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 چکیده

نامۀ چریکۀ تارا بپردازد. سؤال  متنی در الگویِ روایت فیلمنظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت، به برّرسیِ روابطِ میاناین مقاله بر آن است تا با تکیه بر  

های  دهند. به بیانی، تجربۀ انسان از واقعیّت های زبانی، چگونه به آگاهی ما شکل می اصلی این است که اسطوره، تاریخ و واقعیّت به مثابۀ نظام 

گیرد. همچنین فهم ما با چه الگویی درگیر این  های زبانیِ غیرکالمی و صوری قرار می شکلی در رابطه با سایر نظام   زندگی روزمره، به چه

های  رسد نوعی ارتباط مفهومی مبنای فهم عمیق انسان از وقایع روزمره است که نگارش تخیّلی و صوری دارد. یافتهها است. به نظر می نظام 

دهند. این فضایِ  ها، غالباً در فضایی انتزاعی، هندسی و نامتقارن رخ می ه الگوهای فهم انسان از امور و پدیده دهند کاین پژوهش نشان می

عرض میان واقعیّت و تصویر واقعیّت است و بنابراین از تصادم سه محورِ اصلی، شامل واقعیّت )تجربۀ حال(،  هندسی نتیجۀ روابط غیر هم 

زند. روش انجام این پژوهش  ها را به یکدیگر پیوند می هایِ فردی و جمعی انسان )حافظه( است که تجربه تاریخ )تجربۀ گذشته( و اسطوره  
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 مقدمه 

شود که چندان قابل لمس نیست. شاید  آگاهی از جایی آغاز می 

توان  به این دلیل که فهم، فرایندی پیچیده دارد و به سادگی نمی

تالقیِ  نتیجۀ  فهمیدن،  واقع،  در  داد.  شرح  را  آن  چگونگیِ 

و  تجربه است که در گذشته  با وقایعی  ما  و جمعی  هایِ فردی 

داده اک رخ  تجربهنون  پیش اند.  آنهایی که  با  تر  رابطه  در  را  ها 

ایم. ها و رویدادهای تاریخی یا روزمره از سر گذرانده چیزها و متن 

غیر   و  متقارن  غیر  هندسی،  فضایِ  یک  در  فهمیدن  بنابراین 

شناسان آن را  افتد. فضایی که زبانمنطقی و ناخودآگاه اتفاق می 

ها، روابط غیرِ معمول،  ند. در این فضا متنافضای گفتمان نام داده 

میهم برقرار  یکدیگر  با  طولی  و  کارکرد عرض  علّیت،  و  کنند 

پدیده فهمِ  در  را  خود  میکالسیکِ  دست  از  فضای ها  دهد. 

تک   است،  نموده  توصیف  ژنت  ژرار  آنچه  اساس  بر  گفتمان، 

عرض را دگرگون کرده و با ایجاد گسست  های هممعناهای متن 

آورد. ژنت تحقّقِ  ها فرصت پیوند با متون دیگر را پدید می آندر 

با اصطالح فرامتنیت شرح می  دهد که صورتِ چنین فضایی را 

گسترش یافتۀ مطالعاتی است که قبالً توسّط ژولیا کریستوا تحتِ  

انجام گرفته است. فرامتنیتِ ژنتی، امّا بر    بینامتنیتعنوان نظریۀ  

ا، محدود به ساختارهای متن اصلی باقی  خالفِ بینامتنیتِ کریستو 

گونه نمی بسیار  ابعاد  و  شیوه ماند  مبنایِ  بر  هرمنوتیکِ  هاای  ی 

می با  متن  نویسنده  و  مخاطب  که  است  روابطی  شامل  و  یابد 

 کنند.  های درگیر برقرار می متن

نامۀ این مقاله تالشی برای برّرسی و کشفِ روابط فرامتنی در فیلم

تۀ بهرام بیضایی است با این پرسش که خیال و  نوش  چریکۀ تارا

های زندگی روزمره را با  آگاهیِ انسان طی چه فرایندی واقعیّت

متن میدیگر  انسان  زندگی  در  حاضر  معنایِ  های  تا  آمیزد 

ها بیرون بکشد و انسان طی این فرایندها،  تری از دلِ آن عمیق 

 رسد.  چگونه به شناختِ بهتری از خود می 

میدر   جرأت  به  ایرانی،  فیلمسازانِ  بهرام  میان  که  گفت  توان 

و   آگاهی  دغدغۀ  همواره  که  است  فیلمسازانی  نوادر  از  بیضایی 

بیضایی   است. تالش  اسطوره داشته  و  تاریخ  از رهگذر  شناخت 

این پژوهشی برای  و  نمایشی  آثار سینمایی،  قالبِ  در  به  که  اش 

به چالش و پرسش  مفاهیمی عمیق بپردازد و مخاطب را مدام  

بگیرد، او را بدل به هنرمندی صاحب سبک نموده، که مسیری  

مشخّص و قابل تأمّل را پیش گرفته است. در آثارِ بیضایی، با سه  

این   هستیم.  روبرو  آئین  اسطوره،  تاریخ،  تکرارشوندۀ  زمینۀ 

های او پدید  تکرارها، به خودیِ خود، طنینی معنادار در آفرینش 

 
 1 Intertextuality 

امی ضمن  چارچوب ین آورند،  آن که  درکِ  برای  ما  هایی  به  ها 

که این طنینِ پُر تکرار، آثار بیضایی را واجد  دهند. خاصه آن می

اهمیّت از حیثِ شیوۀ رویارویی و بازنمایی وقایع نموده است، تا  

سبک   و  رفتار  به  او،  آثار  مجموعه  مطالعۀ  و  مرور  با  که  جایی 

رسد  ت. به نظر می یابیم که نیازمند تأمّل اسمشخّصی دست می 

وگویی  کوشد در قالب یک فضای معنایی به گفتکه بیضایی می

به  فضا  مهندسی  شیوۀ  امّا  بپردازد.  پیشینی  متونِ  با  آگاهانه 

ها و ها، دریافتشود با تجربهای است که مخاطب قادر میگونه

 استعداد خود در آنچه او ترتیب داده، شریک شود.   

 چارچوب نظری 

حاف امّا  اسطوره،  هستند،  قدرتمندی  نیروهایِ  واقعیّت،  و  ظه 

رسند، محکم و ساختمند نیستند. این ما  طور که به نظر می آن

آن که  بههستیم  را  میها  می کار  نو  از  بین  بریم،  از  یا  سازیم 

گیری از  ( روایت راهی برای بهره Bashir, 2021: 1بریم. )می

ای در پی  شیوه   این نیروهای قدرتمند است و از آنجایی که هر

می  اتّخاذ  هدفی  و  داللت انگیزه  و  معانی  درک  یک  شود،  هایِ 

ی ساخته  روایت، اهتمامی برای قرارگیری در فضای فکری و ایده 

 شدن آن است.  

ژنت  1ترامتنیت  نظریۀ بر  بژرار  ژانری،  و  ادبی  از مقوالتِ  عبور  ا 

می جنبه تأمّل  زبان  از  ارائۀ هایی  شیوۀ  و  گفتمان  به  که    کند 

این ایده ها می داستان  ای از نظریۀ  شکل گسترش یافته  پردازد. 

رویکردی    2بینامتنیت بینامتنیت کریستوا،  است.  ژولیا کریستوا 

گرایانه است که ابعادِ محدودتری نسبت به ترامتنیتِ  پساساخت 

، 1گیرد. به این معنی که »هرگاه بخشی از متنِ ژنت را در برمی

ای بینامتنی برقرار است«  باشد، رابطه  ، حضور داشته2در متنِ  

عرض میانِ متنِ  ای هم(. در واقع، رابطه87:  1386)نامورمطلق،  

متنِ    1 می   2و  دقیق برقرار  خوانشِ  به  که  متنِ  شود    2ترِ 

 انجامد. می

نماید، نوعی  گونه که ژنت مطرح می در حالی که ترامتنیت، آن

استعال به  که  است  مؤلّف  سویِ  از  متن  استراتژی  متنیِ  ی 

ها و یا  عرض میانِ متن انجامد. بنابراین محدود به روابط هممی

نماید کیفیتی ناخودآگاهانه نیست.  گونه که کریستوا تبیین میآن

متون   عرضیِ  و  طولی  محورهایِ  بر  متن  یک  حرکتِ  ترامتن 

چارچوب  متنوعِ  گسترشِ  به  که  است  متنِ  دیگری    1هایِ 

آورد  ط تأویلی و تفسیری را پدید میانجامد. این تحرّک روابمی

مانندِ   مقوالتی  و  بوده  بینامتنی  نمودی  خود  خودیِ  به  که 
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انواعِ گفتمان، متن   3محاکات اجرا شده(،  و   های پیشین)روایت 

فعّبندی مقوله  مشارکت  و  مضمونی  شامل  هایِ  را  مخاطب  الِ 

 ( Genette, 1972: 1شود. )می

کارکردهایی گسترده شامل هرگونه روابطی میانِ  ترامتنیت ژنتی  

برمی در  را  مجموعه متون  پنج  در  و  طبقه گیرد  بزرگ  بندی  ی 

پیرامتنیتمی بینامتنیت،  فرامتنیت  4شود:  بیش 5،  و   6متنیت، 

( و ما در اینجا قصد داریم تا 202:  1394)نجومیان،  7سرمتنیت.  

کارکر سه  به  مقاله،  مطالعاتی  نمونۀ  اساس  نظریه بر  این  از  د 

 بپردازیم. 

 سرمتنیت  -1

می که  دارد  نظامی  به  اشاره  منطقیِ  سرمتینت  مرجعِ  تواند 

)نجومیان،  داللت باشد.  آن  گفتمانیِ  گونۀ  معرفِ  و  متن  هایِ 

می205:  1394 نشان  سرمتنیت  تخیّالت  (  سرچشمۀ  که  دهد 

الگویی  شبکۀ   با چه  و  متن و هستۀ تفکّر متن کجا قرار دارد 

می  معنایی شکل  خالقیت  را  مرجعِ  به  سرمتن،  واقع  در  دهد. 

 دهد.  هنری اثر اشاره دارد و از یک تداوم آگاهانۀ فکری خبر می 

رابطه  خود  سرمتنِ  با  اصلی  متن  رابطۀ  و  بنابراین  طولی  ای 

آستانهغیرهم سرمتن  و  بوده،  جهان  عرض  به  ورود  برای  ای 

ادبی   کامالً . از این حیث سرمتن »ضرورتیهای متن استداللت

نظام طبقهشمرده می  عنوان یک  به  و چارچوب  شود که  بندی 

  . ( 132:  1386« )نامورمطلق،  شودرای خلق اثر در نظر گرفته میب

می  استعاره سرمتن  دائماً  تازه تواند  نمادهای  و  متن  ها  به  را  ای 

دیگر منتقل نماید، و    ای به گسترۀز گستره داخل کند یا معنا را ا

 باشد.   ریشه در ناخودآگاهِ انسان داشته   حالبا این  

 پیرامتنیت  -2

پیرامتن پوششی است که متن اصلی را در برگرفته است. هم متن  

چارچوبی   ابزارهای  عنوان  به  را  آن  ژنت  نیست.  هم  و  است 

آورند. )همان:  شناسد که وضعیتی بینابینی در متن پدید می می

ای نامعیّن است  قه منط  گیرد که پیرامتن( و سپس نتیجه می135

قرار می و مخاطب متن  میان متن  واسطۀ  مثابۀ  که  به  و  گیرد 

وگویی با جهان بیرون از خودش  متن را به سوی گفت  8داالنی

می مناسب هدایت  درکِ  کند.  ویژگی،  این  کارآمدترین  و  ترین 

بندی آغازین با کل فیلم است که هم نسبت پیرامتنی میان عنوان 
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ه و  فیلم  از  فرصت  بیرون  مخاطب  به  و  دارد  قرار  آن  درون  م 

دهد تا از فضای غیر داستانی بیرون از فیلم به فضای داستانی  می

( در  206:  1394و ]خیالی[ درون فیلم حرکت کند. )نجومیان،  

محدوده  به  ناظر  پیرامتن  واقعیّتواقع  آن  در  که  است  های  ای 

برگشت  رخدادهای  و  واسطعینی  به  تاریخ،  مانند  ۀ  ناپذیری 

 شوند. نیروهایِ سرمتنی، به تحرّکی خیالین واداشته می 

 فرامتنیت   -3

با متن  در نظریۀ ژنت رابطۀ تأویلی و تفسیریِ متن  های  اصلی 

گیرد. به این شکل که در رابطۀ فرامتنی،  دیگر، فرامتنیت نام می

یا متن دارد که دربارۀ متن  و کانونی وجود  های  متنی مرکزی 

به گونه203کند. )همان:اظهارنظر می دیگر   به    1ای که متن  ( 

تواند دو  پردازد. بنابراین فرامتنیت میمی  2تفسیر و تحلیل متن  

باشد که معنا حاصل نگاشت   کارکرد صریح و غیرصریح داشته 

 2ها باشد. در کارکرد غیرصریح و ضمنی، متنِ  خیالی میان آن 

داستان دارد و در نوع  حضوری ثانویه، عمقی و پنهان در اسکلت 

متنِ   این  را    2صریح  الگوی داستان خیالی  و  است که ساخت 

کند و در هر دو حالت ضرورتی ادبی وجود دارد که به تعیین می

اصالت   میزان،  یک  به  )مفسر(  مخاطب  و  )مولف(  هنرمند 

 بخشد. می

رسی نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت از حیث کارکردهایی که این  برّ

دهد ترامتنیت  توانند داشته باشد، نشان مینی میمتروابط میان 

ها در یک فضایِ بینابینیِ هندسی است  در واقع ادراکِ جهانِ متن 

کنند. بنابراین  بخش و گفتمانی در آن کار می که عناصر سازمان 

انتظام  بخشی به آن دخیل است و از تخیّل آگاهانۀ هنرمند در 

آمیزد،  دآگاهِ مخاطب میجا که هستۀ آگاهی مؤلّف را با ناخوآن

 تواند پایه و مبنایِ معرفتی فرهنگی باشد.  می

که شمایی از این فضای هندسی به دست    1بر این اساس مدل  

در نظر گرفته   تارا  چریکۀنامۀ  دهد، در برّرسی روابطِ متنی فیلممی

 خواهد شد. 

 دربارة بهرام بیضایی 

س و کارگردانی است  نوینامهنویس، فیلمبهرام بیضایی، نمایشنامه 

اسطوره  و  به فرهنگ  متونش همواره  نگارش  ایرانی  که در  های 

توجّهی ویژه نشان داده است. نخستین توجّهاتِ نسبت به تعزیه 

 7Archi Textuality 
 8Vestibule 
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بینیم. در ای و تاریخیِ آن را در آثارِ او می های اسطوره و ریشه

آمیزد. فیلم آثارِ بیضایی، تاریخ، اسطوره و فرهنگِ عامه در هم می

ترین آثار او است  (، یکی از برجسته 1357)  تارا  چریکۀنماییِ  سی

که بیضایی در آن ردِ پایِ تاریخ و اسطوره را در زندگی روزمرۀ  

می  دنبال  فیلم  اصلیِ  روایت شخصیّت  با  همواره  او  هایش  کند. 

تاریخ که  را  درآورده تاریخی  کلمه  به  چالش  نگاران  به  اند، 

کوشد معنایی از  ست بر آن میکشاند و با ایجاد خدشه و گسمی

آن بیرون بیاورد. آن حقیقتی که بسیاری ردش را در سطور تاریخ 

وقایعِ حادث شده می  بیضایی در هیچ کتاب و  نظرِ  جویند، در 

هایِ آن را  تاریخی به نگارش درنیامده است و گویی تنها نشانه

  ای، جست که »روایتی است نه تاریخی، نه اسطوره   افسانهباید در  

نیز  و  تاریخ  در  ریشه  آن  قهرمان  و  دو،  این  میان  چیزی  بلکه 

داردپردازی خیال قومی  و  جمعی  )اسماعیل هایِ  پورمطلق،  « 

و   از این حیث، پیوند اسطوره و تاریخ است   افسانه   .(21:  1398

نظامی زبانی که تجلّی و نمود آن فراآگاهانه و مجرای فهمِ تاریخ  

با فراروی از زندگیِ روزمرۀ شخصیّتِ  ، بیضایی  چریکۀ تارااست. در  

آیین و  تاریخ  اسطوره،  قالبِ  در  فیلم  نشان  اصلی  مردمی،  های 

جنبهمی شاملِ  حقیقت  از  ما  دریافتِ  چگونه  که  از  دهد  هایی 

 ناخودآگاه و خیال است. 

 خالصة داستانِ فیلم 

های تعزیه در  زنِ جوانی است که همزمان با انجام آیین تارا، بیوه 

ا برمی روستا  متوجّه میز ییالق  او  دنیا  گردد.  از  پدربزرگ  شود 

به   پدربزرگ  شخصیِ  وسایل  بخشیدن  ضمنِ  پس  است؛  رفته 

کند.  اهالیِ روستا، در میان اسبابِ او شمشیری قدیمی را پیدا می 

از روستاییان می  به یکی  را  به گاوآهن  شمشیر  را  آن  تا  سپارد 

امّا چیزی نمی ی  ءابه مثابۀ شی  گذرد که شمشیرمتّصل کند. 

میبی بازگردانده  او  به  می مصرف  تارا  آن  از  پس  کوشد  شود. 

زنِ تیز عوض کند. امّا کسی حاضر به  شمشیر را با یک تیغۀ علف

شود. در همین گیر و دار، تارا در مسیری که هر  این مبادله نمی

بیند با  سرداری زخمی را می کند، کهنهروز با ارابۀ خود طی می

گوید در طلب شمشیر آمده است.  شمایلی نامتعارف. مرد به او می 

نیزه  که  زخم او  از  و  دارد  خود  پشتِ  در  تازه  ای  خونِ  هایش 

کند که بدون آن شمشیر قادر نیست به قبیلۀ چکد، اصرار می می

از گذشته   است که  تنها چیزی  این شمشیر  زیرا  بازگردد  خود 

او و قبیله باقی مانده استبرای  پذیرد  . هنگامی که تارا می اش 

کند  شمشیر را به سردار باز پس بدهد، سردار از پذیرش امتناع می 

باختۀ تارا شده است و حتی اگر بخواهد هم به این بهانه که دل
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نمی با  دیگر  است  مصادف  زمان،  این  برگردد.  گذشته  به  تواند 

را به   خوانی در روستا. سردار )مرد تاریخی( تارااجرایِ آیین تعزیه

ای از آخرین نبردشان که نبردی  کشاند و خاطره قلعۀ چهلتن می

می  روایت  بوده  دلداده خونین  خود  که  تارا  است،  کند.  قلیچ  ی 

است،  متوجّه می او  عشق  گرفتار  تاریخی  مرد  که  مادامی  شود 

آزادیِ الزم را برایِ ازدواج با قلیچ ندارد. گویی به تسخیرِ سردار  

خواهد در  گیرد هرآنچه سردار می میم می درآمده باشد. پس تص

اختیار او قرار بدهد، به این امید که او به گذشته و تارا به زندگی 

مرد   کامل،  تسلیمِ  از  پیش  کمی  آخر،  لحظۀ  در  امّا  بازگردد. 

گردد و  تاریخی به دریا، یعنی جایی که از آن آمده است، باز می

ار، تارا زخم خورده و  گذارد. با رفتنِ سرد شمشیر را برای تارا می

می دریا  به  به  تحقیرشده  مهارنشدنی شمشیر  با خشمی  و  رود 

گذراند. در پایان با ورودِ  دست، مدتی را به نزاع با آب و هوا می

تر از قبل، به درخواست ازدواج قلیچ قلیچ، او خسته و سرگردان 

 دهد.  پاسخ مثبت می 

 تحلیل و برّرسی

هایی در چه شرایط و محدودیّت   انسان به مرور کشف کرد که با

رو است و بنابراین از طریق اسطوره و آئین کوشید  این جهان روبه 

تا به شناخت و آگاهی خود شکل داده و آن را توصیف نماید. زیرا  

»اسطوره همیشه زنده است و کارکرد اجتماعی دارد، هرچند که 

تغیی مدام  کارکرد  میاین  )اسماعیل کندر    : 1398پورمطلق،  « 

از    .(234 و گزینشی  انتخاب  از  ناگزیر  به  را  انسان  این موضوع 

می امور  و  است.  وقایع  آفرینش  و  خلق  آن  نتیجۀ  که  گرداند 

الگوها  کردن کهن  اش با زنده بنابراین انسان خلّاق با میل و عالقه

اسطوره  فراخواندن  پدیده و  از  به فهم خود  تنها  نه  ها تجسّم ها 

دهی دهد. این جهت نا و حتی جهت می بخشد، بلکه به آن معمی

های خیالی از مادۀ  پردازی و ساختنِ روایت همان قدرت داستان 

 ناپذیر است. خام تاریخ بازگشت 

تاریخ   بازسازی  برای  امکانی  را  خیال  قدرت  الیاده  میرچا 

کند که در آن اسطوره و آئین آنچه در  ناپذیر توصیف می برگشت 

تک را  است  افتاده  اتفاق  انسان  گذشته  یاد  به  مدام  و  نموده  رار 

از نظر او، سمبل و نماد منطق و    .(26:  1391)الیاده،    آورندمی

ها تحت کنند که آگاهی فردی و جمعی انساننظامی را آشکار می

آن است و از حیث تداوم    9ها و نمودهای فراآگاهانهتأثیر تجلّی

تا اتصال  و  پیوستگی  در  را  وقایع گذشتهانسان  با  نشان    ریخی 

 .(Eliade, 1352: 36 – 37)  دهدمی
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

مجموعه  نظام،  و  منطق  شاکلۀ این  که  هستند  نیروهایی  از  ای 

حرکت و صوری ندارند، بلکه همچون روایتی یگانه و پویا در  بی

الگو و نمادها  شوند که عناصری چون اسطوره، کهن نظر گرفته می

نسان  به آن داخل شده و درک انسان از خودش و همچنین درک ا

 .(48:  1390)عباسی،    سازنداز جهان را میسر می 

الگوی فراآگاهی الیاده به این ترتیب از چگونگی درگیریِ قلمروها  

گوید که قادرند ساختاری را عیان کنند که هایی میبه مثابۀ متن

دهد. این روند را ترامتنیت  به شناخت و آگاهی انسان شکل می 

که در آن هرگونه ارتباط آشکار    کندژرار ژنت به خوبی توصیف می 

یا پنهانی بین دو یا چند متن، وضعیّتی تغییریافته و ترامتن را  

از یک بینامتنیتِ صرف    تر و عمیق  ترهایی ناب پدید آورده و جنبه

 سازد.  را متجلّی می

نامۀ چریکۀ  خواهیم دید که روابط متنی از حیث معنایی در فیلم

متنی یعنی اسطوره، داستان و تاریخ ساختار  تارا میان سه قلمرو  

فضایی  می قلمرو،  این سه  محورهای  برخورد  نتیجۀ  در  و  یابند 

کیهان و  پدید    گونه هندسی  »کانون«  و  »مرکز«  یک  مثابۀ  به 

شوند. )مدل  مدام تولید و بازتولید می 10آید که معناها در آن  می

2  ) 

  در تقابل با دنیاهای   قلمرو اسطوره تنها نوع کامالً واقعی است که

ا  امّ   .(Eliade, 1952: 39)  ای وجود داردخارج و غیر اسطوره 

دهد که رسوخ و برقراری روابط در  برّرسی نظریۀ ژنت نشان می 

 شود.  قلمروها به واسطۀ مرکز و فضایی معنایی ممکن می

از دیدِ ژنت سرمتنیت این رابطۀ شمول را برقرار و متن اصلی را  

:  1394)نجومیان،    کندیا گفتمانی آن مرتبط میهنری  با گونۀ  

داللت   .(205 منطقی  مرجع  سرمتنیت  مشخص  بنابراین  را  ها 

 کند.  می

ای فرسوده  بینیم که ارابه در شروعِ چریکۀ تارا دورنمایی از او می

در ظاهر    کند و جاده راند. ارابه او و فرزندانش را حمل میرا می

نشانه  امّا  است  ازخالی  دارد.    هایی  وجود  ارواح  و  اشباح  حضور 

او   به  را  پدربزرگ  مرگِ  خبر  روستا  اهالیِ  از  زن  دو  ناگهان 

دهند. این اوّلین بحرانی است که در سطح داستان اصلی رقم  می

شود. تارا  خورد و در ادامه حلقۀ اتصال به رخدادهای بعدی میمی

اندوه ناشی از شن  رود. در حالی به سوی دریا پیش می  یدن  که 

رفته تبدیل به هراس   جاده، رفتهِ خبرِ مرگ پدربزرگ در اثر وهم

چشم می در  او  ظاهر  های  تارا  چشم  پیش  دریا  باألخره  شود. 

گذارد و  آید. پا بر خاک ساحل می شود. او از ارابه به زیر می می
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رود و سپس نظری  در یک تداومِ تصویری اول به سوی دریا می

که جای هراسِ    . در حالی اندازد ش می به پشت سر و به فرزندان

قبلی را شادی و آرامش در چهرۀ او گرفته که نشانۀ اشتیاق تارا  

شکل  به  بارها،  بعدها  میل  این  و  است  معمول  زندگی  های  به 

 شود.  مختلف از سوی تارا ابراز می 

 کنی! مرد تاریخی: تو او را به شوهری قبول نمی

م مثل بقیه! منتظر چیز زیادی  خواهتارا: چرا نکنم؟ من مردی می

 نیستم!

 ام. ها تخم کاشتهمرد تاریخی: شیارهای زیادی است در من، در آن 

کنم تو بلد  تر از این! شاید باورت نشه امّا خیال نمی تارا: معمولی 

 باشی مثالً بزنی زیر آواز، یا بخندی، یا برقصی!  

 یا

 بینی؟مرد تاریخی: در او چه می

 زندگی! تو چه داری؟تارا:  

 مرد تاریخی: افتخار!

شده     تقطیع  کوتاهی  نماهایِ  با  فیلم،  شروع  طوالنیِ  سکانسِ 

آن  معنای  فیلم  طول  در  بعدها  که  نماهای  است،  واسطۀ  به  ها 

از الگوی اصلی  شود. این سکانس استعاره دیگری تقویت می ای 

انسجامی هم در  و  از پیوستگی  پیرنگ فیلمنامه است که خبر 

 دهد.  روایت و هم در مفاهیمِ برساخته می

از  م بایستی  او  است.  تارا  عمیق  و  درونی  دگرگونیِ  وضوع، 

ای که در آن شوهرش با نیرنگ توسّط برادر کشته شده،  گذشته

ای را آغاز کند. امّا  عبور کند تا بتواند با مرد دیگری زندگیِ تازه

رسد الزمۀ این کنش به خاطر آوردن اسطورۀ آغازین  به نظر می

شوه  مرگ  خاطرۀ  با  آن  جانشینی  قلمرو  و  در  تنها  که  است  ر 

شود. از سویی به باور الیاده، این اسطوره  ناخودآگاهی ممکن می 

( یا به بیانی 49:  1390کند. )عباسی،  است که تاریخ را بیان می

 بخشد.  دیگر، این خیال است که به واقعیّت معنا می

در قلمروِ حافظۀ شخصی، تبرِ آشوب و شمشیر قدیمیِ پدربزرگ،  

هایی از گذشتۀ تارا هستند و در قلمرو حافظۀ جمعی،  حامل نشانه 

هایی ها نشانه که متصل به تصویرها و نمادهای فرهنگی است، آن

بنابراین تبر و  از اسطوره  های آغازین و تاریخ را در خود دارند. 

بازگشت را با خاطرۀ  شمشیر، جانشینیِ اسطورۀ آغازین و تاریخِ بی

 سازند. شخصیِ شخصیّت ممکن می

آورند که رسوخ به  های شخصی نقطۀ تقاطعی را پدید میاسطوره 

قلمروهای دیگر را  مکان را ممکن و ارتباط با  _سطوح دیگرِ زمان

مرد تاریخی پی شمشیر    .(Eliade, 1952: 40)  کنندبرقرار می 
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های وجود قبیلۀ او بر زمین گم شده و تنها  آید زیرا همۀ نشانهمی

ش همین  مانده  باقی  که  در  چیزی  شمشیر  پس  است.  مشیر 

خودش ویژگی نمادین تصویری دارد که تارا را به فراتر از خود و 

کند. امّا در این فراروی،  حتی فراتر از میراث پدربزرگ منتقل می

اسطوره تبدیل تاریخ یا واقعیّت به داستان نیست؛ بلکه »چیزی  

یر  پذکه اسطوره آن را فهماست موکول به زبان یا به وساطت زبان  

و پایه و زمینۀ اصلی ساختارهای    .(40:  1396« )کاسیرر،  کندمی

 گیرد.ادراکی انسان قرار می 

بینیم که نگاه تارا رو به عقب است، امّا ارابه او را  در آغاز فیلم می

می پیش  پیش به  ساده،  تصویر  این  داخلراند.  به آگهی  کننده 

یی، الگویی  فضای معنایی پیشِ رو است. فضایی که به لحاظِ روا

ادی و  های مادراکی، و مفهومی ذهنی را مدّنظر دارد و چارچوب

   .(164:  1398)محبی،    محدود را در هم خواهد شکست

 طبیعی زندگی  مرگِ پدربزرگ و پیدا شدن شمشیر کهنۀ او، زمان 

ای را در جهان  کند و منطق تازه تارا را درگیر با زمانی کیهانی می

جع آن در قلمرو و جغرافیای دیگری است  آورد که مراو پدید می 

که در تقابل با جغرافیای زمینی قرار دارد و درکِ آن به واسطۀ  

 . (Eliade, 1952: 39)  ای درونی و ملموس ممکن است.تجربه

چکد؛ مرد از دریا آمده و  هایِ مرد تاریخی خون تازه میاز زخم 

ه دریا امّا  شوهر تارا نیز در دریا غرق شده است. دلبستگی تارا ب

گیرد زیرا او منطقاً بایستی از دریا تنها از این واقعیّت ریشه نمی

گریزان باشد، امّا او دلبستۀ دریا است و چنان که گویی از آن دور  

افتاده باشد. در واقع تارا به خاک و دریا به یک میزان دلبسته  

  است. او شمشیر را در یک توالیِ غیرمنطقی از حیث روایی، از زیرِ 

وارانه را در دریا  کشد و همراه با آن رقصی آئینخاک بیرون می 

با خونِ شوهر و خونِ مرد تاریخی اجرا می  از سویی دریا  کند. 

زنی  گوید: »تو تبر خوب میپیوند خورده است. او به آشوب می

آشوب، ولی نباید آن را به چیزی جز درخت می زدی!« طعنۀ او،  

آورد که به سرعت  را به خاطر می   گناه آئینی و اسطورۀ آغازین

ح از زمین  جانشین واقعۀ مرگ شوهر شده و »ارتباط میان دو سط

و خون را که    .(Eliade, 1952: 40« )کندو آسمان را محو می

 دهد.  چکد، تجلّی و بارِ آن قرار میهای مرد تاریخی میاز زخم 

چیزی  دایه: چیه تارا؟ این همون درختِ دیروزیه. همون رودخونه.  

 عوض نشده! 

 تارا: تو ندیدی؟

 دایه: چی رو؟

دونم چرا به  تارا: جایِ پایِ اونا رو که قبال از اینجا رد شدن! نمی 

 آد!نظرم اومد که از درخت خون بیرون می

 دایه: منظورت چیه؟ 

 تارا که به فکر فرو رفته: منظورم؟ 

که های میان سطوحِ متنی، ضمن این به بیانی این رفت و برگشت 

گذارانه را نیز  کند، رویکردی ارزش ضایی معنایی را تقویت میف

آشکار می کند که در آن اسطوره سرمتن یا مدخلِ اصلی این فضا 

 بخشد. است و شکل روایت را سازمان می 

مرد تاریخی: چون کمر به آب زدیم، رود از خونِ ما گرم بود. سپاهِ  

مام آبادی، هزار  ظلم آمده بود، با حشم و حاشیه. لشگر جرار. در ت

ها حامل قرآن بودند. چه کسی  رعیّت کشتند که هفتصد تنِ آن

 ما را به ایشان وانهاد؟ چه کسی سوگندِ خود را با ما شکست؟ 

در واقع اسطوره به مثابۀ نظمی غایی گسست میان وقایع تاریخ 

پر می  پدیده را  میان  اتفاقی  روابط  از دلِ  و  پیوستگی و  کند  ها 

پدی را  میانسجامی  میان  د  روابط  برقراری  واسطۀ  به  که  آورد 

استفضا شناخت  و  فهم  منشاء  ذهنی،  و    های  )پایدارنوبخت 

   .(667:  1400یوسفیان،  

یافته ای نیست، یا محدود و تقلیل این پیوند، لزوما و صرفاً اسطوره 

تجربه  چیزی  هر  از  بیش  بلکه  نیست.  اسطوره  ساختار  ای  به 

کند که در ارتباط با سرزمینی  فرهنگی و تاریخی را متجلّی می 

تری نسبت به آن خاص است و اسطوره اگرچه در مرتبۀ ابتدایی

نیر مثابۀ  به  امّا  دارد،  تحرّکقرار  بدان  را  ویی  آن  و  بخشیده 

 کند. دهی میسازمان 

گذشت،  دغدغه میگوید: »زندگی تو بیمرد تاریخی به تارا می

ها  نهایم را آوردم که از آمن برای تو چه آوردم. من فقط زخم

می  هستۀ  خون  که  الیاده  باور  خالف  بر  بنابراین  چکید!« 

عُمقِ روایت جست، در  شناختی متنِ خالقه را بایستی در  اسطوره 

تارانامۀ   فیلم باور دارد،  بینیم که نظیر آن ، می چریکۀ  چه ژنت 

اسطوره علناً سرمتن و محرّکۀ ورود به جهان وقایع و حقایق است  

سازد.« )عباسی،  و »اسکلت پویا و طرح عملی روایت نمادین را می 

ش  شود به تمامی از آنچه نمای همه قادر نمی( و با این 68: 1390

می واقعیّتداده  و  تاریخ  زیرا  کند  رمزگشایی  حادث  شود،  های 

نشانه  -شده   روایتکه  و  چهلتن  قلعۀ  در  را  آن  مرد  های  های 

ای دراماتیک از طریقِ روایتِ موازیِ  بینیم که به شیوهتاریخی می

تعزیه مراسم  یعنی  میدیگری،  تقویت  را    -شودخوانی،  اسطوره 

. در واقع انسجام آن رخدادِ نخستین، با  کندپاره می تکه و پاره تکه

وقایعِ تاریخی از هم پاشیده است. تا آنجا که حتی روایت تاریخ 

 را نیز دستخوش آشوب و اعوجاج نموده است.  

مرد تاریخی: من تا سر حّدِ مرگ رفتم! اما آخرین نشانه کُجا بود؟  

 در قبیلۀ من، برای مرد، هر قدم امتحان است! 
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 دونی! در کار نیست! خودتم خوب میای  تارا: قبیله

ای بسیار مردم که سوگندشان شمشیرِ دو لَب  مرد تاریخی: قبیله

 بود! 

امّا   برای یک کتابخون همه رو تعریف کردم.  تارا: کدوم قبیله؟ 

 قبیلۀ تو براش آشنا نبود! 

مرد تاریخی با جدیّت: داستان قبیلۀ من در هیچ کتابی نیست! 

 ت.  در خاک و باد و گیاه اس

تر سو اعتبار روایتِ مردتاریخی را که پیشوگو، از یکاین گفت

مکان   به  ارجاع  طریقِ  از  بود  شده  چهلتن  -کوشیده   - 11قلعۀ 

کند و از سویِ دیگر نشانۀ هر روایتِ  تقویت شود را مخدوش می 

می یاد  به  تاریخ  در  را  آن  با  واسطۀ  مشابهی  به  سپس  و  آورد 

از نو آن را ساخته و    -عۀ کربال  واق  -عنصری آئینی و فرهنگی  

می سازمانتقویت  این  مصداقِ  که نماید.  است  نمایی  بندی 

چکد،  ها میهایی که خون از آن خود و لباس سربازان با زره و کاله 

می بیرون  سر  دریا  میانِ  از  همفریادزنان  که  زمان  آورند 

گو ای است که مرد تاریخی بازکنندۀ واقعۀ کربال و خاطره تداعی 

نماید: »خیانت از دیوار آمده بود ... و دریا جایی است که ما را می

می  اینفرو  سازمان بلعد.«  تکامل  گونه  در  مخاطب  تأثیر  دهی، 

می تبیین  را  معنایی  فضای  دانش  ساختار  به  وابسته  که  کند 

)آلن،    کندمتن، آن را دگرگون )ترا( می   مخاطب از زیر متن بوده و

1385  :57). 

هایی از زمین(: این جایی است  دادن بخش خی )با نشان مرد تاری

ای ناشناس، زره بر  که فرق من شکافت. این جایی است که دشنه

من درید. این سنگی است که امید ما بر آن شکست. ای زن! من  

به تو چه بگویم؟ اینجایی است که هفت برادرِ من که از پُشتِ  

 ید شدند. یک پدر بودند، در آن به جنگ با دشمن ناپد

ذکرِ مرد تاریخی از داستانی که در هیچ کتابی نیامده، به مرور و  

با تکرارِ چندباره، طنینی معنادار، شبیه به ذکر اوراد در روایت  

. افکندمی

  . 

 

 ی ژرار ژنت متنی بر اساس ایده : الگوی روابط میان 1مدل  

 منبع: نگارنده 

 

 
های مربوط به شورش خونینِ دهقانانِ طبرستان در زمان  در روایت 11

عبدالملک اموی آمده است که: یزیدبن مهلب، سردار اموی،  بنسلیمان

 :در گرگان سوگند خورد که با خونِ عجم، آسیاب بگرداند. گویند

بانان را گردن زد. چون  بسیاری از جوانان و دلیران و سواران و مرز

که امیر عرب را از کفّارۀ سوگند نجات  شد، برای اینخون روان نمی

دهند، آب در جوی نهادند و خون را با آن به آسیاب بردند و گندم آرد  

کردند. یزید بن مهلب از آن نان بخورد، تا به سوگند خود وفا کرده  

 ( 101: 1393باشد. )نوذری، 
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 روند ساخت فضای معنایی بر مبنای الگوی فرامتنیت ژنت :  2مدل  

 منبع: نگارنده 

 بندی جمع

در چریکۀ تارا، بیضایی، از اسطوره برای نظام بخشیدن به یک 

جا که اسطوره بر  فضای فکری و معنایی بهره گرفته است و از آن 

دارد، او نیرویِ    خالف تاریخ، همیشه زنده است و کارکرد اجتماعی

ی خیال را به جانِ اسطوره ریخته و زمان و مکان  کنندهدگرگون 

از   است.  گرفته  نامتقارن  و  فضایی هندسی  ایجاد  به خدمت  را 

رو، چریکۀ تارا بیش از هر چیزی فضایی معنایی و گفتمانی،  این

تعامل متن و  برخورد  از  است که  های  حولِ یک هستۀ تخیّلی 

ها تنها  نامۀ بیضایی، متن ست. در ساختار فیلمدیگر ساخته شده ا 

کنند و بنابراین  در هم حضور ندارند، بلکه یکدیگر را تکمیل می

های دیگر  توان از متن کانونی و متنمعنا و تفسیرِ مشخصی نمی

توان گفت که اسطوره، مقدّم بر تاریخ است و یا  داشت. حتی نمی

دهد. بلکه آنچه محرّکۀ  است که به واقعیّت شکل می  این اسطوره 

الگوی تخیّل است، صرفاً طبیعتِ تاریخ، و نه معنایِ  کهن  تعیین

که مرد  حقیقی رخدادها است. چرا که حقیقت گم شده و چنان 

کند در هیچ کتاب تاریخی نوشته نشده است.  تاریخی بیان می

 های تاریخی مرجعِ روشن و  دهد که داللتبیضایی نشان می

 

 

ندارند. مرجع، از دسترس خارج، گسیخته و آشوب است  مشخصی  

و بنابراین مرجعی جز رخداد و مخاطبی که در طولِ زمان با آن 

می موجب  روبرو  است، که  تاریخ  ویژگی  این  ندارد.  شود وجود 

به می اسطوره  چنان شود  نشود.  آن  بازنماییِ  به  قادر  که  تمامی 

مردان قلعۀ چهلتن    شمشیر پدربزرگ نتوانست معنایی از دلِ نبرد

با   بازگرداند.  و یا آرامش را به قبیلۀ مرد تاریخی  بیرون بکشد، 

 حال درک ان معنا، تارا را به روال عادی زندگی بازگرداند. این

آن  از  بیش  تارا،   چریکۀ  نتیجه،  تضادهایِ  در  کنندۀ  آشکار  که 

نامه باشد، دنیایی  شناختی در وجودِ شخصیّت اصلی فیلمهستی

به  فرهنگ اندیشیدن  منظورِ  به  خیال،  از  برساخته  بستری  و  ی 

 »خود« است.   

 تشکر و قدردانی 

امیرعلی   آقای دکتر  استاد گرانقدر جناب  از  این مقاله،  نگارندۀ 

 گرانقدرشان سپاسگزار است. اتِ  و توجّه  نجومیان، بابتِ راهنمایی 

 

  



 

38 

 

 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

 

 فهرست منابع 

 ، تهران: نشر چشمه اسطوره، ادبیات و هنر(،  1398ق، ابوالقاسم )پورمطل   اسماعیل 

 ، رویا منجم، تهران: نشر علماسطوره، رویا، راز(،  1381الیاده، میرچا )

 ، پیام یزدانجو، تهران: مرکز بینامتیت(،  1380آلن، گراهام )

 دخت دقیقیان، تهران: مرکز ، شیرین اسطوره، امروز(،  1398بارت، روالن )

های  (، فضای گفتمان در نمایشنامۀ افول، نوشتۀ اکبر رادی، با تکیه بر تئوری استعاره 1400پایدارنوبخت، فرشته، محمدجعفر یوسفیان )

 690-661، صص  1400(، مهر و آبان  64)پیاپی    4ش  12الملّلی جستارهای زبانی، دمفهومی، دو ماهنامۀ بین 

 فرهنگی _، تهران: علمیز منظر ژیلبر دورانساختارهای نظام تخیل ا (،  1390عباسی، علی )

 ، محسن ثالثی، تهران: مروارید زبان و اسطوره ،(1396کاسیرر، ارنست )

 ، تهران: جام زرینشناسی درامروایت (،  1398محبی، پرستو )

 98-83، صص  1386تان  ، زمس56ها، پژوهشنامۀ علوم انسانی، ش  (، ترامتنیت مطالعۀ روابط متن با دیگر متن 1386نامور مطلق، بهمن )

 ، تهران: فرهنگ نشر نو نشانه در آستانه(،  1394نجومیان، امیرعلی )

 ، چاپ هشتم، تهران: خجسته ت تاریخ اجتماعی ایران، از آغاز تا مشروطیّ(،  1393اهلل )نوذری، عزت 

Bashir, Shahzad, David Gray Shaw (2021) Race, History and Understanding, History and Theory, Virtual 

Issue 3. 

Eliade, Mircea (1952) Images and Symbols, translated by Philip Maire publish in Great Britain – library 

Gallimard 1952, in the English Translation Harvill Press 1961.  

Genette, Gerrard (1972) Palimpsests: Literature in the Second Degree, Translation: Chana Newman 

and Claude Doubinsky, University of Nebraska Press, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

A Study of Intertextual Relations in the Structure of the Screenplay of “Ballad of Tara” 

 

Abstract: 

This article intends to examine the intertextual relations in the narrative pattern of Ballad of Tara 

script, relying on Gerard Genette's Trans Textuality theory . The main question is how myth, history 

and reality, as language systems, shape our consciousness. In other words, how does human 

experience of the realities of everyday life relate to other non-verbal and formal language systems. 

Also, what is the pattern of our understanding of these systems. It seems that a kind of conceptual 

connection is the basis of man's deep understanding of everyday events, which has imaginative and 

formal writing. The findings of this study show that patterns of human understanding of things and 

phenomena often occur in an abstract, geometric and asymmetric space. This geometric space is the 

result of the non-exponential relationship between reality and the image of reality, and therefore of 

the collision of the three main axes, including reality, history, and myth, which connect the individual 

and collective experiences of human beings. The method of this research is descriptive-analytical and 

the information has been collected and sampled in the form of libraries. 

 

Keyword: Trans Textual, Semantic Space, Gerard Genette, Ballad of Tara, Bahram Beyzai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


