیرون کشیدهها داشتهمستان: خانوادۀ معارفی برای نوسازی خانه، هر چه در حساب .۱

تک ما بود. هر کدام در عقد بعدی، آن را به عروس نو سپردیم. تر سر عقد تکخانم بزرگ: آینه از چند نسل پیش .۲

در آخرین عروسی، گم شد. به اشتباه رفته بود جزو وسایل سمساری. مهتاب آنقدر گشت تا پیدایش کرد. قرار گذاشتیم 

 (۲۲خودش نگه دارد. )ص 

 (۲۶تر از این؟ )ص خواهید ببینید؟ خانم بزرگ: چرا. چی مهماضره. نمیمونس: خب. اتاق مهتاب جون ح .۳

 (۳۳فهمی؟ توی راه. )ص آیند؟ توی راه هستند. میها نمیکنی مهتاب و بچهخانم بزرگ به ماهرخ: چرا خیال می .۴

ونس: من عالقه ای داری اونها مرده باشند؟ مها: چه اصراری داری مونس؟ چه عالقهخانم بزرگ به دایۀ بچه .۵

 (۴۲دارم!؟ من اون رو بزرگ کرده بودم. )ص 

دهد(: این شد دلیل؟ و بعد شده در روزنامه عصر را نشان میخانم بزرگ به افسر راهبان )که عکس تصادف چاپ .۶

با  بینم. شما عوضی گرفتید. اونهاای پیدا کردید؟ حتی شکسته و خرد شده؟ در عکس که چیزی نمیپرسد: شما آینهمی

 (۴۳ای نبوده پس، سوارِی دیگری بوده. )ص آوردند. اگر آینهای میخودشان آینه

 (۴۴رسه. اون در راهه. )ص خانم بزرگ: اون قول داد آینه به موقع می .۷

ای و بعد از قطعی شدن مرگ مهتاب، ماهرخ و مستان و همدم و سه نوکر خانواده به خرد کردن اشیاء شیشه .۸

 (۴۴پردازند. گویی که دنیا به آخر رسیده. )ص وسی میتخریب وسایل عر

شدیم و اون آینه شکسته ای عقد میما پای آینه»پوش خواهی ماند؟ ماهرخ: پرسد تا کی سیاهرهی از ماهرخ می .۹

 (۴۶و  ۴۵)صص. « کنیم.شکنیم. فقط صبر میما نمی»ماهرخ: « ما چرا باید بشکنیم؟»رهی: «. است

 (۴۸شه. )ص )در پشت بام رو به جاده(: بیا، بیا مهتاب! اگر نیایی، زندگی ماهرخ تلف میخانم بزرگ  .۱۰

 (۵۰خانم بزرگ: اونها برای شما مردند نه برای من! )ص  .۱۱

 (۵۴خانم بزرگ: اونها مردند، ولی تموم نشدند! )ص  .۱۲

 (۶۲منتظرشان هستیم. )ص ایم و اند تا مراسمی اجرا بشه. ما جمع شدهخانم بزرگ: اونها نمرده .۱۳

آید. اگر لباس عروسی به خانم بزرگ )خطاب به ماهرخ(: برو لباس بپوش دختر جان! او برای عروسی تو می .۱۴

 ۶۲خواهی وقتی آمد وحشت کنه؟ )صص. شه... چرا ایستادی!؟ زودتر لباس بپوش دختر جان. میتن تو نباشه، بد می

 (۶۳و 

ن مردگان( : آمدند! به شما گفتم که در راهند. اون به من قول داده بود. عروسیت خانم بزرگ )بعد از ظاهرشد .۱۵

 (۶۷مبارک دختر جان. )ص 
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 و. اقتباس از اناجیل مسیحی

همانطور که گفتیم، عبدالبهاء برای جهانی کردن فرقۀ بهایی، به مطالعۀ تورات و اناجیل پرداخت و از آنها در آثار 

های مسیحی اش از انجیلیی نیز در فیلم مسافران واضحاً برای برخی استعارات فیلمنامهخود استفاده کرد. جناب بیضا

 .استفاده برده است: لزوم انتظار برای آمدن منجی، ظهور ناگهانی او، تبدیل عزا به عروسی

توصیف  خبروفق اناجیل اربعه، حضرت عیسی)ع( به ظهور منجی بشارت داده است و آمدن او را به طور ناگاه و بی

در جمالت « پسر انسان»کرده است. ما در اینجا برخی از این موارد را نقل خواهیم کرد. توضیحاً اینکه مقصود از 

 .، انتظار برای آمدن اوست«ملکوت آسمان»ذیل، شخص منجی است و مراد از 

کشند انتظار آقای خود را می های خود را افروخته بدارید. و شما مانند کسانی باشید کهـ کمرهای خود را بسته، چراغ

درنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هروقت آید و در را بکوبد، بی

برید غالمان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد... پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی

 (۴۰تا  ۳۵ /۱۲لوقا آید. )می« پسر انسان»

های ـ بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قّوت

زنی در آسمان پدید گردد و در آن وقت، جمیع طوایف زمین سینه« پسر انسان»افالک متزلزل گردد. آنگاه عالمت 

 (۳۰و  ۲۹ /۲۴آید. )متی ابرهای آسمان، با قّوت و جالل عظیم میرا بینند که بر « پسر انسان»کنند و 

 (۱۳ /۲۵دانید. )متی ـ بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمی

 :دهند. به سه نمونه از آنها توجه کنیدروشنی نشان می، این ارجاعات را به«خانم بزرگ»های برخی از دیالوگ

 .رسه. اون در راههقع میاو ]مهتاب[ قول داد آینه به مو .۱

 .ایم و منتظرشان هستیماند تا مراسمی اجرا بشه. ما جمع شدهاونها نمرده .۲

آید. اگر لباس عروسی به تن تو نباشه، بد )خطاب به ماهرخ(: برو لباس بپوش دختر جان! او برای عروسی تو می .۳

 وقتی آمد وحشت کنه؟ خواهیشه... چرا ایستادی!؟ زودتر لباس بپوش دختر جان. میمی

ترین ارجاع انجیلی در فیلمنامه، مردن و رستاخیز از قبر است. زیرا مطابق آنچه در اناجیل مسیحی آمده است اما مهم

(. بیضایی در مصاحبه با ۲۴عیسی پس از مرگ و تدفین، از قبر زنده شد و به جمع یارانش برگشت )انجیل لوقا، باب 

های بین النهرین و یونان رمنی بود( به بازآوردن مردگان از جهان مرگ در افسانهزاون قوکاسیان )که خود یک ا

بیضایی سخن او «. برای من، رستاخیز مسیح، بارزترین شکل این آرزو است»گوید: اشاره دارد. سپس قوکاسیان می

)دربارۀ «. ط استاصالً هر نوع فکر رستاخیز و زنده شدن پس از مرگ، به این آرزو مربو»کند: را تأیید می

 (۹۴مسافران، ص 

 ز. مسافران چگونه ساخته شد؟

 :ای از تاریخ ساخت این فیلم گفتدر جلسۀ سینماتک، علی عالیی رئیس سابق انجمن منتقدان، خالصه

دادند بدون ارائه فیلمنامه نهایی، ای بود که به فیلمسازان درجه الف اجازه میمحصول دوران دو ساله« مسافران»

محصول آن دوران « هنرپیشه»و « نرگس»های خوبی از جمله های خود را بسازند. فیلمساخت بگیرند و فیلممجوز 

هایی که ضرری به جایی نرساندند، این روند ادامه پیدا هستند و این سؤال وجود دارد که چرا با وجود ساخت چنین فیلم

مورد  ۴۸ش رسید، از طرف وزارتخانۀ آن زمان با به مرحله دریافت پروانۀ نمایوقتی « مسافران»نکرد. البته 

 (۱۳۹۴مهر  ۱۳اصالحیه مواجه شد. )ایسنا/ 

اما بیضایی در مصاحبه با زاون قوکاسیان خبر داده که بعد از رد شدن یکی دو طرح او در وزارت ارشاد، این طرح 

رشاد در دورۀ وزارت محمد خاتمی (. ظاهراً مسئوالن وزارت ا۹۰را ارائه کرده و مورد قبول قرار گرفته است )ص 

توان گفت که جناب بیضایی از اعتماد مسئوالن سوء استفاده اند زوایای پنهان فیلمنامۀ او را دریابند. لذا مینتوانسته

 .آمیز او شدندکرده است، همچنانکه از بازیگرانی که در فیلم او بازی کرده و ناخواسته مبلّغ عقاید بدعت
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های او را های نهفته در فیلمم که اینجانب با فیلمسازی جناب بیضایی مخالف نیستم. بلکه سمبلباید خاطر نشان کن

های مجعول که پایگاهی دانم. چنانکه از مرّوت نیز به دور است که او بر خالف قانون اساسی، در تبلیغ فرقهناپسند می

شد تا اینجانب به کرد اصالً الزم نمیرا رعایت میدر نزد مسلمانان ندارند فیلم بسازد. و اگر جناب بیضایی مرّوت 

 .عنوان یک محقق ادیان وارد گود شوم و این وجیزه را قلمی کنم

 ح. جوایز از جشنواره فیلم فجر

فیلم مسافران در دهمین جشنوارۀ فیلم فجر برندۀ شش سیمرغ بلورین شد. برندگان، جوایز خود را از دست محمد 

 .خرالدین انوار )معاون سینمایی( دریافت کردندخاتمی )وزیر ارشاد( و ف

 جایزۀ ویژۀ هیئت داوران )بهرام بیضایی( .۱

 بهترین فیلمبرداری )مهرداد فخیمی( .۲

 باشی(بهترین صدابرداری )محمود سماک .۳

 بهترین بازیگر نقش اول زن )جمیله شیخی( .۴

 بهترین بازیگر نقش دوم زن )فاطمه معتمد آریا( .۵

 بازیگر نقش دوم مرد )مجید مظفری( بهترین .۶

این فیلم در پنج رشتۀ دیگر نیز، نامزد دریافت سیمرغ بود: تدوین و کارگردانی )بیضایی(، موسیقی )بابک بیات(، 

هایش در نهایت به ای که سیمرغپردازی )فرهنگ معیّری(. و ایضاً دو رشتهفر(، چهرهطراحی صحنه )ایرج رامین

 .فیلم رسید: بازیگر نقش اول زن )مژده شمسایی( و بازیگر نقش دوم زن )محبوبه بیات(بازیگران دیگر همین 

 ط. سخن آخر

داند. مشابه همین شمرند این است که او باسواد است یا اینکه بسیار میفضیلتی که غالباً برای بهرام بیضایی برمی

بیضایی این نظر را مردود «. مای شما استدانش بسیار، مزاحم سین»گویند سؤال را زاون از او پرسیده، که می

کنند ام؛ و اگر هم کرده باشم از آنچه دیگران بار میمن هرگز دانش یا فرهنگ، باِر فیلم نکرده»گوید: شمرد و میمی

 .(۱۶۶)دربارۀ مسافران، ص « آبروتر نیستبی

هایی که توسط مخاطبان لب داستانخیلی واضح است که این سخن کذب است و بیضایی عقاید فرقۀ بهائیت را در قا

دهد. او ظاهراً به نام ایران و فرهنگ ایران، ولی در واقع به کام یک اقلیت معدوم شود به خورد آنها میفهمیده نمی

 «د»گرایی اوست )همانطور که در بند سازد. به نظر راقم، مشکل اصلِی جناب بیضایی در وهمفراری، فیلم می

ستاید. برای جناب بیضایی مهم نیست که آن عتیقه، چیست. لذا او میان نبی و دیمی و کهنه را میگفتیم(. او هر چیز ق

تر شود. بلکه پیامبران دروغینی همچون مانی و مزدک و باب و بهاء را از پیامبران الهی مهممتنبّی، تفاوتی قائل نمی

شوند بلکه آن را بیشتر مانع از نفسانیات انسان نمی ورزد. واضح است که انبیاء کذَبه،داند و به آنها اعتقاد میمی

اند. لذا هیچ عجیب نیست که بیضایی با آن پرورانند، چنانکه خود این متنبّیان نیز ماحصل بروز تمنّیات نفس امارهمی

انسته درا همچون کاال می« زن»اش لحن موافق با مزدک بگیرد و با عقاید این پیامبر دروغین که فمینیسم افراطی

 :موافق باشد و بنویسد

دارد که، زن و مال و امتیازات زیستِن آزاد، باید از آِن همه باشد و در همین عصر است که مزدک سر برمی ...

شوند که یکصد و چهل هزارشان را آن شاه بیدادگر ها از میان برداشته شود و جماعت محروم، بر او جمع میفاصله

 .(۹شد. )نمایش در ایران، ص ک]قباد ساسانی[ به فریب می

االمر بیضایی اگر دانش بسیار هم داشته باشد آمیخته به جعلیات و خرافات است. زیرا که به کشف حقیقت یا نفس

اش عالقه )واقعیت خارجی( تعلق خاطر ندارد. او اتفاقاً به فرقۀ بهایی به خاطر عتیقه بودن و خاطرات دوران کودکی

گرایانۀ اوست و نه شوق کشف حقیقت یا شناخت ا عالقۀ بیضایی به دین، ناشی از مطالعات قومدارد و نه نو بودنش. لذ

 .اعمال و سخنان خداوند )علم الهیات( و پیامبران صدیق او
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شدۀ دولتی، مقرر بود حکومت پهلوی در بود که خبری شنیدم و یکه خوردم. طبق برخی اسناد یافت ۱۳۷۰حدود سال 

شمسی به بهائیت تغییر دهد. خدا را شکر که انقالب  ۱۳۷۳، دین رسمی ایران را در سال یک برنامۀ دراز مدت

 .گشتاسالمی واقع شد. وگرنه مذهب شیعه در قربانگاه فرقۀ بهایی، ذبح می

 :پی نوشت ها 

های فیلمنامه را با نام این دو نفر مقایسه کرد: توان اسامی دیگر شخصیتدرک بهتر این موضوع، می ی[ برا۱]

خانواده معارفی )خانم بزرگ، ماهرخ، مهتاب، ماهو، مستان/ و نوکران: مونس، کدیور، ابراهیم(، خانواده داوران 

 .رهی، رها( )حشمت، کیوان، کیهان ـ حکمت، همدم(، خانواده برهانی )یونس، بهجت،

ادبانۀ بیضایی، باید از اشارۀ بیضایی، به عزاداری شیعیان برای حضرت سیدالشهدا)ع( است. در جواب سخن بی .[۲]

سال، در قلوب پیروانش  ۱۴۰۰او پرسید: اگر امام سوم شیعیان، مرده است پس چرا حرارت شهادت او بعد از قریب 

کم قلوب غیرمسلمانان را نیز فتح کرده است؟ یابد؟ حرارتی که کمیتنها تازه است بلکه سال به سال افزایش منه

های آنها برای ساالر های شیعیان و تعزیهبیضایی در فیلم چریکۀ تارا نیز قصد کرده بود تا در تقابل با عزاداری

ۀ او، در جلوی پای گونشدگان بابی و بهایی خلق کند که خوشبختانه تیر پرتابی آرشای نیز برای کشتهشهیدان، تعزیه

 ایخودش به زمین نشست. در این خصوص به نقد راقم بر چریکۀ تارا رجوع کنید: بیضایی و عقاید فرقه

آوریم. نقدهایی که متأسفانه هیچکدام در فهم فیلم را می« دربارۀ مسافران»در اینجا عناوین نقدهای پنجگانۀ کتاب  .[۳]

 :راهگشا نیستند

 اجل/ جمشید ارجمند مسافران، گشایش بند (۱

 رازهای اسطوره در مسافران/ ژاله آموزگار (۲

 حضور و غیبت/ عبدالعلی عظیمی (۳

 بررسی تطبیقی: مسافران ـ هایکو، ذن و تئاتر نو/ علیرضا توانا (۴

 (مسافران از دیدگاهی دیگر/ سهیال نجم )نقد شفاهی (۵

 :منابع و مآخذ

 ۱۳۸۴علیرضا ایمانی، مرکز تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ابوزهره، محمد، تاریخ مذاهب اسالمی، .۱

 ۱۳۷۱بیضایی، بهرام، فیلمنامۀ مسافران، انتشارات روشنگران، تهران، .۲

 ۱۳۴۴بیضایی، بهرام، نمایش در ایران، مؤلف، .۳

 ]از منشورات بهائی[ ۱۳۵۲جا، نام، گفتاری دربارۀ آیین بهایی، مطبوعات امری، بیبی.۴

 ۱۳۵۷عیل، انشعاب در بهائیت، مؤسسه رائین، تهران، رائین، اسما.۵

 ۱۹۰۴عهد جدید یا انجیل مقدس، ترجمه از یونانی، لندن، .۶

 ۱۳۷۱قوکاسیان، زاون، دربارۀ مسافران، انتشارات روشنگران، تهران، .۷

 ۱۳۷۰بهمن  ۱۲، سال دهم، ۱۱۹ماهنامۀ فیلم، شماره .۸

 یضایی، قرة العین، نبیل زرندیهللا ذکایی بهای: نعمتپدیا. مدخلویکی.۹

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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