
 
 

 تبیین الگوي روایت در سینماي بهرام بیضایی بر اساس نظریه کلود برمون
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 مریم افشار
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 چکیده
سازد، که هر ساختارگرایی، رویکردي روشمند در نقد است، که خوانش خود را از متن بر این اصل مهم استوار می

توان به شکل و ساختاري علمی مورد بررسی قرار داد. نگاه ساختاري به یک اثر، روابط و فعالیت فرهنگی را می
هاي والدیمیر پراپ آغاز هاي روایی تقریباً با پژوهشکند. این روش در فرمیپیوند اجزاي آن اثر را به خوبی کشف م
ترین واحد روایی و ارتباط آن با واحدهاي دیگر نگاه ساختاري را به حوزه شد؛ ساختارگرایان براي یافتن کوچک

وایت و تقسیم آن به اي از روارهشناسی معطوف کردند. از میان ساختارگرایان، کلود برمون با نمایش شکلروایت
هاي روایی با ترین واحد روایی که آن را پی رفت نامید، به طرحی جدید دست یافت. در بررسی برمون، فرمکوچک

بندي و به نمایش گذاشته شدند. هدف از این پژوهش شکل و ساختار جدید و توجه بیشتري به توالی روایت دسته
براساس  1370تا  1352هاي شاخص بهرام بیضایی در فاصله زمانی سالتبیین ساختار روایت در پنج فیلم سینمایی 
رفت دهد در سینماي بیضایی، گذار از مرحله اولیه به ثانویه (گذر از پیالگوي برمون است. این پژوهش نشان می

ي هستیم ها و حوادث بسیاررفت دوم شاهد کشمشافتد. در پیاول به دوم) با امکان دگرگونی، به زودي اتفاق می
 گیرند.که بیشترین قسمت فیلم را در بر می
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 قدمهم

روایت فقط در ادبیات محصور نیست، بلکه در هنرهاي تجسمی، مجسمه، نقاشی، هنرهاي نمایشی و سینما هم 
واقع شده است. نه دادهاست که در زمان و مکان (فضا)رخاي از معرف زنجیره ،روایت؛1حضور دارد؛ به تعبیر لوته

در  ).1388،9(لوته،هستیم با روایتروبرو نیزاند، فقط در ادبیات، که در دیگر گفتارهاي فرهنگی که ما را احاطه کرده
ی بر گذارد و خود باعث تأثیرگذاري دیگر عوامل شکلی و محتوایسینما، شکل و ساختار روایت بر همه چیز تأثیر می

روایت در فیلم فرایندي است که از رهگذر آن، پیرنگ و سبک فیلم در « ؛2بردول تعریف شود. بهدیگر نیز مییک
 ).112،1385برودل،»(گذارندهایی به او جهت ساختن داستان، بر یکدیگر تأثیر میمسیر هدایت تماشاگر و ارائه نشانه

راوي مشخصی  ،این هنردر شود.روایت میمتن ادبی به کمک دوربین، تصویر و صدا  همچون در سینماداستان
ماهیت تصویر  واسطه  سینما به«خیزند؛ تصویر، حرکت و صدا به روایت داستان برمی بلکهکند داستان را نقل نمی

اي تالقی سینما و روایت در  هرو تا انداز طول زمانی و هم تحول را بدهد.ازاین روایتی هم  تواند به داستان متحرك،می
 ).160،1381(ورنه،» همین نقاط مشترك است. تالش براي اثبات حقانیت

است و فقط در درون آن ساختار » ساختار«هر پدیده جزئی از یک کل یا «با این دید و نگاه که  3ساختارگرایی
توان جدا از ساختار جامعه تحلیل نمیتوان این پدیده را درست و کامل فهمید؛ مثالً هیچ پدیده اجتماعی را می
پردازد و در پی آن به بررسی روایت به منظور رسیدن به قواعد حاکم برآن می)، 42،1390شریف نسب و رون،»(کرد

عنوان یکی از به که شناسی روایتآن دست یابد.  مندقاعدهنظم درونی حاکم بر روایت به الگوي تا با یافتن است 
ها آثار و تبیین کیفیت روابط اجزاي آنالگوهاي روایی  مطالعهگرا، به اصلی مطالعات ساخت هايها و شاخهعرصه
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و از سوي  روایتهاي و تبیین قواعد و گونهاسطوره بررسی از یک سو به اي دارد؛ گسترده پردازد،دامنه مطالعاتیمی

 ).91،1379(اسکولز،پردازد، میدیگر به رمان که پیچیده، طوالنی و مکتوب است
دانند. وي زبان را و آغاز قرن بیستم می 4فردینان دو سوسور اءساختارگرایی را آرخاستگاهنظري و تاریخی 

یابند. البته داند که در آن، عناصر زبانی فقط به واسطه تفاوت با عناصر زبانی دیگر، هویت اثباتی مینظامی صوري می
چه بعدها ساختار انجامد. آنهریک از اجزاي آن، به تغییر کل آن میویژگی کلی نظام در این نکته است که تغییر در 

-آن ،کندواحدهاي یک اثر را مشخص میابتدا . ساختارگرایی، )8،1379نامیده شد برگرفته از این نظام بود (تودورف،
طح ساختارهاست فقط در سبه باور ساختارگرایان ).18،1379،د (اسکولزنمایتبیین میگاه ارتباط بین آن واحدها را 

شود، بلکه تنها توان تحول ادبی را توصیف کرد. آگاهی از ساختارها، نه فقط مانع آگاهی یافتن از تغییرات نمیکه می
 ).106،1379غییرات، در اختیار داریم (تودورف،راهی است که براي آگاهی از ت

شد.  8و تودورف 7، برمون6گرماسپردازان بزرگی چون نقطه شروعی براي نظریه 5هاي ساختاري پراپتحلیل
ترین واحد روایی و کوچکهدف این گروه، بررسی عناصر داستان و قوانین آنها بود. آنها درصدد بودند با تشخیص 

برمون با ابداع یک نظام مبتنی بر کلود تر از روایت دست یابند. از این میان ارتباط آن با واحدهاي دیگر به درکی ادبی
پیشنهاد کرد به جاي آن که کارکرد  ترین واحدها را کشف کرد. وياي، چگونگی روابط بین کوچکوارهنمایش شکل

ترین واحد روایت در نظربگیریم، توالی منطقی چند کارکرد را به عنوان مورد نظر پراپی را به عنوان کوچکدر معناي 
ساختاري محوري اصلی را بر هم زده واحد اساسی مدنظر قرار دهیم. برمون با حذف کارکردهاي میانجی که نظم 

ها توانست واره این گزارهبا نمایش شکل .اوهاي کارکرد دست یافتبودند به ساختاري مبتنی بر ارتباط معنادار گزاره
این توالی منطقی چند کارکرد و تعریف کند؛ برمون، هاي منطقی را در یک کل روایت روشن رابطه زیر مجموعه

 ).91-141، 1379(اسکولز،)نامید ترجمه شده است» رفتپی«فارسی به  که در( “”sequenceرا
 

 پیشینه و ضرورت تحقیق
بررسی ساختاري رمان کلیدر براساس نظریه «هاي؛ توان به مقالهایران میادبیات درباره پیشینه تحلیل ساختاري در 

ساختاري قصه شاه سیاهپوشان براساس تحلیل «و  1388در تابستان  که لیاز ساناز مجرد و کاووس حسن» برمون
در زمینه آثار نمایشی نیز اشاره کرد.اند، به چاپ رسیده 1391که در بهار  نقابی و کلثوم قربانی از عفت» الگوي پراپ

 1390مریم شریف نسب و مهسا رون که در بهار نوشته » هاي اکبر راديبررسی ساختاري نمایشنامه«توان به مقاله می
هاي بهرام تحلیل ساختاري و مضمونی نمایشنامه« رساله دکتري مریم شریف نسب با عنوان ده است وبه چاپ رسی

 د. اشاره کر دفاع شده است، 1384که در سال  »ساعدي بیضایی و غالمحسین
. این شودمیانجام برمون کلود هاي موردنظر براساس نظریه هاي فیلمرفتپیو تبیین بندي تقسیمدر این پژوهش 

گانه تدریجی صورت رفت سهبراساس مبناي پی بندي در آنو تقسیم کندبه ساختار روایی متن توجه میبیشتر نظریه 
 گیرد.می

 کند:رفت به سه مرحله تدریجی تکامل اشاره میکلود برمون براي نشان دادن نقشه یک پی
 ونی یا بیرونی داشته باشد.نخست: موقعیت پایداري که امکان دگرگونی را به واسطه وضعیت در -
 گذارد.آید و بر موقعیت پایدار تأثیر میدوم: امکان دگرگونی که وضعیت به فعل درمی -
 سوم: امکان دگرگون شدن وضعیت ثابت اولیه یا ثابت باقی ماندن آن. -

این مرحله  بنابراین، در هر مرحله از گسترش پی رفت، حق انتخاب یا امکان دگرگونی وجود دارد. مرحله دوم از
هاي جداگانه رفتدر قالب پی هااي از کارکردتواند در برگیرنده سلسلهاند که خود میگانه را مرحله گذار نام نهادهسه

 ).66-68، 1380ي،(احمدباشد
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 ).140،1379رفتی(اسکولز،احدهاي پیبندي برمون در وتقسیم -1نمودار 

 
تواند از وضعیت اولیه به موقعیتی پایانی  می  که هر قصه و داستانی شودمیساختار ادبی نشان داده در تحلیل 

همچون  شود و با یک رشته وقایع  ترسیمبه خوبی ها  نهد.داستان ممکن است به صورت توالی تحول  رو به پیشروي
 .)160،1381همراه باشد (ورنه، مجازات و اصالح  خالف،گرفتار شدن،مجازات،فرایند مجازات،عمل  :ارتکاب

 پاسخ دهند:زیر  هايکوشند بهپرسشدر این مقاله، نگارندگان می
 ساختار روایت در سینماي بیضایی به کمک کدام نظریه روایت شناسی بهتر قابل تبیین است؟ -1
 ؟استتداوم داشته  ايدر پنج فیلم سینمایی بیضایی چه ساختار روایی -2

هایی که اي سازمان یافته از اشارات و نشانهمجموعه«با توجه به تعریفی از پیرنگ نگارندگان ادامه،در 
به تحلیل ساختاري ، )111،1385(بردول،»کندداستان وادار میمخاطب را به وحدت و انسجام بخشیدن به اطالعات 

و  )1366(، شاید وقتی دیگر)1360(، مرگ یزدگرد)1357(، چریکه تارا)1352(غریبه و مهپیرنگ پنج فیلم روایت و 
 پردازند.میساخته بهرام بیضایی )1370(مسافران

 
 تحلیل ساختاري سینماي بیضایی. 1
رفت اول، شود. در پیبا آمدن قایقی ناشناس به روستاي ساحلی آغاز می این داستان :غریبه و مهداستان )1-1

بیند. اهالی روستا در کند که ناگهان قایقی را بدون سرنشین میاي بازي میپسرکی کنار ساحل با اسکلت حیوان مرده
-یابد اما به خاطر نمییابند که  نامش آیت است. به کمک بزرگان روستا آیت بهبود میخورده میقایق مردي را زخم

داسی در قایق آیت  -که یک سال پیش دریا شوهرش را از او گرفته–آورد، چه بر سرش آمده است. زنی به نام رعنا 
هاي آغاز فیلم شاهد صحنهدر شود. با امکان دگرگونی آغاز می هاي نخستینثانیهز ا غریبه و مهفیلم کند. پیدا می

 شود. قایق از کجا آمدههاي زیادي آغاز میرفت دوم با پرسشزندگی روزمره و یا تعادل در زندگی نیستیم. پی
نشانه چیست؟ یابد؟ نشان روي داس ؟ چرا داس را رعنا میاست ؟ مرد ناشناس کیست؟ چه بر سرش آمدهاست

 و غیره.  ؟است چرا پنهان شده ؟است کند؟ شوهر رعنا کجا بودهآیت چرا با رعنا ازدواج می
کند. شب عروسی رعنا و آیت هاي خانواده شوهرش با آیت ازدواج میرعنا در مقابل مخالفترفت دوم در پی

شود. شوهر رعنا داند) روبرو میکسی نمی رود، با شوهر رعنا (که زنده است وزند. آیت به جنگل میگرگی به ده می
-میدور هم جمع  ،کشد. اهالی دهکند و او را میخواهد که رعنا را پیش او بیاورد اما آیت به او حمله میاز آیت می

گوید: هایی که در زندگی اهالی ده به وجود آمده سخن میبزرگ ده از دگرگونی سوزانند،شوند و جسد گرگ را می

 .پیروزي: تغییر وضعیت اولیه و ثابت شدن وضعیت امکان
 

 شکست

 وضعیت اولیهبه فعل در نیامدنِ امکان: ثابت ماندن 

 به فعل درآمدنِ امکان      

 وضعیت امکانی(دگرگونی) را فراهم  
 آورد:                                         می
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اي توي گیرن، گرگ گرسنهها سر راه آدمو میسرنشین میاد، توي شب سایهریبی شده، از دریا قایق بیدنیاي غ« 

هاست که براي شه؟ نجاتی نیست، مدتدونه عاقبت چی میگردن، کی میها به طرف ما برمیشه، مردهآبادي پیدا می
 ثانیه).  8دقیقه و 21، ا ساعت و 1354ضایی،(بی»شه اینه که گریه کنیماون یه قبر حاضر بود. تنها کاري که می

شود. نخست در زندگی آیت، دوم در زندگی رعنا و امکان دگرگونی از دقایق نخستین فیلم دیده می این فیلمدر 
رفت دوم شود. بیشترین قسمت فیلم به پیرفت اول به دوم دیده نمیسوم در زندگی همه اهالی ده. گذر از پی

-است. آیت، بعد از پیروزي سوار بر قایق به دنبال حقیقت می ت سوم پیروزي آیت بر دشمنانرفاختصاص دارد. پی
پوش سیاه ،شود. رعنا دوباره به خاطر از دست دادن همسررفت سوم زندگی رعنا با شکست همراه میرود. اما در پی

 :2نمودار شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
است که با کارکردن در مزرعه، سرپرستی دو فرزندش را بر عهده جوان زنیداستان زندگی بیوه  :چریکه تارا)1-2

شود. در این دارد. با از دنیا رفتن پدربزرگ و به ارث رسیدن شمشیري به او، زندگی روزمره او دگرگون می
وضعیت زندگی تارا از حالت تعادل اولیه به سمت عدم تعادل، با مهاجرت از ییالق به آبادي کنار دریا تغییر ،فیلم

، جنگلی شنود که پدربزرگ از دنیا رفته است. کمی بعد در راهگیرد. در راه رسیدن به خانه از اهالی ده میصورت می
اي دور براي یافتن شمشیري که تنها مردي از تاریخ، از گذشتهگذرد؛ شتابان می بیند کهاریخی میبا جامه ت را مردي

که به امانت ایست پدربزرگ به تارا بقچهثیه گذارد. تنها اراش است، به زمان و زندگی تارا قدم مییادگار او و قبیله

 بیند.  سرنشین را در دریا می:(زندگی روزمره): کودکی کنار ساحل نشسته، ناگهان قایقی بی پی رفت اول

 ناشناس و زخم خورده.     -آیت-پیدا شدن قایقی ناشناس به همراه مردي-1   امکان دگرگونی

 یابد.اي غریب میرعنا زنی بیوه که شوهرش را دریا گرفته، در قایق آیت داسی با نشانه -2                        

 خواهند برود یا اگر قصد ماندن دارد دختري از اهالی روستا را به زنی بگیرد و بماند.             بزرگان روستا از آیت می-1                     

 کند.آیت رعنا را انتخاب می -2     مرفت دوپی

 کند.     با آیت ازدواج می ،هاي بسیار خانواده شوهرشرعنا علی رغم مخالفت -3                     

        رود.ها نمیآیند. آیت با آنزند، دو ناشناس به دنبال آیت میرعنا و آیت گرگی به روستا می در شب عروسیِ  -4                     

 کشد. شود و او را میگردد، آیت با او روبرو میشوهر رعنا به دنبال گنجی که پنهان کرده  بازمی   -5                    

 یابند. اهالی روستا جسد شوهر رعنا را کنار دریا می -6                     

 جنگند.     آیند، آیت و رعنا به همراه اهالی ده با آنها مییچند روز بعد پنج نفر به دنبال آیت م -7                     

 شود تا به آن طرف دریا برود.       شود و به  دنبال حقیقت، زخمی سوار بر قایق میآیت در مقابل دشمنانش پیروز می -1 رفت سومپی

 (پیروزي).

 ماند.(شکست).شود و دوباره تنها میدوباره سیاه پوش می  -براي همسر -رعنا  -2 

 هاي غریبه و مهرفتساختار پی -2نمودار

 

 



 ۱۵۱۷/   نظریه کلود برمونتبیین الگوي روایت در سینماي بهرام بیضایی بر اساس 

 
را  -شمشیر، رحل و قرآن بابابزرگلباس، ارسی، کاله، آینه،  -پیش همسایه گذاشته شده است. تارا ارثیه پدر بزرگ

 بخشد. به دیگران می
گرداند. تارا نیز در با ترس بازمیگذرد که پیرمرد شمشیر را دهد اما زمانی نمیشمشیر را به پیرمردي می تارا

با مرد  اندازد. پس از آشناییبه دور می تواند از شمشیر استفاده کند. شمشیر را به دلیل ناکاراییمزرعه و خانه نمی
تواند به زمان خودش یابد اما مرد تاریخی نمیکند تا شمشیر را بیابد. شمشیر را میتاریخی تارا به او کمک می

-بازگردد زیرا او عاشق تارا شده، تارا نیز عاشق مرد تاریخی شده است و حتی حاضر است به خاطر او بمیرد و بچه
آن نیست که مرد تاریخی بخواهد. مرد تاریخی در برابر احساسات  هایش را به عاشقش(قلیچ) بسپارد. اما مرگ تارا

شود دوباره مرد؟! به من یک میدان بده در آن سواره منم. اما افسوس چرا نمی« گوید: تارا چیزي ندارد. او به تارا می
افسوس دیگر از تري و این شمشیر من است که افتاده به نشانه تسلیم. این جنگ نه! این عادالنه نیست. تو قوي

هایم را آوردم آید. زندگی تو بی دغدغه گذشت. من براي تو چه آوردم؟ من فقط زخمهاي من بوي افتخار نمیزخم
-ثانیه). تارا به او می 50دقیقه و  2ساعت و  1، 1357(بیضایی: » چکید. من فقط حسرت آوردمها خون میکه از آن

توانی مرا زنده کنی و تو حتی نمی« گوید: مرد تاریخی در جواب تارا میگوید که حاضر است به خاطرش بمیرد اما 
 ثانیه).  12دقیقه و  3ساعت و  1، 1357(بیضایی: » نباید براي من بمیري

رود. شمشیري که نشان غرور دریا فرو میگذشته و  سرانجام مرد تاریخی سوار بر اسب زخمی بدون شمشیر به
. جدیدشود براي زندگی اي میماند. شمشیر براي تارا وسیلهتاریخ بود در دستان تارا میاي در و افتخار قبیله گمشده

 داند شمشیر را چگونه به کار ببرد.خیزد. او حاال میتارا قهرمانی است که براي زندگی دوباره به پا می
افتد. سریع اتفاق میامکان دگرگونی) خیلی رفت دوم ((وضعیت ثابت) به پیرفت اولدر این فیلم گذر از پی

شود. مرحله دگرگونی بیشترین رسد دگرگون میاي که به او میهمان آغاز فیلم زندگی تارا با مرگ پدربزرگ و ارثیه
فیلم به کشمکش درونی تارا با خود(انتخاب مرد تاریخی  دهد. قسمت زیادي ازود اختصاص میقسمت فیلم را به خ

درگیر عشق تارا و حس مسئولیت در برابر مرد تاریخی که جنجال دورنی و ) )آشوب(یا قلیچ و یا برادر شوهرش
شود و سرانجام با به دست گیرد، امتحان و مجازات میهاي قهرمانی را میاختصاص دارد. تارا کنشقبیله است، 

دهاي زیادي که رفت سوم (ازدواج تارا و قلیچ) بعد از رویدادهد. پیداشتن اکسیر قهرمانی به زندگی خود ادامه می
 :3نمودار شماره شود: در تنه فیلم اتفاق افتاد به سادگی و کوتاهی نشان داده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند.کند و دو فرزندش را به تنهایی سرپرستی میتارا کشاورزي می -1: زندگی روزمره   پی رفت اول
 گردد.تارا از ییالق به آبادي باز برمی  -2 
 
 شنود.ها خبر مرگ پدربزرگ را میرسیدن به خانه از همسایهدر راه  -1امکان دگرگونی 

 گذرد.بیندکه شتابان میدر راه رسیدن به خانه مردي را با جامه تاریخی می -2     
 رسد.ي به ارث میاز پدربزرگ به تارا شمشیر  -1 

                     3.قوم اوست، به آینده آمده است شانی تارا با مرد تاریخی که براي یافتن شمشیري که تنها نیروبرو -2    پی رفت دوم

 .      تواند بازگردد زیرا عاشق تارا شده استاما مرد نمییابد و او  شمشیر را میکند تارا به مرد تاریخی کمک می - 3

 تارا نیز عاشق اوست و حاضر است به خاطر او بمیرد و فرزندانش را به قلیچ بسپارد. -4 

 ا براي مرد تاریخی چیزي نیست که او بخواهد، چون مرد چیزي دربرابر احساسات تارا ندارد.  مرگ تار -5 

 (شکست)     گرددو تارا به قبیله خود باز می مردتاریخی بدون شمشیر -1پی رفت سوم

 (پیروزي)     کندماند و با قلیچ ازدواج میمیکوبد. شمشیر در دستان تارا تارا با ناراحتی شمشیر به دریا می -2    

که تاراهاي رفتساختار پی -3نمودار  چری
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روایت داستانی است در روزي بی تاریخ. روزي که پادشاهی بر تخت نیست. زمانی که  :مرگ یزدگرد)1-3

حکومتی بیاید و آورد. زمانی که تاریخ ایستاده تا تاریخ را فقط قدرت پادشاهی و بر تخت بودنش به حرکت درمی
بسیار تفاوت دارد.  ندکتصویر و روایت میفیلم چه بیضایی در این آموزد با آنچه تاریخ به ما میحکمرانی کند. آن

مشغولی همیشگی بیضایی این است که تاریخ مکتوب دل«توان، برخاسته از یک اصل مهم دانست: را میاین تفاوت 
 ).43،1379ثمینی،»(رسد تفاوت داردچه که به نظر مینقالب اعتماد نیست و حقیقت همیشه با آ

. سردار و سرکرده و موبدي به دنبال شاه به آسیابی تنگ و در راهندزنده نیست و سپاه تازیان  ،یزدگرد، شاه ایران
ستور شوند. از همان ابتدا دجان شاه به همراه خانواده آسیابان روبرو میآیند. آنجا با جسد خونین و بیتاریک می

شود. آنچه براي سردار و همراهانش کامالً مشخص و بدیهی است، شکنجه و مرگ سخت خانواده آسیابان داده می
این است که آسیابان شاه را در خواب به طمع مال و زر کشته است تا ابزارهاي مرگ متهمان آماده شود، خانواده 

رفت اول چند پی غریبه و مههمچون  مرگ یزدگرددر . گناهی و نجات خودیابند براي اثبات بیآسیابان فرصتی می
 کشد.ثانیه بیشتر طول نمی

با  فیلمتازد. کمی بعد هاي آغازین فیلم است؛ یزدگرد، سوار بر اسب در بیابانی یکه و تنها میرفت اول ثانیهپی 
آسیابان او را در خواب به طمع زر . پس یزدگرد به سوي مرو گریخت و به آسیابی در آمد:«... شودآغاز میاین جمله 

. از همان آغاز فیلم با مرگ آخرین پادشاه ساسانی امکان ثانیه)27دقیقه و 12، 1360(بیضایی، !تاریخ» و مال بکشت...
کند. بیشترین قسمت فیلم ذهن بیننده را درگیر می ،شود؛با این جمله امکان دگرگونی در آغاز فیلمدگرگونی دیده می

 وم اختصاص دارد. رفت دبه پی
پس از تعریف نویسیهنر داستاننامه روایت و گفتگو در مرگ یزدگرد مهمترین کنش بازیگران است. در واژه

-به فهم کلیت ساختار روایی مرگ یزدگرد بسیار کمک میآمده است که توضیحی درباره کنش و کارکرد آن گفتگو 
کند ها را به خوبی معرفی میگذارد و شخصیتبه نمایش می مایه رادهد و درون؛ گفتگو پیرنگ را گسترش میکند

خانواده آسیابان با دهد و فرم و ساختار؛ جان میبه قصه ها هویت و گفتگو به شخصیت)؛ 250،1388(میرصادقی،
یداد آفرینی و روایت آنان، رونقش برند،کوشند و البته قصه را پیش میان براي زنده ماندن میشهاگفتگوها و روایت

هاي همسر و گیرد او براي روایتهاي قهرمانی را میکند. زن آسیابان کنشمرگ یزدگرد را از نو بازسازي می
تا جایی  دهدمی اش را براي زنده ماندن سامانهاي اعضاي خانوادهیابد. نقشتوجیه منطقی میاز مرگ شاه دخترش 

 کنند.که سردار و همراهانش در مرگ شاه تردید می
گویند که یزدگرد را آنان بارها می گیرد.هایشان تقدس را از یزدگرد پادشاه ساسانی میو آسیابان، با روایت زن

کنند؟چون رهزنان مال گریزند؟چون گدایان در یوزگی میآیا پادشاهان می« گوید:جاییآسیابان میر ددانستند؛ شاه نمی
ي شاهوار را دیدیم که پنهان کرده بود و آن پساك زرین را؛ و کنند؟ ما آن جامهدزدند؟آیا جامه دگر میخویش می

-پنداشتیم تیره روزي است راه مهتري بریده و گوهران آن را دزدیده و جامه به در کرده. آري این چنین بود اندیشه
 ثانیه).14دقیقه و  13، 1360بیضایی،»(هاي ما
رفت اتهام است. پیخود از اش، براي تبرئه کردن ههاي آسیابان و خانوادها و کنشرفت دوم سراسر روایتپی

اند. به اش از مرگ رهایی جستهآسیابان و خانواده دهد؛ان فیلم را به خود اختصاص میسوم دقایق اندکی از پای
سپاه تازیان به ایران شود. اما این رهایی براي همگان اندکی بیش نیست زیرا جان بردار میجسد بی ،دستور سردار

-ها نگاشته میصفحات کتاب برشود. تاریخ با تسلط اعراب می واردتاریخ به داستان  ،. با حمله اعراباست دهرسی



 ۱۵۱۹/   نظریه کلود برمونتبیین الگوي روایت در سینماي بهرام بیضایی بر اساس 

 
نمودار است که مرگ یزدگرد در روزي بدون تاریخ روي داده است. روزي بدون شاه.  اینشود. اما آنچه مسلم است 

 :4شماره 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
زیون روزي هنگام بازبینی یمستند تلوهاي تفسیر فیلم روایت تردیدهاست. آقاي مدبر، گوینده اید وقتی دیگرش)1-4

بیند. این تردید که کیان آن روز مستندي درباره ترافیک، همسر خودش را در کنار مردي در یک پیکان قرمز رنگ می
نیز مدتی است که پنهان از  -مدبرهمسر آقاي -شود. کیان ترین سوال زندگی او میکرده، مهمدر آن ماشین چه می

هایی هستند که زندگی روزمره آنان را دگرگون کرده گردد. هردو به دنبال پرسشیت خود میبه دنبال هو همسرش
در مغازه عتیقه فروشی آقاي  کند. اورا پیدا می -نگراي حقآق-است. مدبر به کمک دوستش آدرس مالک پیکان قرمز

-میبرد، کیان با دیدن آن تابلو آشفته یبیند که شبیه کیان است. روز بعد کیان را به آنجا منگر تابلوي زنی را میحق
روند. مدبر آنجا به نگر میبه بهانه ساخت فیلم مستند درباره عتیقه به خانه حقشود. مدبر و گروه فیلمبرداري 

گیرد و برد. با کیان تماس میمی همسرش کیان پی و -نگرهمسر آقاي حق -شباهت بسیار زیاد و باور نکردنی ویدا
شود. دوربین فیلمبرداري از هاي مدبر و کیان داده میاهد که به آنجا بیاید. با آمدن کیان پاسخ پرسشخواز او می

و مکانی که مادرش او را آورد. زمان گذشته را به خاطر می گیرد. کیانها فیلم میلحظه دیدار دو خواهر پس از سال
مکش بین تردیدهاي ذهنی و واقعیت است. کیان به کش شاید وقتی دیگرگردد. فیلم کند، برایش تداعی میرها می

 گردند.میاي کنار مرد غریبهدنبال هویت خود و مدبر به دنبال هویت همسر خود 
بیند امکان دگرگونی و ازبین رفتن تعادل به رفت اول، دقایق آغازین فیلم است، زمانی که آقاي مدبر فیلم را میپی

رفت دوم کشیده دهد. زمان در انتهاي پیزیادي از فیلم را به خود اختصاص میرفت دوم قسمت آید. پیوجود می
کند. پایان رفت سوم کیان هویت خود را پیدا میآید. در پینگر میشود؛ زمان گذشته براي کیان به خانه آقاي حقمی

 کند.سپاهیانش براي جنگ با تازیان لشکرکشی می(تاریخ): یزدگرد به همراه رفت اولپی

 برد.پناه میو به آسیابی  گریزدمیس به سوي مرو پشود. : یزدگرد از سپاهیانش جدا میامکان دگرگونی

 کنند.سردار و همراهانش خانواده آسیابان را متهم به مرگ پادشاه می-1                      

 کنند.  بسیار سختی براي خانواده آسیابان آماده می ابزار شکنجه و مرگ -2رفت دومپی

 کنند. خانواده آسیابان براي براي زنده ماندن تالش می  -3                      

 کنند.هایشان براي سردار و همراهانش تعریف میخانواده آسیابان داستان مرگ یزدگرد را با روایت -4                

 شود.جان شاه بردار میجسد بیبه دستور سردار  -5

 یابند(پیروزي)خانواده آسیابان از مرگ رهایی می-1رفت سومپی

 رسند(شکست)  سپاه تازیان به ایران می -2

 مرگ یزدگردهاي رفتساختار پی -4نمودار
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برگشتن از خانه حق هاي کیان و مدبر است و تولدي دوباره در زندگی مدبر و کیان؛ پس از فیلم پاسخ پرسش

 1366:(بیضاییگوید: اصالً یادم نبودتولدت مبارك. کیان میگوید: خرد و به او میمدبر براي کیان دسته گلی می،نگر
 :5نمودار ثانیه). 48دقیقه و  35ساعت و 1، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
رفت اول، حشمت داوران به همراه دو در پی ،آغاز فیلمدر تقابل مرگ و زندگی است.  روایتی از  ،مسافران)1-5

اي را محکم آینه -صفر مولوي-کردن وسایل مسافرت هستند. راننده پسر و همسرش مهتاب معارفی مشغول جمع
رویم ما می: «شودبندد. دگرگونی و عدم تعادل با گفته مهتاب پیش از سوار شدن دیده میروي باربند تاکسی می

 37دقیقه و 3، 1370(بیضایی:»میریمرسیم. ما همگی میترم. ما به تهران نمیاهر کوچکتهران، براي عروسی خو
رفت دوم که بیشترین قسمت فیلم را به شود. در پیرفت دوم منتقل میذهن مخاطب به پی ،این جمله شنیدنثانیه).با 

-کند و همه مسافران میمیکش تصادف رنگ در جاده شمال با کامیون نفتسواري سیاه است، خود اختصاص داده
 ها مشغول آماده کردن خانه براي مراسم عروسی ماهرخ هستند. میرند. در تهران خانواده معارفی
شود. خانم بزرگ، تنها کسی کنند و مراسم عروسی به عزا مبدل میشود. همه باور میخبر مرگ مسافران داده می

آورند. حی را که شاهد صحنه تصادف بوده به خانه خانم بزرگ میکند. ستوان فالباور نمیرا است که مرگ مسافران 
-وجه. خانم بزرگ: بله در عکس هم نمیاي هم پیدا کردید؟ ستوان فالحی: به هیچشما آینه: « پرسدخانم بزرگ می

اي آینه آوردن. اگراي میبینم. بهتون گفتم که خبر روزنامه صحیح نیست. شما عوضی گرفتین. اونا با خودشون آینه
-مجلس ختم مسافران است اما خانم بزرگ می .ثانیه)27دقیقه و 48، 1370ی،(بیضای» اي بودهدیگه نبوده پس سواري

آورند. با پوشیدن خواهد که ماهرخ لباس عروسی به تن کند چون به باور او، مسافران در راهند و آینه را با خود می
د. در لحظات پایانی فیلم خانم شوت همراه مسافران وارد خانه میلباس سپید عروسی ماهرخ، مهتاب آینه به دس

 .هاي تلوزیونی استدار و مدبر گوینده فیلمزندگی روزمره کیان و مدبر. کیان خانه رفت اولپی

 بیند.مدبر در فیلم مستند همسرش را درکنار مردي غریبه در پیکانی قرمز می -1  امکان دگرگونی

 

 گردد.کیان پنهانی به دنبال هویت خود می -2                       

 

 کند.مدبر به همراه دوستش صاحب پیکان قرمز را پیدا می -1     رفت دومپی

 وشی است. آقاي حق نگر صاحب عتیقه فر -2 

 بیند که شبیه کیان است.         رود در آنجا تابلو زنی میمدبر به عتیقه فروشی می -3 

 رود. مدبر براي ساختن فیلم به خانه حق نگر می -4 

 بیند که بسیار به همسرش کیان شباهت دارد.در آنجا همسر حق نگر را می -5                      

 

 تصور مدبر درباره کیان اشتباه بوده(پیروزي) -1  رفت سومپی

 

 کند(پیروزي)                                                           اش را پیدا میکیان هویت و خواهر گمشده -2                     

 شاید وقتی دیگرهاي رفتساختار پی -5نمودار

 

 



 ۱۵۲۱/   نظریه کلود برمونتبیین الگوي روایت در سینماي بهرام بیضایی بر اساس 

 
، 1370،(بیضایی» به شما گفتم که در راهند. اون به من قول داده بود. عروسیت مبارك دخترجان« گوید: بزرگ می

 ثانیه). 54دقیقه و 96
 :6نمودار 

 
 
 

 مسافرت هستند. آوري وسایلاش) در حال جمعمسافران (مهتاب و خانواده رفت اولپی
 

 میریم.   رسیم. همگی میترم. ما به تهران نمیرویم تهران، براي عروسی خواهر کوچکما می: جمله مهتاب:  امکان دگرگونی
 

 تصادف تاکسی مسافران با کامیون نفت کش در جاده چالوس و مرگ مسافران.-1                    
 کنند جز خانم بزرگ. ان را باور میهمه مرگ مسافر -2                    

 گیرد.مراسم عزا جاي مراسم عروسی را می -3     رفت دومپی

 شوند.آیند و با مرگ مسافران غافلگیر میها میمهمانان عروسی به خانه معارفی -4                    

 عروسی بپوشد.خواهد لباس خانم بزرگ در مراسم عزا از ماهرخ می -5                    

 کند.       ماهرخ در مقابل بهت مهمانان لباس سپید عروسی به تن می -6                    
 

 آید(پیروزي)مهتاب آینه به دست  همراه مسافران می-1                   
 رفت سومپی

                                                                                 شروع زندگی جدید ماهرخ(پیروزي)                       -2                   

سافران هايرفتساختار پی -6نمودار  م
رفت رفت اول(وضعیت ثابت) به پیگذر از پی چریکه تاراو غریبه و مه در فیلم  توان گفتدرنهایت می

-اي که به او میاز فیلم، زندگی تارا با مرگ پدربزرگ و ارثیهافتد. در همان آغدوم(دگرگونی) خیلی سریع اتفاق می
رفت سوم بعد از دهد. پیشود. مرحله دگرگونی بیشترین قسمت فیلم را به خود اختصاص میرسد دگرگون می

 مرگ یزدگردشود. در فیلم به سادگی و کوتاهی نشان داده می افتد،میرویدادهاي زیادي که در تنه فیلم اتفاق 
شود. رفت دوم مشاهده میپیاست که درامکان(دگرگونی) ،شود، آنچه تنه اصلی را در برداردوضعیت ثابت دیده نمی

-رفت دوم به اول (که در فیلم وجود ندارد) به خوبی با روایترفت و آمد زمانی پی مرگ یزدگرددر  ،در نگاه کلی
. در به خود اختصاص نداده استز زمان زیادي را در فیلم رفت سوم نیشود. پیاش دیده میهاي آسیابان و خانواده

شویم. تردیدي که مدبر رفت دوم شاهد دگرگونی زندگی مدبر و همسرش کیان می، در پیشاید وقتی دیگرفیلم 
رفت با بندي همسرش کیان به زندگیش دارد و تردیدي که کیان درباره پدر و مادرش دارد. این پیدرباره پاي

گیرد. رفت تنه اصلی فیلم را دربرمی، این پیدر حقیقترود. بسیاري و با کندي گذر زمان به پیش میرویدادهاي 
 -با برطرف شدن تردید هر دو -بازگشت به زندگی بدون شک و تردید براي مدبر و کیان ثابت شدن وضعیت اولیه

مرگ  -رفت دوماول است. پیرفت وضعیت ثابت عروسی ماهرخ در پی مسافران دهد. آغاز فیلمرا نشان می
شود تا لحظات پایانی فیلم همچنان ادامه دارد. تصور خانم بزرگ که از همان دقایق ابتدایی فیلم شروع می -مسافران

کند بلکه این تصور حتی دگرگونی(تصادف و مرگ مسافران) در رفت دوم تغییر نمیدرباره عروسی ماهرخ در پی
 اند.کشرفت دوم را به تردید میپی
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 گیرينتیجه

دهد که در پنچ فیلم موردنظر براساس الگوي کلود برمون به خوبی نشان میسینماي بهرام بیضایی تحلیل ساختاري 
رفت دوم که در آن شاهد پیافتد. همچنین ی سریع اتفاق میخیل ،ي اولیه به ثانویه با امکان دگرگونیگذر از مرحله

رفت سوم نیز لحظات دهد. پیبیشترین قسمت فیلم را به خود اختصاص می، هستیمها و حوادث بسیاري کشمش
رفت اول قسمت کوتاهی پی ،پنج فیلماین در ،شد نشان دادههمانطور که گیرد.را در برمی آنپایانی فیلم و نتیجه کلی 
را در بر نِ فیلم بیشترین قسمت داستا ،رفت دومها در پیدهد. زنجیره رویدادها و روایترا به خود اختصاص می

هایی همچون رعنا گیرند. شخصیترفت دوم قرار میهاي محوري فیلم در پیها و روایات شخصیتکنش ،گیرندمی
، آقاي مدبر و مرگ یزدگردآسیابان، همسر و دخترش در چریکه تارا، ، تارا و مرد تاریخی در غریبه و مهو آیت در 

 علی و معلولی در پیرنگ و روایت يدر ایجاد زنجیره مسافرانهرخ در و خانم بزرگ و ما شایدوقتی دیگرکیان در 
 ها نقش مؤثري دارند.رفتبندي پیتقسیمو
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