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 در سينماي بيضايي» ايزمان اسطوره«ترجمان تصويري 
�  
 *ابراهيم محمدي

 دانشگاه بيرجند ،دانشيار زبان و ادبيات فارسي
 مريم افشار

 دانشگاه بيرجند ،ي ارشد زبان و ادبيات فارسيدانشجوي كارشناس

   چكيده
دانست؛ اين البته ازجهتي،  »ترجمان تصويري اسطوره«توان نوعي سينماي بهرام بيضايي را مي

هاي اصلي روايت و ادبيات (اينجا ادبيات نمايشي) مدرنيستي و  خود يكي از مشخصه
و گاه  ،ها برداشتي نو از آن و ها ت. بيضايي در امروزي كردن اسطورهپسامدرنيستي اس

اهتمام  ايي آثارش به اسطورهشكني و نيز نزديك كردن ساختار روسازي و اسطوره اسطوره
مانندي آثار هاي گوناگون شكلي و ساختاري اسطورهاي دارد. البته، كشف و تبيين جنبه ويژه

مانند كلود  ،تارگراييشناسان ساخهاي اسطورهسينمايي بيضايي بدون مراجعه به آرا و نظريه
شناسان شناسان و اسطورهلوي استروس ممكن نيست. در اين نوشتار، با تكيه بر ديدگاه روايت

شكل و ساختار پرداخت  ،تودوروف، بارت و استروس)ساختارگرا (ازجمله پراپ، برمون، 
شايد «)، 1360( »مرگ يزدگرد«)، 1357( »تارا چريكة«زمان در چهار اثر سينمايي بيضايي: 

شده   ن دادهاي آن سنجيده و نشااسطوره ) با الگوي1370( »مسافران«) و 1366( »وقتي ديگر
تر، نزديك و به بيان روشن اشايكه در روايتگري سينمايي او، زمان به ساختار اسطوره است

 شود.  ، ايستا، شكسته، مقدس و آييني ميناپذيرپايان، سنجهرويدادمحور، بي

                                                                                                                  
 emohammadi2014@yahoo.comنويسندة مسئول:  *

 1392/ 10/ 16تاريخ پذيرش:   1392/ 5 /20تاريخ دريافت: 
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اي، ادبيات نمايشي، سينما، : ترجمان تصويري اسطوره، زمان اسطورهديهاي كليواژه

  .بهرام بيضايي
 مقدمه

هاي من ترجمان تصويري فيلم«در نگاه نخست، اين سخن صريح بهرام بيضايي كه 
حاضر  ةو البته با عنوان و ادعاي مقال -بسيار شگفت )62: 1383(عبدي، » اساطير نيست

رسد. اما او كه به گواهي آثارش، هنرمندي است آگاه و مينظر  به -در تناقض آشكار
از  -كه هم اين است و هم آن -ويژه ادبيات نمايشي هداند كه هنر و ادبيات، بنيك مي

پيوند بوده و  اوريپيد و آيسخولوس تا اكنون، هميشه با اسطوره در ،روزگار هومر
اي از ير است و انسان هنرمند چارهناپذبينامتنيت ادبيات و هنر با اسطوره ماجرايي پايان

درنگ، سخنش را چنين ادامه  يب ؛انديشي ندارد رجوع مداوم به اسطوره و اسطوره
 دهد:  مي

انديش  موجودي اسطوره -اي كمتر يا بيشترمثل هركس با درجه -خود انسان من
 سازد. من پيِ زباني براي ترجمان اساطير نگشتم و هرگزهايي هم مياست كه فيلم

تصميم نگرفتم فيلمي با اين موضوع يا آن موضوع اساطيري يا آييني بسازم. گاهي 
دو از  درآورده چون شايد اين هاي من سرترين نوشتهها از اجتماعياساطير و آيين

هاي پاسخ مانده و ترسبشر همچنان بي ةهاي اوليالؤناپذيرند. يعني س هم جدايي
و فقط شرايط اجتماعي است كه متحول  بشر آغازين همچنان روزمره با ماست

 جا).  (همانشده است 
گوست و خوبي آثار او و نيكي در گفتتوان گفت اسطوره با هنر بيضايي بهمي ،روازاين

 محتوايي با اسطوره نيست.  -گوي مداوم ساختاريو يند گفتاجز بر
 اي ديرياب است كه متفكران بسياري بااسطوره واقعيتي پيچيده و پديده

ناپذير بودن و بارها به تعريف را تبيين كنندچيستي آن  اند كوشيدهرويكردهاي متفاوت 
گويد: در بحث اسطوره مي ،اعترافات در 1اند. آگوستينوس قديسكرده آن اعتراف

دانم چيست، مشروط بر آنكه كسي از من نپرسد؛ اما اگر از من بپرسند خيلي خوب مي«
با درك  مقاله نگارندگان .)3: 1387(روتون،  ».ن آن عاجزمداد و توضيح بخواهند از پاسخ

و  هاي آن را به كناري نهادهيزهها و مممؤلفه معرفياين واقعيت، تعريف اسطوره و 
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 هاي احتمالي، تحليل خود را منظور حفظ انسجام پژوهش و جلوگيري از آشفتگي به
شناسي پژوهي و روايتهاسطور ةحيث نگاه، بر ديدگاه ساختارگرايان در دو حوز از

 اند. استوار كرده
 2ر پراپيوالديم هاي پريانشناسي قصهريختهاي روايي با  ررسي ساختاري فرمب

بندي اين نوآوري پراپ در رده ،خود گرفت. البته شكلي جدي به )1970 -1895(
 كه سرشار از هيجان تناسب تام دارد قرن نوزدهمدر ها، با فضاي فرهنگي روسيه  قصه

انواع بوده است.  ةتوارث، تكامل و نظري ةساز در حوز هاي بزرگ و دوران درباره كشف
دست يافته  خاصي بندياي به خلق نظام ردهاو در چنين فضاي فكري و فرهنگي ويژه

. اين )268: 1391(شفيعي كدكني،  جهان منطبق است ةهاي عاميانكه جهاني و بر تمام قصه
، 3گرماس مانند ،پردازان ساختارگراي بزرگي هاي نظريهيابتكار پراپ سرآغاز نوآور

مند عناصر  شد. هدف اين گروه بررسي قاعده 7و ژنت 6، بارت5، تودورف4برمون
ترين واحد كوشيدند با تشخيص كوچكرو ميازاين ؛ها بود آن داستان و تبيين قوانين

روايت دست يابند. از  تر ازروايي و تبيين ارتباط آن با واحدهاي ديگر به دركي ادبي
اي، چگونگي روابط بين وارهبر نمايش شكل با ابداع نظامي مبتني برمون ،اين ميان
ناميد. وي با  »8رفتپي«روايت را  ةترين واحدها را كشف كرد و واحد پايكوچك

هم زده بودند، به كه نظم ساختاري محور اصلي را بر حذف كاركردهاي ميانجي
با نمايش  ؛ همچنينهاي كاركرد دست يافت تباط معنادار گزارهبر ار ساختاري مبتني

هاي منطقي را در كل يك روايت روشن كرد زيرمجموعه ةها رابطاين گزاره ةوارشكل
رفت) پي(» توالي منطقي چند كاركرد«(در معناي مورد نظر پراپ) » كاركرد« جاي و به

 ). 141 -91: 1383(اسكولز،  واحد روايت دانستترين را كوچك
معتقد است  9اسطوره نيز غافل نيستند. استروس ةساختارگرايان از پيام و معناي نهفت

اش نامعلوم است، گيرندة آن پيام روشن است  فرستندههر اسطوره پيامي دارد كه اگرچه 
ها، ها، آشفتگيمهم توجه ساختارگرايان به تناقض ة. درعين حال، نكت)93: 1350(ليچ، 

هاست. تالش براي عبور از آن ،هاي معنادار اسطوره و البتهانسجامييها و بنظميبي
توان نظم را روايات يك اسطوره مي ةبا گردآوري و تلفيق هم فقط، استروساعتقاد  به

آوردن الگويي منطقي  هدف اسطوره را فراهماو اش يافت. نظمي ظاهريدر وراي بي
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هايي  شمار نامحدودي از اليه ،ر اين صورتداند كه بتواند بر تناقضي غلبه كند كه دمي

  .)126: 1388(استروس،  دنپديد خواهد آمد كه هريك اندك تفاوتي با ديگري دار
 ةآورد كه اسطوره زنجيرياد مياسطوره را به ةاخير ديدگاه بارت دربار ةنكت

ها با شود. باوجود اين، اسطورهمنطقي يافت نمي ةرويدادي است كه در آن قاعد
  10.)21: 1386 (بارت، آيندهاي مختلف دنيا پديد ميهاي يكسان، در تمدنژگيوي

بلكه بايد آن را  ؛سطر خواند توان سطربهنمي اسطوره را در نگاه ساختارگرايان
كه معناي بنيادين اسطوره در  ؛ به اين دليلصورت يك كل درنظر گرفت به

را نمايان  است كه كل پنهان وادثاي از حبلكه در زنجيره؛ حوادث نهفته نيست سلسله
كدام از اجزاي اسطوره هيچة اين ديدگاه، مطالع براساس ).187: 1384(احمدي،  كندمي

براي  قواعد بسيار منظمي دارد: به كليت آن امكان ندارد. اين كليت خود،بدون توجه 
ادثه و كه در آن هر حادثه و رويدادي ممكن است پيامد هر ح -ايپيرنگ اسطوره ،مثال

طور مستقيم تحت تأثير تعريف ويژة اسطوره از رابطة علّي و  به -رويداد ديگري باشد
زيرا  ،تواند دليل هرچيزي باشداي هرچيزي ميمعلولي حوادث است؛ در عليت اسطوره

شايگان، (چيز ديگر تماس زماني داشته باشد تواند با هرش اساطيري هرچيزي ميدر بين
اي وقوع هرچيزي محتمل است؛ در آن هر رابطه روند اسطوره و در )133 -132: 1380

كيفي،  11زمان در اسطوره (و اديان كهن). )137: 1386(استروس، ميان چيزها متصور است 
اي در روايت اسطوره »ساختار زمان«اي و تكرارشدني است و همين وضعيت در دايره

وآمدهاي  شوند و رفتتكرار مي اعتبار و حوادثيابد؛ قيدهاي زمان بينيز بازتاب مي
د؛ در اين نشومعلولي رويدادها مي -گسيختگي رابطة علّيزماني در روايت سبب ازهم

ي در جهان تجربي قابل مقايسه نيست، خواننده روابط علّ مستقيماً با«ها عليت روايت
 . )14: 1388(لوته،  ».تواند عناصر و اجزاي عليت را فراهم كندمتن داستاني خود مي

يادآور ساختار زمان در  مدرن گرياين توصيف مهم از ساختار زمان در روايت
 اي است:  روايت اسطوره
 ،است مرگ يادآور كه پايان از گريز براي مدرنپست البته و مدرن ادبيات و هنر

 مكاني بي و زمانيبي در قصهة وارنقش در يكي گيرند؛ مي كار به را شيوه دو حداقل
. شودميخودداري  باشد، مكان و زمان نشانگر كه هرچيزي ذكر از .دهدمي روي
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 رخ كجا و كي حادثه نيست معلوم اولي در. ريزدمي هم به زمان وحدت ديگري در
 درنظر بدون آينده، و حال گذشته، از گوناگون هايزمان ديگري در و است داده

 مكان و زمان هوممف ترتيب، اين به. شوند مي جا جابه شمارانهگاهنظم  گرفتن
 چه دانيمنمي ديگر. دهندمي كرانبي مكان و زمان اسطورة به را خود كرانمند جاي

  .)118: 1387صنعتي، (پايان  زماني چه و است آغاز زماني
دهد، وحدت زمان مكاني روي ميبي زماني واي نيز قصه در بيدر روايت اسطوره

پاياني، توان گفت بيشود و اساساً ميميجا  هشمارانه جابريزد، نظم گاههم ميبه
شدن،  (قيدهاي زمان)، آييني نماهااعتباري زمانبودن، بي ناپذيري، استعاريسنجش

اي است.  هاي اصلي زمان در روايت اسطورهيرويدادمحوري، شكستگي و... از ويژگ
د نشوه ميهاي عنصر زمان در سينماي بيضايي ديداين ويژگي ،نگارندگان مقاله باور به

 د. نكنمانند نيز مياسطوره و روايت آثار او را درعين مدرن بودن،
ها اي فيلمهاي اسطورهمايهكوتاه به بازتاب اسطوره در آثار بهرام بيضايي و بن ةاشار

سينماي بيضايي نوشته شده  ةهاي متعددي كه دربار هاي او در پژوهشو نمايشنامه
) كه 1378( مقاالت در نقد و معرفي آثار بهرام بيضايي ةمجموع از .شوداست، ديده مي

بيضايي و  ةهايي است كه دربارها و يادداشتترين مقالهتعدادي از برجسته ةدربردارند
كودك، زن، غريبه و «اشاره كرد:  ها توان به اين مقاله مي اند،سينمايش به نگارش درآمده

» هاي بصري در آثار بيضايين، زن و جاذبهزما« ،)43 -23( از باقر پرهام» تقدير تاريخي
 ،)381 -373( از رضا براهني» "مرگ يزدگرد"نام  پرسشي به« ،)83 -45( از سيما كوبان

» مسافران و تفكر سنتي« و )411 -399( از داريوش برادري» خلق ةمرگ يزدگرد؛ اسطور«
در بخش بسيار  فقط كهاست  يادكرد اين شايستة ة. نكت)585 -579( از اميركاوس باالزاده

اي  به روايت اسطوره »مسافران«شدن ساختار زماني  اخير، از نزديك ةكوتاهي از مقال
، ديگر مقاالتتحليل و تبيين دقيق موضوع) و در هم بدون  آن( ميان آمده است سخن به

 ةكوتاه محدود است و نه بيشتر. در مقال ةاشاره به اسطوره به يك يا چند جمل
رهنگ بومي در سينماي ايران: نگرشي به كاربرد آيين و اسطوره در هاي ف انگاره«

صورت ويژه به بازتاب اسطوره در كه به )1374(نوروزي، » هاي بهرام بيضايي فيلم
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 ةلئمس -اي شدن زمان در سينماي بيضايينيز به اسطوره شده سينماي بيضايي پرداخته

 توجه نشده است.  -حاضر ةمحوري مقال
مرگ «، »تاراچريكة «هاي  فيلمگزارش مختصري از به بحث، پيش از ورود 

شود كه متون اصلي مورد بررسي  آورده مي »شايد وقتي ديگر«و » مسافران«، »يزدگرد
 . روند شمار مي در اين پژوهش به

همراه دو فرزندش از ييالق به آبادي نزديك دريا  تارا به): 1357» (تارا چريكة«
شنود كه پدربزرگ از دنيا رفته است. از پدربزرگ به تارا ميگردد. از اهالي ده بازمي

درپي شمشير به زمان تارا  ،»گذشته«ي از شمشيري به ارث رسيده است. مردي تاريخ
براي مرد آن را دور انداخته است،  شا دليل ناكارآمدي آمده است. تارا كه شمشير را به

تواند به زمان خود بازگردد. تارا نيز يابد. اما مرد عاشق تارا شده است و نمي تاريخي مي
خاطر او بميرد. مرد تاريخي بدون بردن شمشير  شود و حتي حاضر است بهعاشق او مي

ماند. تارا با قليچ ازدواج  گردد. شمشير در دستان تارا ميو تارا، به زمان خود بازمي
  كند. مي

ني جسد يزدگرد سركرده و موبد شاهنشاه ساسا ،سردار :)1360» (مرگ يزدگرد«
يابند. آنان خانوادة آسيابان را به كشتن شاه از روي طمع متهم سوم را در آسيابي مي

د. هريك با روايت بخشي از خيزنپا مي كنند. خانوادة آسيابان براي نجات خود بهمي
 ؛اندازند و شاه، شكنجه و مرگ خود را به تعويق مي و بازي كردن نقش ديگران ها اتفاق

آسيابان  ةخانواد ،كنند. سرانجامكه سردار و همراهانش در اتهام آنان ترديد مي تا جايي
سپاه دار شود.  جان شاه بردهد جسد بيدهند و سردار دستور مي خود را نجات مي
 رسد.  تازيان نيز از راه مي

سيما كار و در صداواست فيلم  ةآقاي مدبر گويند :)1366» (شايد وقتي ديگر«
را كنار مردي در پيكان  شترافيك، همسر ةنگام بازبيني فيلمي درباركند. او ه مي

شود. كيان، همسر آقاي مدبر، بيند تا مطمئن ميبيند. چندبار فيلم را ميمي يقرمزرنگ
عتيقه با آقاي  ةساخت فيلم مستندي دربار ةبهان دنبال هويت خود است. مدبر به نيز به

گذارد. قرار مالقات ميدر كارگاه و  زند مي، تلفني حرف صاحب پيكان قرمز ،نگر حق
زني را كه شبيه خود  يبرد. كيان تابلوفروشي مي مدبر كيان را به عتيقه ،چند روز بعد
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برداري براي آيد. مدبر و گروه فيلمشود و از گارگاه بيرون ميبيند. آشفته مياوست، مي
كيان است.  به بسيار شبيه ،كنديروند. زني كه در را باز منگر ميحق ةفيلم به خان ةتهي

نگر بيايد. در خيال و حق خواهد به خانةو از كيان مي زند زنگ مياش خانه بهمدبر 
رود. شود و او به زمان گذشته ميفروشي باز مي ديوار انتهايي عتيقه ،افكار ذهني كيان

گذاشته  بر سر راه ،اي را كه خود اوستبچه ،آورد زني كه مادر اوستخاطر مي به
هردو به هويت  و شوداش، يادآوري مياست. گذشته براي كيان و ويدا، خواهر گمشده

  برند. خود پي مي
مراسم عروسي ة اش براي آوردن آين : مهتاب همراه خانواده)1370» (مسافران«

كند. تاكسي مسافران با سمت تهران حركت مي ترش، ماهرخ، از شمال به خواهر كوچك
مهتاب كه در تدارك  ةميرند. خانواد مسافران مي ةكند و همتصادف مي كشكاميون نفت

كسي كه مرگ  دهند. تنها م را به عزا تغيير ميعروسي ماهرخ هستند، وسايل مراس
اي پيدا نشده چون در تصادف آينه ،باور او مادربزرگ است. به ،كند مسافران را باور نمي

 ةان براي تسليت و تسلي بازماندگان در خاناند. شب عروسي، ميهمانها نمردهاست، آن
خواهد لباس عروسي به تن كند.  . مادربزرگ از ماهرخ ميشوند جمع مي هامعارفي

شوند.  پوشد. مسافران با آينه وارد ميماهرخ در ميان بهت ميهمانان لباس سپيد مي
زندگي دهد. ماهرخ شود و غم جاي خود را به شادي ميتصوير همه در آينه ديده مي

 كند.  را آغاز مي شجديد
چگونه  ،هاي يادشده از بهرام بيضاييفيلم دردهند كه  نگارندگان در ادامه نشان مي

اي  زمان اسطورهتر، عبارت روشن و به اي نزديكر زمان به روايت اسطورهساختا
 شده است.  ترجمان تصويري

 رويدادمحوري .1
كند جدا مي زمان از بقية جهانطور هم را بهپايان كه آن  يك آغاز دارد و يك روايتهر 

است كه به اين معن» يك آغاز و يك پايان«دهد. قرار مي» واقعي«و در تقابل با جهان 
اما نوعي توالي زماني ِمضاعف. روايت ابداع يك  توالي زماني است؛ اي گونهروايت 

 گاه قرار ،البته .)136: 1388(متس،  است واره زمانيِ ديگر طرح وارة زماني براساس طرح
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در مقاطع مشخصي  دو) (و در مواردي، تركيب اين دار نشان شيءگرفتن يك رويداد يا 

مفهوم آغاز و  ،كندحاكم ميبر آن از روايت، نظم حاكم بر آن را دگرگون و نظم نويني 
خود  و دهد و اصالً مبناي گذر زمان را تغيير مي سازد  پايان و محل آن را دگرگون مي

شود يا  آغاز مي» آن رويداد« چيز پس از شود. در اين روايت همهمي اي گذر زمانمبن
كه در نگاه سنتي به تاريخ، آمدن و رفتن چنان ؛شودگذر زمان براساس آن سنجيده مي

شاه. گيرد: پيش از آغامحمدخان و پس از ناصرالدين ميشاهان مبناي گذر زمان قرار 
 امعناي ديگري يا اصالً معن هاي روايتف نيز به لحظهتكرار آن رويداد در مقاطع مختل

 بخشد. مي
 گوهري داراي اساطيري اي اساساً و ذاتاً چنين ساختاري دارد. زمانروايت اسطوره

 شود؛ زيرا موضوعمعنادار مي »اساطيري رويدادهاي« با برخورد است كه در »كيفي«
 آفرينش از پيش« شود مي گفته كه است رويدادهايي از وگوگفت ،اسطوره محوري

استروس، ( است داده روي آن از تر پيش حتي يا و» آن تكوين آغازين ةدور« يا »جهان
 در اين روايت:  .)138: 1386

سبب رويداد فالن حادثة آييني، يا واقعة ديني، كيفيتي خاص و  لحظة زماني به هر
كند. به ز ميخصوص را از لحظات ديگر متماي پذيرد كه آن لحظة بهمرموز مي

بعدي  گاه انتزاعي، يك عبارت ديگر، زمان مانند ساير مقوالت بينش اساطيري هيچ
است و برحسب وقايعي كه در آن » كيفي«و » كرنكرت«و متجانس نيست؛ بلكه 

  .)144: 1380(شايگان، دهد، متفاوت يا سحرآميز و مرموز است  رخ مي
زمان  .ت پيوندي ناگسستني دارندهاي هنري و ادبي نيز زمان و روايدر آفرينش

 ،ارسطو ةگفت يعني به بيان درآيد يا به ؛شودعناست، مگر آنجا كه خود زمانمند م بي
ترين سطح به سطح در نزديك«تر، به تعبير دقيق .)635: 1384(احمدي،  روايت شود

كه  چيزي ةمثاب بازنمايي متعارف زمان، نخستين ساختار زمانمند عبارت است از زمان به
در موارد متعددي نيز يك  .)401: 1388(ريكور،  ».پيوندندوقوع مي آن به "در"رويدادها 

گيرد و به گذر زمان معنا يا دار در جريان روايت مبنا قرار مي نشان ء يرويداد يا ش
 كند. دار مي زمان را نشان ،تردهد و به عبارت روشنمعناي ديگري مي
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را از حالت  محوري زمان ء رويدادشيرويداد با  خوردن در سينماي بيضايي، گره
كنار هم قرار  ،. در چنين شرايطيدهد كند و به آن حالتي تركيبي مي بسيط خارج مي

ء در بخشد. از زمان ورود آن شي ء و رويداد به زمان و گذشت آن معنا ميگرفتن شي
ء با رويداد يش ،شود. در بيشتر موارداي مي (فيلم)، زمان اسطوره تصوير روايت يا

براي  دهد؛ قرار ميخود  ةتوان گفت رويداد را تحت سيطر زمان است و حتي مي هم
اي است آينه (آينه در پيوند با سنت ويژه» مسافران«شمشير و در » چريكة تارا«در  مثال

بزرگ  خانمكنند). عقد ماهرخ آغاز مي سفرةقصد رساندن آينه به و مسافران سفر را به
باشد، مرگ  شمندي و كنش وجودي آينه كه بايد سر سفرة عقد ماهرخ نيزدليل ارز به

اون قول داده بود آينه «گويد: تصادف مي ةكند و به شاهد صحنمسافران را باور نمي
فيلم كه  پايانو در  ثانيه) 38دقيقه و  51: 1370 (بيضايي، »رسه. اون در راهه موقع مي به

 »به شما گفتم كه در راهند. اون به من قول داده بود« گويد:مي ،رسند مي از راه مسافران
ها در  اند. آنشيء و رويداد به زمان و عبور آن معنا بخشيده .ثانيه) 54 دقيقه و 94همان، (

ء شي ،كنند. درواقعدار مياو گذر زمان را معن شوندهاي خاص به قصه وارد ميجايگاه
خود بازيگر و مخاطب را به زمان  ،بخشندهم به زمان و گذشت آن معنا مي و رويداد با
 كشند. تصوير مي برند يا زمان خاصي را بهخاصي مي

اي، اي است. در روايت اسطورههاي زمان اسطوره رويدادمحوري يكي از مشخصه
دارد. تكرار يك رويداد كه  نقش مهمي ايتكرار يك رويداد در ايجاد فضاي اسطوره

به دو شكل دروني و اي است،  و گذشت زمان اسطورهبا عنصر زمان نشان پيوند آن 
مانند حضور  ؛يعني بسامد رويداد در داستان يا فيلم ،. تكرار درونيافتد بيروني اتفاق مي

تاريخي با لباس قديمي جنگ و شمشير و آينه در مقاطع مختلف فيلم، حضور مرد 
 ةمغاز و...،» ردمرگ يزدگ«در  هاي بر تن او، تصوير جسد شاه، يزدگرد سوم، نيزه

شان كه يادگاري از  ي كهنگيوسايل مغازه و بوو  ،»شايد وقتي ديگر«در فروشي  عتيقه
. در تكرار كند را نمايان مي تكرار زمان گذشته در زمان حال ،روزگاراني دور است

افتد يا اتفاق افتاده و اين تكرار، بسامدي دارد رويدادي بيرون از فيلم اتفاق مي ،بيروني
هاي تاريخ است كه در روايت تكراري عام و فراگير در تمام برگطول تاريخ. در 

اي از قدرت شود. شمشير و جنگ همواره در طول تاريخ نشانهمي اي باز تكراراسطوره
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موضوع محوري فيلم است.  »تارا چريكة« خاصي از زمان بوده كه در ةو نمادي از دور

 شمار مهم و برجسته مبناي گذر زمان بهاي، رويدادهاي طبيعي در نگرش اسطوره
د از بخشيده است. اين خو اي زماني معنا مياند و تغييرات طبيعت به واحدهآمده مي

 ةوسيل زمان بهپندارد  ميآيد كه  كهن برمي اي و آيينيِ يك اصل بنيادين تفكر اسطوره
اريخ، هميشه ر تدخود اعتباري ندارد.  خودي از خود يا به و شود رويداد معنادار مي

عنوان رويداد مهم تكراري، مورد توجه بوده  به» تخت نشستن شاه به«يا » مرگ شاه«
شود.  با تكرار مرگ شاه، روايت به تكرار بيروني كشانده مي» مرگ يزدگرد«ت. در اس

اين آينه سر عقد «قول مادربزرگ  قرار دادن آينه سر سفرة عقد ماهرخ و اينكه به
شود. تكرار  يروني و تكرار يك آيين رهنمون ميبه تكرار ب يت، روا»تك ما بوده تك

محوري در سينماي بيضايي به رويدادمحوري زمان و  رويداد -ء رويداد محوري يا شي
  شود. منجر مياي شدن آن اسطوره ،البته

ا نشان قبيله و قوم كه تنه شمشير، تالش مرد تاريخي براي يافتن »تارا چريكة«در 
اي، يعني شمشير  ويژه» شيء«با » جوگري جست«محوري فيلم است.  اوست، رويداد

ي در تبيين علت كرده است. مرد تاريخ گره خورده و رويدادمحوري فيلم را تركيبي
زندگي تبار من به  ةام از يك تبار تاريخي، هممن مردي«گويد: مي »اكنون«آمدنش به 

اندك از  چيز اندك شده. همهجا نامي از ما برده نيچجنگ گذشت. كدام جنگ؟ در ه
ها گم شد. از ما روي زمين هيچ نشاني نمانده است به جز يك نشانه ةميان رفت. هم

خُب بگو « گويد:. او در جواب تارا كه ميثانيه) 21دقيقه و  24: 1357(بيضايي، » .شمشير
ن است من اين حرف را بزنم كه پيدا نشد!؟ خفتي كه در انتظار م«گويد: مي ،»پيدا نشد

شمشير  ثانيه). 45دقيقه و  25(همان،  »شود.اي با يك كلمه نابود مياندك نيست. اميد قبيله
 و آمدناو » شمشيرجوييِ«مرد تاريخي معنا بخشيده و » يجوو جست«و » بودن«به 
در آن معنامند كرده  گاهش با شمشير به متن قصه، كليت روايت و گذر زمان را گاه

نشستن  تختآمدن و به مانند ؛مرگ پادشاه است »مرگ يزدگرد«مركزي  است. رويداد
اي است كه گذر زمان را از بينش اسطورهة او. اين خود برخاسته از آن خصلت ويژ

گيرد و حتي تاريخ را تنها مجالي براي آمدن و رفتن اينان آمدن و رفتن شاهان اندازه مي
 كند. دار مي نشان» شاه از بهمانپيش «و » شاه پس از فالن«پندارد و زمان را با  مي
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 تقدس  .2
ة هم ؛ بلكهنيست معنا داراي ذاتهفي مكان و زمان ازجمله چيزاي، هيچ اسطوره بينش در

. زمان از )15: 1389(ضيمران،  شوندمي معنا دواج مينوي مبدأ با ارتباط در فقط هاپديده
كه  -از رهگذر هر عمل آييني د و انسانگيرميمعنا  ،آييني كه با آن پيوند يافته است

به زمان اساطيري راه  -آيد شمار اسطوره يا آيين به تواند رويداد محوريخود مي
ها بدون خطر از استمرار زمان عادي، به زمان مقدس گذر  آيين ةوسيل به و يابد مي
واقعيت دال بر فرارفتن  دهندة نشان كند. هر جشن و سرور مذهبي و هر زمان آييني مي
آن  ةواسط زمان اساطيري است كه به ةيافتن دوبار استمرار زمان عادي و عينيتاز 

اي گونه رو، زمان مقدس به دوباره واقعيت پذيرفته است. ازاين ،مراسم جشن و سرور
گزاري ادواري مراسم . همين بر)61: 1388(الياده،  نامحدود بازگشتني و تكرارپذير است

 كند. مي» مقدس«دار و معنامند، زمان را نشان ص،خازماني در مقاطع  ديني و آييني
(شايگان،  داردو به گردش وامي آفريندرا هر لحظه بازمي يمراسم آييني زمان اساطير

كه با  يعني زماني -يافتن يك واقعيت روست كه زمانِ هستي. اين خود ازآن)140: 1380
دليل انسان  همينبه  ؛ارزش و نقش مثالي دارد -شودنخستين ظهور واقعيت آغاز مي

، دوباره مناسب يها ها و با اجراي آيينويژه در شروع فصل هطور ادواري، ب كوشد بهمي
 ستا اي لحظه ايزمان اسطوره، تعبير الياده . به)76: 1388(الياده،  بخشدبه آن فعليت 

 هنگام و هاجشن ةخجست ايام با آن رجعت باستاني انسان زندگي در كه جاودانه
  .)8: 1384 الياده،(زمان بوده است  هم هاآيين زاريبرگ
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محوري) كه  (رويداد زماني با يك آيين ةخوردن يك لحظه يا پار گره ،روزاينا

ست، آن لحظه يا ااي نيز نوعي يادآور يا برآمده از رويدادمحوري زمان اسطورهخود به
اي در  پيرمردي زنگوله »تارا چريكة«كند. در  ته مقدس ميان خاص را آييني و البزم

ممكن كه  -ايدهد. او هماهنگ با اين حركت دايرهدست دارد و آن را دوراني تكان مي
اي بودن زمان در آيين و اسطوره و اي بودن و چرخهيادآور تقدس دايره، دايره است

 دهد:خبر ميبرگزاري آييني را به مردم  زمان -البته تقدس آن باشد
هاتون هم خبر بدين. حاال كه تا محصول جمع بشه و به همسايهگوش بگيرين و 

دو سه روزي كاره. به فضل حق دو سه روزي هم  ]...[ صافي بشه و چه و چه
تن كه راهي هم  چهل تماشا مجلس شبيه اولياء پاي قلعة محض ثواب و هم محض

 . ثانيه) 25دقيقه و  38: 1357، (بيضايي شه، اگر خدا بخواهدنيست برگزار مي
 گويد: مي »تارا چريكة«فيلم مراسم آييني  ةبيضايي دربار

كنند. در خواني ميت، شبيهشكرانة فراواني نعم در دهات در پايان فصل درو به
نيست و » شبيه«افتد كه خواني زندگي ديگري اتفاق ميزمان با شبيه تارا، هم چريكة

درروي تارا و مرد تاريخي. درواقع درحالي كه دارد خود اصل است؛ برخورد رو
هاي اصلي اين آيين دهد، ما اصل را اين طرف داريم. شخصيتخواني رخ مي شبيه

  ).152: 1378(قوكاسيان،  اش، و تارا و اكنوندو نفرند؛ مرد تاريخي و گذشته
است   دهوجهي خلق كرني با رويدادهاي فيلم، تصويري دوخوردگي مراسم آيياين گره
 ؛شود، يادآور تماميت آيين استآنچه در روايت سينمايي خلق مي آن، همةكه در 
 يافتن زمان.  يعني تقدس ،در هر دو و اين خود »زمان ويژه«و » خاص ةلحظ«ازجمله 

 .داردتاكسي آينه را برمي ةبينيم. راننداي روي زمين ميآينه »مسافران«در آغاز فيلم 
 تاكسيترتيب تصوير دريا، درخت و در آخر  ان و بعد بهنخست تصوير آسمآينه 
است. اين آينه بايد » مسافران«دهد. آينه مركز اصلي فيلم رنگ مسافران را نشان مي سياه

 :گويدبزرگ در توصيف آينه به مستان مي خانم .باشد عقد ماهرخ سر سفرة
پيش سر عقد يادشه. از چند نسل مستان تو آينه رو ديدي نه؟ سر عقدت. مونس 

تك ما بود. هركدوم تو عقد بعدي اونو به نوعروس بعد سپرديم. توي آخرين  تك
عروسي گم شد. اشتباه رفته بود توي وسايل سمساري. مهتاب اونقدر گشت تا 

  ثانيه). 42دقيقه و  22: 1370 (بيضايي،پيداش كرد. قرار گذاشتيم خودش نگهش داره 
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از هويت يك  نماديرود و به بودنش فراتر مي زاينده آينه از نقش نمادين ،در اين فيلم
 كهني. حضور آينه در مراسم عقد، آيين بسيار )574: 1371(قناعت، شود  تبديل ميخاندان 

شود. سكانس رويارويي به زمان تقدس آييني بخشيده مي ،است كه با تكرار آن
واني و آيين سوگ كه به ختعزيه :همانان با مسافران ظاهراً بر دو آيين استوار استيم

: 1381(فراستي،  »نمادين«مردگان و آيين » ظهور«شود و انتظار براي  ميبدل  آيين عروسي
 اند: گفته» مسافران«رو در تحليل  ايناز ؛)12

هاي بينيم حاصل آييني است كه در آن شركت جستيم. كنشاي را كه ميانگاره
اي آييني براي درك تصوير  فهتوان مكاش دروني مسافران را در كليت آن مي

شود)،  مشتركي تلقي كرد كه نقطة پيوند رؤياهاي بيننده (آنچه بر پرده ظاهر مي
 . )553: 1371(كاوه،  قهرمانان (عناصر متن) و راوي (خالق) است

آينه در  هاي بودنِ و رسم و آيين خاص به زمانخوردن آينه با يك باور،  گره
 ؛اي بخشيده استعنايي از جنس تقدس اسطورهي ديگر، ميروايت و صحنه معنا

سينمايي مرگ  -ايي اسطورهيهمچنين مرز مرگ و زندگي را درنورديده و در فضا
آنان را در عالم قصه در كنار  ،دهيمسافران را به بازي گرفته، مردگان را حيات بخش

اور با نيروي ب ،و سرانجام ند، حاضر كرده استشان هستزندگاني كه منتظر بازگشت
  گري رسيده است. بانوي داستان، به زايندگي و آفرينشمحكم بزرگ

 گري  زايندگي/ آفرينش .3
مانند پيدايش هستي، و انسان و  ،خوردگي زمان با رويدادهاي مهم و مقدسي گره
 است كه زمان اين كند: گري و زايندگي زمان را ايجاد مي آفرينش  هايش باور به آيين

 زندگي پايان و پيدايش بر زمان اياسطوره بينيجهان در«. اساساً دآفرين مي چيزهايي را
 .)149: 1380شايگان، ( ».است زمان دست در چيز همه و كندمي حكومت چيز همه بر و

 زمان پديدآورندة همة چيزهايي است كه بوده و خواهد بود» اتهاروا ودا«در  براي مثال،
كنش قهرمانان است، شرايط ظهور و  ةآفرينند در سينماي بيضايي، زمان كه ).149(همان، 

گرفتن در وضعيت بهتر و  كند و به آنان فرصتي براي قرارحضور قهرمان را ايجاد مي
ها نخست قهرمان را زمان در اين فيلم ،دهد. درواقع اي ناميرايي ميرخورداري از گونهب
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گذرا، كنش او را تا  كردن او بر زمان عادي، تقويمي و خطيِ سپس با غالب ؛آفريندمي

 پايان كمك اعجاز زمان بي به »مسافران«بزرگ در  بخشد. خانمهميشه تداوم مي
 مقابله به آن، بخش پايان مرگ تاريخي كه خطي و تقويمي است و زمان اي، با اسطوره

محكم او  اعتقاد .كند مي ناممكن مسافران براي رسيدن را پايان و به مردن و خيزد برمي
كند؛ پايان و مسافران را ناميرا مي اي كه ناگذر است، زمان را بيقدس اسطورهبه زمان م

؛ ميرند ها نميمسافران: آن رسد و نه سفرپايان مي نه زمان به و ايستدزمان از حركت مي
دار و البته با سكانس پاياني فيلم با خلق ايهام در تصوير يا تصويري ايهام رو هميناز

 8دقيقه و  24 :1370 (بيضايي، »ياي هميمما همه رؤ« :بزرگخانم ةفتتأكيد درست بر اين گ
 .ند و زندگان كداما راستي، مردگان كدام هكند كه ب، اين پرسش را برجسته ميثانيه)

 ؟ كنند ميند يا بازماندگان مسافران را در رؤيا نظاره ا مسافران رؤياي بازماندگان

 پايان بودن اي و بياي، دايرهچرخه .4
و سير  مند و منظمقاعده گري، نوعي تكرار از ايجاد پندار آفرينش رويدادمحوري گذشته

كه هدف  اياسطوره كند. زمانپاياني ايجاد ميدهد و توهم بياي به زمان مي دايره
 ، بنابر)144: 1380(شايگان،  ابدي است ةاش گريز از زمان نسبي و پيوستن به لحظغايي

 مانند آغاز و آغاز مانند پايان آن، در كه است زماني .است رناپذي تجزيه خود سرشت
 به دور اعتقاد .)182: 1387كاسيرر، ( ».است ازليت نوعي اياسطوره زمان« .است پايان

شود. ابدي منجر مي پايانيِاي بيگونه  به 12،اي است جاودان كه مختص زمان اسطوره
 الياده:  باور به

 ابطال را آن ناپذيري برگشت زمان، دوري حركت دننسبت دا با هم بدوي مردمان
 گذشته است، آغازيدن درحال هرآن در خود شروع نقطة در هرچيزي كنند؛مي

 هيچ و ناپذيربرگشت ايواقعه هيچ آينده، پرداختة ازپيش تصور جز نيست چيزي
 اتفاق جهان در ايتازه چيز هيچ كه گفت توانمي حتي. نيست نهايي اياستحاله

ازلي  و نخستين هاينمونه همان تكرار از است عبارت چيز همه چون افتد،ينم
)1384 :128.(  
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 اين كه دارد وجود مشابهي رويداد چرخه، هر انجام و آغاز در كيهاني، ةچرخ در«
يا و يك لحظه  )140:1380 شايگان،( »كندمي معنابي را زمان گذشت رويداد، مشابهت

 14و پارميندسي 13اين زمان، زماني وجودشناسي. گذردري نميرا ابدي. زمان اساطي »آن«
 ). 61: 1388(الياده،  پذيرد كند و نه پايان مينه تغيير مي و همواره با خودش مساوي است،

كمك تكرار منظم رويدادهاي محوري،  اي شدن زمان بهدر سينماي بيضايي، چرخه
اص، استفاده از نمادهاي بصري ت و نماها يا تصاوير خابازگويي مكرر جمالت، عبار

و نيز حركت دوراني اشياء و حتي چرخش  ،...ويژه ازجمله دايره، چرخ، دوك و
شود. نخستين حضور مرد تاريخي در فيلم محسوس دوراني دوربين كامالً عيني مي

نماد  چرخ، با تمركز دوربين روي چرخ گاري تارا همراه است. »تارا چريكة«
هاي فضا و قسمت از چرخْ ؛ زيراي تجديد استامعن مي آن بهئهاست و گردش دا دوره

چرخد، مرد ميكه چرخ  همچنان .)498: 1379(شواليه و گربران،  آيد وجود مي  زمان به
 34دقيقه و  6: 1357(بيضايي،  شوداي مياسطوره آيد و زمانْخي به آينده (حال) ميتاري

 تا ؛شودتاريخي به حال بارها تكرار مي يعني آمدن مرد ،در طول فيلم اين عمل ثانيه).
امروزي  -وزي نيستكه اساساً از گذشته آمده است و اصالً امر -جايي كه مرد تاريخي

پايان. در ادامه، كند و خود را جاودانه و بياعتبار ميمرزهاي زمان را بي، شودمي
تارا  ةريخي شيفتيابد مرد تاشود كه مخاطب درميگاه خلق ميفيلم آن ةترين لحظهنري

 ت و حاضر نيست به گذشته برگردد. شده اس
كند  ستي) مرگ مسافران را باور نميبانوي هبزرگ ، مادربزرگ (تجلي»مسافران«در 

هاست. مجلس ختم مسافران درحال برگزاري است؛ اما  و تا پايان فيلم منتظر آمدن آن
اند و آينه را  افران در راهخواهد ماهرخ لباس عروسي به تن كند؛ چون مسمادربزرگ مي

 91: 1370(بيضايي، » اونا مردن، ولي تموم نشدن.«گويد: آورند. مادربزرگ ميبا خود مي
دهد؛ اما مادربزرگ در جوابش ماهرخ مادربزرگ را دلداري مي ثانيه). 23دقيقه و 

بود، بينمشون. پدر اونجا نشسته همه كسم مردن ولي نه براي من. هر روز مي«گويد:  مي
دقيقه  92(همان، » مادر اونجا. من بچه بودم. تو نبودي، معنيش اينه كه تو مرده بودي؟ نه!

آيند. روشنايي آينه نخست روي آينه مي . در لحظات پاياني، مسافران همراهثانيه) 37و 
 حركت. آينه در دست مهتاب با چرخدمي افتد. ماهرخ از خوشحاليتصوير ماهرخ مي
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صورت  بهچرخد و دوربين را نيز با خود  شود و مي حاضران گرفته ميجلوي  ايدايره

غمگين افراد با لبخند  ةشود. چهر ها كنار هم ديده ميچرخاند. تصوير زوجدوراني مي
شود. آخرين تصوير آينه نيز از كند و زندگي جديد ماهرخ و رهي آغاز ميتغيير مي

بزرگ  نسل بعد. در آخرين صحنه، خانمشود براي آينه مي ةدارند ماهرخ است. او نگه
به شما گفتم كه در راهند. اون به من قول داده بود. عروسيت مبارك : «گويد مي

پاياني و مرگي، بياي به بي زمان چرخه ،چنينو اين ثانيه) 54دقيقه و  96(همان،  »دخترجان
  انجامد.اي ميجاودانگي اسطوره

هايش درحالي كه دوربين روي چرخ حركت كالسكه و »شايد وقتي ديگر«در 
كشد. در  تصوير مي كرده است، حركت و گذر دوراني زمان را بهها تمركز حركت آن

شود و در كيان ديده مي كالسكه روي چهرة هايچرخ سكانس پاياني فيلم، ساية
 ةنشان به . اين دوكشوددوكي برجسته مي ،شود مادر ديده مي ةتصويري كه از گذشت

» يكم بيضاييشب هزارو«و » كارنامة بندار بيدخش«تئاتر ن و تقدير در دو چرخش زما
  ).98: 1383(عبدي،  شود ده مينيز دي

 توهم ايستايي  .5
اي بودن آن است، توهم ايستايي را در ذهن زمان كه خود مالزم دايره» پايانيِبي« پندار

چرخد، ايستاده ميكه چرخي كه بسيار سريع و مداوم  چنان كند؛مخاطب ايجاد مي
 باعث اياسطوره روايت در »كيهاني ةچرخ« و »جاودانه دور« رسد. وجودنظر مي به

 در هميشه چيز همه . گويينشود اصالً حس و شود اعتباربي زمان گذشت شود مي
 زمان ).32: 1390صادقي، ( است بازايستاده حركت از زمان و است آغاز وضعيت
 حركتي بلكه نيست، ناپذيربرگشت ناسوتي، زمان كه برخالف اي/ مقدس اسطوره
 و پذيرد مي پايان نه يابد، مي تغيير نه ،است شدن نو درحال نهايتبي تا و دارد دوري
 ايستايي به زمان اسطوره، در .)8: 1384الياده، (» گذردنمي« اصالً گفت توانمي حتي

  .است نگذشته گاههيچ ؛ گوييرسدمطلق مي
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و زمان درحال شدن است  ،چرخدسنگ آسيا مي ،»مرگ يزدگرد« فيلم در ابتداي
زمان از  ،با ايستادن سنگ آسيا شود.مي عيني و بصريسنگ آسيا چرخش گذر زمان با 

  گويد: از سپاهيان مي يكي .شودو فيلم آغاز مي ايستدميحركت باز
ه آري، من نخستين كسي بودم كه به اين ويرانسرا پا گذاشتم و به ديدن آنچ

سنگ آسيا از چرخش ايستاده بود يا شايد موي بر اندامم راست شد، ديدم  مي
آلود . اين سه تن آسيابان، همسرش و دخترش گرد پيكر خونهرگز نمي چرخيد

  ثانيه). 27دقيقه و  4: 1360 (بيضايي،كنان  پادشاه نشسته بودند مويه
روييم. در  يستايي زمان روبهنيز با ا» وقتي ديگر شايد«و » تارا چريكة«در مقاطعي از 

شود؛ دوك اي برجسته مي  كه در خانة تارا تصوير دوك شكسته گاهآن ،»تارا ةچريك«
اش  برود و با گذشته» ديروز«به » امروز«دارد تا تارا از اي كه زمان را نگاه ميشكسته

كند و ر ميگي  گاه كه چرخ گاري تارا در چالهآن ،ديگر .)98: 1383(عبدي، رو شود  روبه
(بيضايي،  تواند اما نمي ؛كند چرخ را بيرون بياوردمي ايستد. تارا تالشاز حركت بازمي

(همان،  بينيم . اندكي بعد، تصوير تارا، دريا و گاري ايستاده را ميثانيه) 17دقيقه و  30: 1357
آقاي  ةل مغازاو ةكه آقاي مدبر از طبق ، هنگامي»شايد وقتي ديگر«در ثانيه).  26دقيقه و  33

ة عقربه با مخاطب، در كنار ساعت بيارود، همرنگر به زيرزمين مي حق
اي كند كه اگرچه وقت ويژهزماني مشاهده ميهاي بياي، عتيقه بازايستاده  تحركاز

 برندهاي دور مياي را با خود به گذشتهتوان درنظر گرفت، هر بيننده برايشان نمي
ايستاده، باز ازحركت دوك شكسته، چرخ ثانيه). 4دقيقه و  8ساعت و  1: 1366 (بيضايي،
زمان را در خود متوقف مانده كه يادگار گذشته بههاي از وامانده و عتيقه ازحركت ساعت

  كشند.تصوير ميايستاييِ زمان را به اند،كرده

 نماها) اعتباري زمانناپذيري (بيسنجه يا سنجش .6
ست و از اناپذير نيز اي شگفت، سنجشگونهن و ايستا بهپايامقدس، بي ايزمان دايره

اي، تفاوت اسطوره آگاهي آنجا كه در گريزد. ازگيري ميهرگونه سنجش و اندازه
(كاسيرر،  نامتمايزند يكديگر از آينده و حال گذشته و مراحل زمان ازميان رفته است و

و  -ي، عيني و واقعيانِ كمزم گريز از سيطرة«اي نيز ايت اسطوره، در رو)188: 1387
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شدن دقيقه، ساعت،  معناو بي اعتباري قيدهاي نمايشگر زمانبيبه  -البته گريز از پايان

 اسطوره براي«تعبير كاسيرر،  انجاميده است. به )143 :1390(محمدي و ديگران،  »سال و غيره
 را ريكديگ جاي آينده و حال گذشته، آن، در كه نيست محض نسبت شكل به زمان

 اي، آگاهيِاسطوره گردد؛ آگاهي حال زمان آينده، و شود گذشته حال، زمان بگيرند؛
 ،است جاري و ساري آن در كه آنچه با هميشه اين زمان .)18: 1387( ».است زمان بي

چيزها  .)31: 1390صادقي، ( قرن و سال ماه، هفته، روز، دقيقه، ثانيه، با نه شود، سنجيده مي
  اند.نماهاي معمول شدهيگري جايگزين قيدهاي زمان يا زمانهاي ديا نشانه
اي اش را قهرماناني اسطورهمرد تاريخي خود و مردان قبيله ،»تارا چريكة«در 

رسيده به  ارث به گم شده است و تنها نشانشان شمشيرداند كه نامشان در تاريخ  مي
 تاراست: 

من به جنگ گذشت. كدام  تبار همه زندگيتبار تاريخي، ام از يك من مردي
ميان رفت. همة اندك از چيز اندككجا نامي از ما برده نشد. همهجنگ؟ در هيچ

(بيضايي، ها گم شد. از ما روي زمين هيچ نشاني نمانده به جز يك شمشير نشانه
  ثانيه). 6دقيقه و  25: 1357

كمك اين ، بلكه بهنماهاي معمولبودگي شمشير را نه با زماندر ادامه، او طول دورة گم
، اما از شمشير تبار من كسي اندها رسيدهها به آببه دريا پيوسته، آب رودخانه«گزاره: 

مرگ «در  كشد.تصوير ميبه نيك ثانيه) 47دقيقه و  34 :1357(بيضايي،  »خبري نشنيده
از كي ام كه فراموش كردهروزهاي زندگيم. آه «گويد: گاه كه آسيابان مينيز آن »يزدگرد

اعتباري سال و ماه و روز و ، بيثانيه) 43دقيقه و  12ساعت و  1: 1360(بيضايي،  !»آغاز شده
  هر قيد زمان ديگري آشكار است.

 شكستگي .7
اي شود، يعني اسطوره ،ناپذيراعتبار شوند و زمان سنجهگاه كه قيدهاي زمان بي آن

 ،رسد حال و آينده فرامي و تهها و درآميختن گذشهنگام درهم شكستن زمان يا زمان
تعبير  به» اكنون«و رود  مي ميانشود يا ازمي ها شكننده و شكستهمرز ميان زمان

  ).140: 1380(شايگان،  شودمي» مملو از گذشته و آبستن آينده« ،نيتس اليب
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 (شكست زمان) اي وضعيت زمان در روايت اسطوره 2 شكل

د و مرد تاريخي بنابر همين شكستگي، از شوزمان شكسته مي» تارا چريكة«در 
آيد و در مواجهه با تارا، اش (شمشير) به آينده ميگذشته براي يافتن تنها نشان قبيله

گذرد و براي انتظارند اي زن. وقت مي همة قبيلة من چشم«گويد: دار شمشير، مي ميراث
: 1357(بيضايي،  .»ريزدها خون ميها كه از آنمن هر روز دير است. تا كي تاب اين زخم

دهد و حاال مرد تابي مرد تاريخي، شمشير را به او مي. تارا با ديدن بيثانيه) 47دقيقه و  34
گذر  وزگار خود برگردد تا شكستگي زمان بهبود يابد و سير عاديتاريخي بايد به ر
از  است و مرد تاريخي پس اما اكنون عشق زمان را به بازي گرفته ؛زمان برقرار شود

توانم برگردم. من نمي«تواند برگردد: خواهد يا اصالً نميشمشير نميآوردن  دستبه
 36: 1357(بيضايي،  ».توانم برگردمو نمي[...]  تارا: چرا؟ مرد تاريخي: من به تو عاشقم

شده است و توان بازگشت به  »اكنون«او گرفتار تارا و البته اسير  .ثانيه) 10دقيقه و 
  ندارد: زمان شكست خورده، به عشق باخته و شكسته شده است.را  »گذشته«

رو  ها با خواهرش، ويدا، روبهگاه كه كيان پس از سال، آن»شايد وقتي ديگر«در 
شود؛ سپس فروشي منتقل ميشود، در تغيير مكاني معناداري، روايت به يك عتيقه مي

كيان مادرش  .شودكسته ميو زمان در ذهن كيان به گذشته ش ديوار انتهايي آن گشوده
پي در شود و ميپشيمان اش  از كردهبر سر راه،  ن اوشتآورد كه پس از گذاميياد را به

دنبال  ه بچه (كيان) را برداشته است، بهپندارد صاحب كالسكفرزند است. او كه مي
گيرد و روي زمين كشيده انتهاي كالسكه را مي دود، ميلة كالسكه و سرنوشت فرزند مي
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شود؛ نگر كشانده ميحق شدن، به خانة شود. تصوير مادر، درحال بر زمين كشده مي

 شكنندگونه فاصله زماني را ميآيند و اينمي آيندة گذشتهمادر و كالسكه از گذشته به 
 ثانيه).  47دقيقه و  58ساعت و  1: 1366(بيضايي، 

معنا  »حال« معناي هزمان ب اي،شود در روايت اسطورهباعث مي خود ،اين شكستگي
از اتفاقات » حال«به بازي گرفته شود و حتي گاه در » اكنون«نداشته باشد و قطعيت 

 ،روايتگر زمان را شكسته گويي شود. در اين لحظات،طور قطعي خبر داده  آينده به
ها را بر او عيان كرده است. در شنو را از حال به آينده برده و نيامدهروايت و روايت

، مهتاب كه قرار است آينه را براي عروسي خواهرش ماهرخ ببرد، رو به »مسافران«آغاز 
رويم تهران، براي عروسي ما مي«گويد: دوربين و خطاب به بيننده بسيار محكم مي

دقيقه و  3: 1370 (بيضايي، ».ميريم رسيم. ما همگي ميترم. ما به تهران نميخواهر كوچيك
افران آگاه است، چندبار هشدار گويا از آينده و مرگ مس بزرگ نيز كه خانم ثانيه). 37
كنه  مرگم مي راستي كه چقدر تنبلن، دق ]ماهرخ[«دهد كه كسي از مرگ حرف نزند:  مي

كه  هنگاميثانيه).  16دقيقه و  13: 1370 (بيضايي، ».: از مرگ حرف نزن]بزرگ [خانم تا بياد.
خانم؟ كو اخوي  كجا هستند مهتابخُب  خُب«گويد: شود و ميحكمت وارد خانه مي
گويد: جونتون سالمت؛ حرف مرگ بزرگ مي لب شديم. خانم به حشمت؟ ما كه جان

 . ثانيه) 27دقيقه و  16(همان،  »نزنيد!
 كمك عنصر خواب شكست زمان از حال به آينده براي شاه به »مرگ يزدگرد«در 

 -ه و پيشگويي استورود به عالم غيب و مكاشف ةكه در بينش اساطيري دريچ -
ياد  آسيابان در نقش شاه، خوابي را كه شاه در خانة آنان ديده، بهگيرد. زن  صورت مي

دانند كه در خواب همه مي«گويد: داند و ميموبد دانستن خواب را مهم ميآورد.  مي
سر از آن سروشي هست. بگو اي زن، در خواب پادشاه آيا رازي بود؟ او چرا آشفته

در خواب ديدم «. زن (در نقش يزدگرد): ثانيه) 38دقيقه و  26: 1360بيضايي، ( »برخاست؟
روم، بر بارة تيزپاي خود؛ و بر زمين نه خار و علف كه كران ميكه سواره در بيابان بي

. زن از زبان ثانيه) 10دقيقه و  28(همان،  »آمد.روييد. بخت بد سوار بر باد ميشمشير مي
بيني شكست ر شاه را جدا شدن از بهرام (ايزد جنگ) و پيشپادشاه علت شكست و فرا

  ثانيه). 54دقيقه و  29  (همان،داند از اعراب مي
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 نتيجه 
با اسطوره و آيين دارند. او تاريخ و  ي عميق و ناگسستنيآثار بهرام بيضايي پيوند

يزد آم درميخوبي  بهشده،  انديشش حكواقعيت را با آنچه در ناخودآگاه ذهن اسطوره
آثار ة بازآفريني اسطوره، ساختار روايي ويژ و شكنيو با دگرديسي اسطوره، اسطوره

بيضايي  ةدهد. نگاه ويژ حوالت اجتماعي امروز سامان مياش را با توجه به ت ناب هنري
پاياني، رويدادمحوري، تقدس، زايندگي، بي مانند ،هاييشود مؤلفهبه اسطوره سبب مي

اپذيري و شكستگي ساختار زمان را در روايت سينمايي او به نتوهم ايستايي، سنجش
آسيابان با مرگ يزدگرد،  ةمواجه مانند ،هاييدر روايت ،اسطوره نزديك كنند. درنتيجه

مرگ مسافران و  و شمشير، مانندبرخورد تارا با مرد تاريخي و عشق و شيء مقدسي 
شود. در سينماي ها مقدس مييينمانند و با تكرار آاي يا اسطورهاسطوره آينه، زمانْ

دهد. اين  هاي قهرماني ميند و به آنان كنشآفرياي قهرمانان را ميبيضايي، زمان اسطوره
و ست ناگذر و ايستا ،شكستني ؛ زيرااسطوره ناسنجيدني است مانندزمان در سينما، 

گاه ي و ابديت هيچست و ابدا اي اي دايرهزمان اسطوره .نماهااعتنا به تمام زمانبي ،البته
  .بازنداي، قيدهاي زمان رنگ ميدر زمان اسطوره .شودسنجيده نمي

  ها نوشت پي
1. Augustine Saint  
2. Vladimir Propp 
3. Greimas 
4. Bremond   
5. Todorov 
6. Barthes 
7. Genett 
8. sequence 

9 .Lévi-Strauss عنوانه مقالة مهم او بادر استناد به آراي كلود لوي استروس، بيشتر ب 
"The Structural Study of Myth"  شده در منتشرJournal of American Folklore و ترجمه-
  هاي فارسي آن توجه و تأكيد شده است.

 تفاوت بارت و لوي استروس در آن است كه بارت نگرشي يكسر تاريخي و درزماني. 10
)diachronique( زماني هم ) و استروس نگرشي غيرتاريخي ياsynchraniqueبه اسطوره دارد ( 

 )synchronic و diachronic(لوي استروس از پيرنگ يا از بعد توالي درزماني  .)23: 1386 (بارت،
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 زمانيكند و معناي اسطوره را در ساختار يا در بعد هم نظر مياسطوره صرف

 )dimension وsynchronic ( دهد.  جاي مي  
  هاي تجلي متفاوتي دارد:گونه مانز در اديان كهن، .11

 شود. ظاهر مي» اكنون ابدي«شكل است بسته و به ايكه دايرهاقوام بدوي صورت زمان اساطيري  الف. به
با پيشين است. » مينوي«صورت زماني دوراني كه آغازي دارد و انجام آن، بازگشت به وضع  ب. به

 وجود نخواهد آمد؛ هجديدي از نو ب هاي هريگر دورسد و دپايان مي وقوع اين زمان اخروي، عالم به
  .مذهب اسماعيليهو  دين زرتشتيمانند زمان اساطيري در 

ت و آفرينش و آغاز آفرينشي نو اس ام دارد و انجامش نقطةصورت زماني دوراني كه آغاز و انج به ج.
هند و  نند مفهوم زمان درآغازند؛ ماميناپذير ادوار كيهاني دائم از نو عالم به تحرك تسلسل پايان

  .يونان باستان
است ابدي كه  ايو لحظه» ثابت«اصل مدتي است ، ولي درتواند دوراني باشدصورت زماني كه مي هب د.

  .چيني» تائوئي«آيين ؛ مانند پذيرداصل تغيير و تبديل نميدر
 ت خطي دارد و نقطةرود و ساخ يش ميپ شكل افقي به هبلكه ب ؛صورت زماني كه دوراني نيست هب ه.

. اين نوع زمان گرايش يهود و مسيحيتمانند مفهوم زمان در سنت  ؛ست تاريخيا ايعطفش حادثه
برخاسته است  دين مسيحيتپرستي از  وده نيست كه مفهوم تاريخ و تاريخعجيب به تاريخ دارد و بيه

  .)143: 1380 (شايگان،
 . )137: 1368زرافا، ( جاودانه است دور تصورات اساطيري، سراسر، بيان زيرا انديشة. 12

13. ontological 
14. parmenidean 
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