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.  به عنوان یـ  ارـر پسـامدرن اسـت     ستاره استفیلم  هدف این مقاله شناخت صناعات به کار رفته در :چکیده

را از فـیلم هـایی کـه بـه      به نویسندگی و کارگردانی فریدون جیرانی دارای ویژگی هایی اسـت کـه  ن  این فیلم 

این ویژگی ها قالبی به این فیلم بخشـیده انـد   . سب  و سیاق فیلم های مدرن ساخته شده اند متمایز می سازد

د تـا بدینوسـیله اربـات    نرا از نمایی نزدی  تر مورد کاوش و ارزیابی قرار ده را بر  ن داشته تا  ن گانکه نگارند

نمونـه   ستاره استفیلم  .و صناعت ی  ارر پسامدرنیستی است این فیلم نمونه ای قابل قبول از ساختارکه د نکن

ز ایـن قالـ    با برجسته ساختن جنبه های خاصـی ا می باشد که  تمام عیار از این ژانر خاصقابل قبول و نه ای 

همچون ویژگیهای فرا داستانی، دور باطل، نوسان بین استعاره و مجاز،  شکارسازی تمهید، حضـور نویسـنده در   

امـا، در هـر   . برخی جنبه های دیگر کمتر مـی پـردازد  داستان، پارانویا، در میختن ژانرها و مرگ اقتدار مؤلف به 

ی کاهد چرا که هر بیننده ای بـه راحتـی متوجـه تفـاوت     حال، این نقصان از ماهیت پسامدرنیستی این فیلم نم

این تفاوت حاصل همان صناعاتی است کـه  . ویژه ی این ارر با  رار ساخته شده در شکل و قال  مدرن می گردد

عـووه    .نویسنده و یا کارگردان در این فیلم برجسته ساخته و در واقع عناصر غال  این ارر را تشکیل می دهنـد 

نش پسامدرنیستی این ارر با ارائه ی نمونه ای از ی  ارـر پسامدرنیسـتی در صـنعت سـینما، جهـت      خوابر این، 

 .راه گشا خواهد بود قبیلخوانش های نقادانه ی  رار دیگری از این 
 .رمان فیلم، ، فریدون جیرانی، پسامدرن،است ستاره  :کلیدیواژگان 
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 مقدمه

 یبیشتر در قال  رمان هادر نظریه های نقادانه ی رمان پسامدرن  شناخته شدهصناعات در این مقاله  

با   گاناما نگارند. ندیرمی گمورد مطالعه قرار نوشته شده در دوره ای که به نام دوره پسامدرن معروف است 

 ذکر کرده نگاهی به ساختار و صناعات فیلم میکس: رمان پسامدرن و فیلماستناد به  نچه که پاینده در کتاب 

وی در   .ندبحث خود را  غاز می کن(  29.، ص0936)« رمان و فیلم، دو ژانر قیاس پذیر هستند»است، اینکه 

بیننده را با ی   /هر دوی این ژانرهای هنری، ساختاری روایتی دارند و خواننده»: می نویسد نظراربات این 

عناصر به وجود  ورنده ی این روایت . داردروایت یا داستان رو به رو می کنند که حکم تفسیری از واقعیت را 

بر این است که فیلم  گاناگر ادعای نگارند  (.29-91.همان، ص)« . . . .نیز در این دو ژانر، مشابه هستند 

بدین سب  است که نوشتار صرفاً  است تمام عیار از این ژانر خاصقابل قبول و نه نمونه ای تنها  ستاره است

یا متن پسامدرن در شکل تمام عیار  ن شامل تمام ویژگی های چندگانه ای است که می توان در این نوع 

ویژگیهای  همچونبا برجسته ساختن جنبه های خاصی از این قال   ستاره استادبی یافت حال  نکه فیلم 

 ،شکارسازی تمهید، حضور نویسنده در داستان، پارانویادور باطل، نوسان بین استعاره و مجاز،  فرا داستانی، 

اما، در هر حال، این نقصان   .برخی جنبه های دیگر کمتر می پردازدبه  و مرگ اقتدار مؤلف در میختن ژانرها

از ماهیت پسامدرنیستی این فیلم نمی کاهد چرا که هر بیننده ای به راحتی متوجه تفاوت ویژه ی این ارر با 

این تفاوت حاصل همان صناعاتی است که نویسنده و یا . ه شده در شکل و قال  مدرن می گردد رار ساخت

 .کارگردان در این فیلم برجسته ساخته و در واقع عناصر غال  این ارر را تشکیل می دهند

 

 طرح مسئله

( 0ظر دارندالبته در معنایی که پساساختارگرایانی همچون بارت و دریدا در ن)سینما به عنوان ی  متن 

د و شاید بتوان گفت اگر بینامتنیتی نکه دقیقاً در نوشتار به کار گرفته می شو است در بر گیرنده ی صناعاتی

می ژانر رمان در این فیلم سینمایی  مختص همان حضور صناعات وجود داردغال  در فیلم فریدون جیرانی 

نمایشی پلی بین نظریه های نقد معاصر و ادبیات بدین صورت با مطالعه ی این عناصر در این ارر   .باشد

نمایشی و سینما ایجاد می گردد و گستره ی تحقیقات ادبی به فضای ادبیات نمایشی و سینما که در دنیای 

 .امروز در دپارتمان های ادبیات جزو منابع درسی بوده و  موزش داده می شوند نیز کشانده می شود

 

 ات نقادانه رمان پسامدرن به کارگیری نظری: وب نظریچچار

ساخته ی فریدون جیرانی از منظر نظریات نقادانه ی رمان پسامدرن  ستاره استفیلم  ،در این تحقیق

 . و بودریار مورد نقد وتحلیل قرار گرفته است، بری لوئیسدیوید الج،  ،از منظر منتقدانی همچون پتریشا وُ

نظریه ی پتریشا وُ درباره ی ویژگیهای فراداستانی، دیدگاه های دیوید الج و بری لوئیس در رابطه با دور 

به کار گرفته شده  ستاره استباطل و نظریات بودریار در باره ی فراواقعیت به تفصیل در نقد و تحلیل فیلم 

 .اند

 

 



 711...                                                                                                               و فیلم رمان پسامدرن

 

  

 روش تحقیق

 ویژگیهای بدین صورت که. نقد رمان پسامدرن استفاده شده است تحلیل این تحقیق از روشدر 

بنابراین، با   .مورد مطالعه قرار گرفته اند بر اساس رویکرد نقد پسامدرنیستی ستاره استپسامدرنیستی فیلم 

پلی بین نظریه های نقد معاصر و ادبیات  مقایسه ی صناعات به کار گرفته شده در این فیلم و رمان پسامدرن

بدین منظور این تحقیق برای رسیدن به اهدافش باید به پرسشهای زیر . ایشی و سینما ایجاد می گرددنم

 :پاسخ دهد

 ؟تا چه اندازه از صناعات رمان پسامدرن بهره برده است ستاره استفیلم . 0

 ؟این بهره مندی چه تاریری در نحوه ی ارائه ی روایت و متن ارر داشته است .2

 

 و یافته ها تحلیل نمونه ها

 

 اداستانیویژگیهای فر

فراداستان  ن نوعی »پتریشا وُ داستان های پسامدرنیستی را فراداستان می نامد و بر این باور است که  

از داستان نویسی است که به نحوی خود گاهانه و نظام مند توجه خواننده را به تصنعی بودنش جل  می کند 

پسا مدرن  رمان ،پاینده)« سازدتا از این طریق پرسشی هایی را در خصوص رابطه ی داستان و واقعیت مطرح 
 (.01. ، ص0936 ،... و فیلم

با به کار گیری صناعات فراداستانی مسائلی را به تصویر می کشد که بیشتر به خود بازگشته و در  ستاره است

مـالوً  )بدین صورت که این فیلم همانند فیلم های دیگری از ایـن قبیـل     .دنیای خود فیلم منعکس می شود

بیشتر متوجه فرایند ساخت فیلم است تا اینکه بخواهد منعکس کننده ی بی ( داریوش مهرجویی میکسفیلم 

اعتیاد و یا ستاره شدن و غیره تنها بن مایه های مکرری هستند  همچون مضامینی . طرف دنیای واقعی باشد

، (نیکـی کریمـی  )حتی ستاره ی اصلی فیلم، یعنی خانم مشـرقی    .که در پس زمینه ی فیلم قرار می گیرند

بیشتر بر بازیگر بودن و تصنعی بودن نقشی که بازی می کند تاکید می ورزد تا مراحل خاص ستاره شدن یـا  

کارگردان و مصائ  او را برجسته می کند، جیرانی این  میکساگر مهرجویی فیلم . غیره 2ستاره ماندن و بودن

این وجود، هیچ ی  مرکزیتی را در ایـن دو فـیلم ایفـا     با  .کار را با تمرکز بر بازیگر ستاره اش انجام می دهد

. نمی کنند و بیشتر نشانه هایی هستند که از متنی به متن دیگر و از دنیایی به دنیای دیگر منتقل می شوند

شخصیت های هر داستانی، به مفهومی غیر استعاری در درجه ی اول نشانه ایـی بـر روی   »به قول پتریشا وُ، 

لت های این موووع، نقطه ی  غاز خوقانه ی نسبتاً ساده ای برای بازی در بسیاری از رمان دال . کاغذ هستند

 یا هر شخصیتی در ی  داستان، چیزی بیش از ی  کلمه یا »: او می پرسد« .های فراداستان فراهم می کنند

انم مشرقی با کلوز پ مالوً، در این فیلم، چهره ی خ  (.219 .ص ،0939 ،پاینده)« مجموعه ای از واژه هاست؟

قرار  ،خود خیره شده( زیبای)او که پشت میز گریمی نشسته و به چهره ی  .های متوالی نمایش داده می شود

است از طریق گریم تبدیل به ی  پیرزن زشت دوافروش شود تا با نشستن بر روی یـ  نیمکـت در پـار  و    

او بدین وسیله به   .ستند اطراف میدان شوش باشدفروش مواد به معتادین رابط بین دنیای داستانی فیلم و م

 . تبدیل می شود نشانه ای با استدالل های متناقض در گفتمان بین خیال و واقعیت
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او ستاره ی سینما است ولی به یـ  معتـاد    . خانم مشرقی در اصل زیباست اما با گریم زشت می شود

زیبا -که هویت اصلی او جایی بین این دو قط  زشتدر نگاه اول به نظر می رسد  . تبدیل می شود دوا فروش

این تناقض نه در فضای اسـتعاری داسـتان و نـه در دنیـای مجـازی بیـرون        . ستاره قرار گرفته است-و معتاد

دوپاره ( ذهنیت)این ذهنیت یا فردیت متناقض یاد ور  ن چیزی است که الکان فردیت . داستان حل می شود

تحلیلِ الکانی، کود  از مرحله ی  ینه ای یا، به عبارت دیگر، تصویری می گذرد،  -بر اساس روان»  .می نامد

را در جامعه ای که هویت افراد بر اسـاس روابـط دال و    "فرد"توانایی زبانی به دست می  ورد، و موقعیت ی  

را [ یا ذهنیت]فردیت  "ز نمادفا"به [ از فاز تصویر]این حرکت   .«مدلولی زبان تعریف می شود کس  می کند

اش بیگانه می سازد، یعنی او را از  "هستی"اما، این تحول این ذهنیت را شکافته و فرد را از . ممکن می سازد

چرا کـه ایـن   ( 932. ، ص2110و وینکویست،  تیلر)« کندهر گونه وقوفِ بی واسطه بر بدن و روانش دور می 

تد و چون  گاهی فرد تحت سیطره ی زبان است وابسته به داللت هایی وقوف همواره در متن زبان اتفاق می اف

دارد، حضوری که مفاهیم و اندیشه  "حضور متافیزیکی"دریدا تکیه بر  ژا  می شود که معموالً بنا به گفته ی

بر  راهای موجود در زبان را که از پیش وجود خود را تالبیت کرده و نقش محوری در روابط افراد ایفا می کنند 

 .فرد تحمیل می کند

نکته ای که باید در اینجا بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد این است که شخصیت اصـلی فـیلم    

به قول   .هرگز از مرحله ی اول، یعنی مرحله ی  ینه نمی گذرد تا به مرحله ی نمادین برسد( خانم مشرقی)

ی، افـرادی کـه دچـار خودشـیفتگی هسـتند از      اسووُوی ژیژ ، فیلسوف و الکان شناس برجسته ی اسلونیای

خانم مشرقی همانند ی  فـرد خودشـیفته در فـاز    (. 110. همان، ص)پیوستن به فاز نمادین سر باز می زنند 

این تصویر کـاذب    . ینه مانده و به تصویر  رمانی و غیر واقعی ای که ذهن از بدن ساخته وابسته گشته است

انعکاسی غلط از کل بدن ارائه می دهـد و بـدین شـکل  دانـش     »ده است و در ی  فرایند گشتالتی بوجود  م

 (. 212.، ص0993هارورن، )« یابدکود  را درباره ی وابستگی بدنی و سرخوردگی روانی افزایش می 

در بسیاری از قسمت های فیلم دوربین با کلـوز پ هـای مکـرر چهـره ی زیبـای خـانم مشـرقی را         

اول فیلم، زمانی که خانم مشرقی پشت میز گریم نشسته و به چهره ی خود  در بخش های. برجسته می سازد

او خـانم  ( 0-11:19:92)اما درست در همین صـحنه    .خیره شده، این شیفتگی به طور ومنی بیان می شود

خانم مشتاق، هر چی فکر می کنم نمی فهمم تو که ی  بازیگر زشت »: مشتاق را خطاب قرار داده می پرسد

ی دیگری در منزل هاشم  قا با دو دستش گـریمش  در صحنه« ه می خواستی چرا اومدی سراغ من؟و بدقیاف

( اندیشه فوالدونـد )را از صورتش پا  می کند تا چهره ی حقیقی و بدون گریم و زیبایش را به زن هاشم  قا 

پایان فیلم نیز باز دوربین روی در  . دهدزن هاشم  قا نیز به کرّات زیبایی او را مورد تاکید قرار می. نشان دهد

چهره ی  رایش شده ی او زوم می کند و فیلم تقریباً در همین سکانس با چهره ی برجسـته شـده ی خـانم    

هدف کارگردان از این همه تاکید بر زیبایی خانم مشرقی چیست؟  یا جز این اسـت  . مشرقی به  خر می رسد

ش مورد تاکید قرار دهد و اینکه وی نتوانسته و یا نخواسته به خواهد شیفتگی او را به چهره و زیبایی اکه می

شـاید  . دنیای نمادین قدم بگذارد و وارد گفتمانی شود که رمزگانش از پیش تعریف شده و همه شمول اسـت 

شد به دلیل این عدم هماهنگی او با اتهاماتی که به وی نسبت داده می هایی که با او برقرار می گردید وتماس

به همین دلیل هم او دسـت   همچنین  .سازندهای زبانی میی است که رمزگانش را نه فرد بلکه سیستمدنیای
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ی تصـویر  به دیگر سخن، او در دنیای  رمانی خودش سیر می کنـد و شـیفته   . به انکار تمام اتهامات می زند

واقعیاتی که با تصورات . گیرد رمانی ای است که از خود ساخته و به همین دلیل واقعیات بیرون را نادیده می 

 .خیالی و  رمانی اش مطابقت ندارد

کند یکی به دلیل کدر شدن این تصویر  رمـانی توسـط   تنشی که خانم مشرقی در خود احساس می 

ای که در این قسمت از فـیلم اسـتنبام مـی    (  یرونی)طعنه   .مطبوعات بیرون فیلم و گریم داخل فیلم است

سنده بازیگری را برای ایفای نقشش انتخاب کرده است که اصوً مناسـ  ایـن نقـش    شود در این است که نوی

باشد، اما او ( مستند)و واقعیت دنیای بیرون از سینما ( خیال)شخص مذبور می باید رابط بین سینما  . نیست

 . اکراه دارد( فاز نمادین)از رو در رو شدن با واقعیت 

بودریار، جامعه شناس و نظریه پرداز معاصـر،   . نیز تعبیر کرداین موووع را می توان به شکلی دیگر  

 : می نویسد
حال  نکه ی  واسطه بین ما و جهان هستی دائمـاً در حـال   . فکر می کنیم که با جهان هستی در تماس هستیم

از نظـر انسـان هـایی کـه در جامعـه ی      . بدین ترتی ، رابطه ی مستقیم ما با واقعیت قطع می شـود . عمل است

عاصر زندگی می کنند، تصویر بر امر واقع اولویت و رجحان دارد و حتی می توان گفت واقعیت معلول یا پیامـد  م

 .(66 .ص ،0930 ،پاینده)بازنمایی تصویری و شبیه سازانه است 

خانم مشرقی به عنوان ی  خود شیفته قربانی چنین ادرا  تصویری است با این تفاوت که تصویر وبط شده 

اما ادرا  بیننده و سایر کسانی کـه در زمـان و مکـان هـای       .ساخته ی ذهنیت خود وی است در ذهن اش

سـنجش مـا و    از این جهت  .مختلف با او در ارتبام هستند وابسته ی تصویری است که بودریار در نظر دارد

قتـی  داوری ما درباره ی شخصیت خانم مشرقی همواره مبتنی بر حدس و گمـان بـوده و دسترسـی بـه حقی    

 . کتمان نشدنی غیر ممکن است

هایی است که هر کدام حقیقت را دگرگـون کـرده و   در  ما از شخصیت خانم مشرقی از طریق ابژه 

مالوً ما خـانم مشـرقی را از طریـق سـه دوربـین      . شوندواسطه هایی نامطمئن بین خانم مشرقی و دید ما می

هایی که از طریـق  ن  حتی  ینه  .، گاهی نزدی دورگاهی رنگی، گاهی سیاه سفید، گاهی : بینیممختلف می

-ای شـفاف و زیبـا مـی   ی اول فیلم چهرهدر  ینه . ی خانم مشرقی نشان داده می شود یکسان نیستندچهره

. ای کدر صـورت او را مکـدر کـرده اسـت    نیم که غرق زیبایی خود است در حالیکه در منزل  قا هاشم  ینهیب

از او را منعکس می کنند که ظاهراً با شخصیت او به عنوان ستاره ی سـینما در  مطبوعات نیز چهره ای دیگر 

 :نتیجتاً از خود می پرسیم کدام خانم مشرقی حقیقی و کدام کاذب است؟ بودریار می گوید. تضاد است
 را دارند و به واسطه ی این صافی اسـت کـه ادرا  مـا از جهـان پیرامـون     ( فیلتر)این تصاویر حکم نوعی صافی 

به بیان دیگر، هر گونه تصوری که ما درباره ی جهان هستی داریم، اول از این فیلتر می گذرد و . شکل می گیرد

در نتیجه، تصورات ما متعلق به خودمان، یـا نشـئت گرفتـه از ذهـن خودمـان نیسـت، ایـن        . بعد به ما می رسد

 .(60. همان، ص)تصورات برای ما رقم زده شده اند 

-ع در داستان پسامدرن نیز برای بیان همین حقیقت است؛ اینکه خود واقعیت پدیدههدف از ایجاد تصن

رسیدن به حقیقتی واحد از طریق خود گاه تنها تصوری فریبنده می و متکالر و تصنعی بوده  ،ای برساخته

سان زندگی انحال، با این.  مدرن معنا و وحدت می بخشیده استباشد، تصوری که به زندگی انسان های پیشا
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رو، نویسندگان پسامدرن از از این. باشدپسامدرن از وجود عنصری معنا دهنده و وحدت بخش عاری می

 : این شگردها عبارتند از. گیرندشگردهای گوناگونی جهت تصنعی نشان دادن  رارشان بهره می

 

 دور باطل

کردند تا لذا نویسندگان  توش می .از دیرباز باور بر این بوده است که  رار ادبی تقلیدی از واقعیت اند

هر شکلی از ادبیات و از  ن جمله »چرا که معتقد بودند  ،دشومرز بین دنیای واقعی و خیال همواره حفظ 

زیرا رمان عین واقعیت نیست، بلکه باز  فرینی واقعیت یا   .ای داشته باشدرمان، باید با جهان واقع فاصله

با هدف به سخره گرقتن مرز  نیستیرهای پسامدرمانحال  نکه   (.066. ص، 0932 ،پاینده)« محاکات است

پیوندند که گاهی تمایز این دو دنیا برای خواننده امری بین امر واقعی و تخیل چنان این دو دنیا را به هم می

-برای تحقق این امر بهره می شگردهای مختلف بدین منظور نویسندگان پسامدرن از . شودناممکن تلقی می

عنوان یکی از از جمله نظریه پردازانی بودند که هر دو، این ویژگی را به بری لوئیسدیوید الج و . جویند

« 9اتصال کوتاه»اصطوح « رمان پسامدرنیستی»ی  دیوید الج در مقاله . های پسامدرنیستی برشمردندویژگی

متن ادبی همواره استعاری است، بدین »، معتقد است او  .بردهای پسامدرنیستی به کار میرا در توصیف رمان

ای تمام عیار به عالم هستی در واقع  ن را در حکم استعاره نماییم،مفهوم که وقتی چنین متنی را تفسیر می

به عبارت دیگر، بین  - پیش فرض این فرایند تفسیر این است که بین متن ادبی و جهان واقع. کنیماعمال می

منظور ایجاد های پسامدرنیستی، توش بهخصوصیت نوشته  .ای وجود داردفاصله -هنر و واقعیت زندگی

-هایی را به سهولت در مقولهاتصال کوتاه در این فاصله است تا خواننده بهت زده شود و نتواند چنین نوشته

مقاله بری لوئیس نیز در  (. 037. ، ص0936، ... نظریه های رمانپاینده، )« های رایج متون ادبی ادغام کند

دور »دیوید الج، از اصطوح دیگری به نام « اتصال کوتاهِ»، ومن کاربرد اصطوح «پسامدرنیسم و ادبیات»ی 

دور باطل وقتی در ادبیات »نویسد، وی می  .کندهای پسامدرنیستی استفاده میدر توصیف رمان« باطل

تا حدی که تمایز  نها از یکدیگر  متن و دنیا هر دو نفوذ پذیر می شوند، که شودپسامدرنیستی حادث می

« پیوند دوگانه»و ( ورود نویسنده به داستان)« اتصال کوتاه»]هنگامی که این دو حالت   .ناممکن می گردد

دهند، امر واقعی و امر استعاری در یکدیگر امتزاج رخ می[ «(های واقعی تاریخی در داستانحضور شخصیت)

از شگردهای گوناگونی  گان پسامدرننویسند، برای ایجاد اتصال کوتاه  (.011. ، ص0939پاینده، )« یابندمی

 :این شگردها که جیرانی نیز در این فیلم از  ن ها بهره برده است عبارتند از  .دنکناستفاده می

 

 نوسان بین استعاره و مجاز

از یـ  سـو،   نـد؛  نهمواره بین دو قط ِ نگرش و نگارش نوسان مـی ک  مدرن رار الج معتقد است که   

، و از سـوی دیگـر، وـد مدرنیسـتی، رئالیسـتی،      اسـتعاری  و مدرنیستی، نماد پردازانه یا معطوف به نویسنده

تمایز »: نویسدالج می  .(019 .ص ،0936 ، ... نظریه های رمان ،پاینده)هستند  مجازیو  معطوف به خواننده

تاریخ ادبیات در ژرفترین سطوح خود واجد نـوعی  کند که چرا گذاری بین دو قط ِ استعاره و مجاز معلوم می

 وی  (.019 .، صهمـان )« ی ادواری است، زیرا کوم ناگزیر باید به یکی از این دو قط  متمایـل شـود  چرخه

-با ایـن (.  060 .، صهمان)« توان  رار پسامدرنیستی را بر مبنای این نظریه تحلیل کردمی»معتقد است که 
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ی مدرن هرگز بـه  که  رار پسامدرن بر خوف  رار رئالیستی پیشامدرن و نمادپردازانه بر این باور است او، حال

بلکه همواره در محیطی بین این دو شوند، در نداده و قال  بندی نمی یکی از این دو قط  به شکلی رابت تن

 :گویداو می. گیردکنند و گاه یکی بر دیگری پیشی مینوسان می
دسته بندی کنیم، خـواهیم دیـد کـه    ( یا بی هیچ قاعده ای)اگر بکوشیم موووعاتی را بر مبنای قاعده ای دیگر 

ذهن انسان همچنان توش می کند تا در متن حاصل از پیوند  ن موووعات، یکی از روابط مشابهت یا مجـاورت  

توان گفت اصوً متنـی وجـود   ن گاه می کرد،  را بیابد و اگر نتوان متن را این گونه تعبیر( یا هر دوی این روابط)

 .(همان) ندارد

از یـ  سـو و قالـ     ( مجـاز )متن فریدون جیرانی با بکار گیری شیوه ی رئالیستی فیلم های مستند   

از سوی دیگر و نوسان متناوب بین این دو قط  مـدام روابـط مجـاورت و    ( استعاره)ی سینمایی خیالپردازانه

گیـرد چـرا کـه بـه گفتـه ی الج از نظـر       کار مـی  به دهدنشان میزبان ساختار در  سنمشاهبتی را که یاکوب

شود چون این دو موووع یا از جهتی در هر شکلی از کوم، موووعی به موووع دیگر ربط داده می»یاکوبسن 

جیرانـی در   ماگرچه تمهیدات به کار رفتـه در فـیل   (. همان)« شبیه یکدیگرند و یا در مجاورت هم قرار دارند

کند پیونـدی  شـکار بـین    نماید، این فیلم از همان ابتدای نمایش توش میناملموس می نگاه اول تا حدودی

 .نمایداین دو قط  ایجاد 

مژگـان ربـانی در نقـش خـانم     )کارگردان تازه کار فـیلم  ( 0- 11:19:90)در قسمتی از اوایل فیلم      

« تو فکر مـی کنـی بشـه واقعیـت را بـا سـینما قـاطی کـرد؟        »: دپرسرفته میبه سمت دستیار خود ( مشتاق

باز در ادامه خانم مشـتاق   . «سینما قاطی نشه که سینما نیستاگه واقعیت با »: گویددستیارش در پاسخ می

در این لحظـه دسـتیار او بـه    « های مستند با داستان ما خوب قاطی بشه؟چیکار کنیم که صحنه»: می پرسد

خواهـد بـه جـای فـیلم     دهد و از او مـی حاور در صحنه را خطاب قرار می سوال فیلمبردارجای پاسخ به این 

پاسخ سوال خانم مشتاق گویا  . گرفتن از  نها از پار  که قرار است محل اصلی فیلمبرداری باشد فیلم بگیرد

ی فاصلهرا داستان، بهره جستن از تمهیدات فبدین صورت، جیرانی با   .ادامه ی فیلم به دست  ورد دررا باید 

-ذهن بیننـده را بـه چـالش مـی     را برجسته ساخته و غیر ادبی( مجازی)ادبی و مستند ( استعاری)متن بین 

 .کشاند
 

 آشکارسازی تمهید

تلفیق واقعیت و داستان چیزی نیست که بشود در  رار پیشامدرن یا مدرن به شکلی که در این       

 تا این سازدکرد صناعات خود را از بیننده پنهان پیشین همواره سعی میبینیم دید چرا که سینمای فیلم می

باشد و چنین به نظر  ید که دنیای به تصویر کشیده شده تصویری واقعی از دنیای  پذیرتا حد ممکن باورکه 

داشت ی چنین واقعیتی قصد این نوع هنر با ارائه. تواند بدیلی قابل اعتماد برای  ن باشدبیرون است و می

وسیله لذتی در او انگیزد و نیز بر  گاهیش بیننده را از ماهیت واقعیتی ملموس و قابل تجربه  گاه سازد و بدین

کند اما هنر پسامدرن با بکارگیری تمهیداتی سعی می. پس هدفی  موزشی و متمدن سازنده داشت  .بیفزاید

پاینده در .  شکار کندتواند بدیلی برای واقعیت بیرون باشد نادرست بودن این پیش فرض را که هنر می

ی معاصر این است که نویسی در دورهی رمانهای تالبیت شدهاز جمله شیوه»: نویسدتصدیق این امر می

نویسد که متن داستانش به خود  ن متن ارجاع کند و این راهی است برای کاوش ای میمولف به گونه
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کنند رمان و فیلم پسامدرن سعی می  (.210. ، ص0939)« ی ی  برساختهیت به منزلهی مفهوم واقعدرباره

پاینده این  شکارسازی تصنع . کشند را  شکار سازندتصنعی بودن خود و در نتیجه واقعیتی که به تصویر می

 «سازیبیگانه »شکلوفسکی و سایر فرمالیست های روس و  « شکار کردن تمهید»را با صناعاتی همچون 

رمان پسامدرن تصنعی بودن رمان و تمایز  ن از واقعیت را از خواننده پنهان »: نویسدمرتبط دانسته می شترب

خواند داستان محض است شوند که  نچه میکند، بلکه به تمهیدات گوناگون پیاپی به خواننده یاد ور مینمی

  (.201. ، ص0932)« و نه عین واقعیت
ته سبندی سعی دارد تصنعی بودن دنیای نمایش داده شده را برجان  غاز عنواناز هم ستاره استفیلم 

دوربین . . . برو  . . .  صدا»: گویدکه می شنویمدر همان ابتدای عنوان بندی صدای  قای جیرانی را می. سازد

را داریم در حالیکه پشت فرمان ( امین حیائی)در همین لحظه صدا و تصویر  قای شریفی   .«حرکت. . . 

حدود ی  دقیقه از زمان شروع فیلم  . خواند و ی  تیم فیلمسازی نیز داخل خودروی اوستمی ترانهتاکسی 

این . ودشنگذشته است که دوباره دیالوگ  قای جیرانی برای بار دوم ولی توسط خانم مشتاق تکرار می

« سازیبیگانه»د که یاد ور همان صناعت شودیالوگ بارها در طول فیلم در صحنه های مختلف تکرار می

هر بار که این دیالوگ شنیده می شود همچون تلنگری است به بیننده که فیلمی که تماشا  . برشت است

های قرار نیست با شخصیت کنند و اوای که تنها نقش بازی میکند چیزی است ساخته شده توسط عدهمی

ی بارز  ن شود که ی  نمونههای دیگری نیز انجام میسازی به روشاین بیگانه  .پنداری کندداستان همذات

د و افرادی نا شناس از دنیای بیرون حضور خود را بر دنیای نخوراست که مدام زنگ می های همراهیتلفن

-هیچ واقعیتی در کار نیست مگر نظام. . . . »تامپسن،  -فارست .به قول و. کننداستعاری داستان تحمیل می

در  رار پسامدرن ایجاد تصنع همواره با   .(207.ص، 0939 ،پاینده)« ی ما برای سنجشهای خود ساخته

دیگر بدان راحتی که برای  رار مدرن رواج ، (در اینجا بیننده)خواننده   .حس سرگشتگی همراه بوده است

دهد لذا مدام در حس تعلیق و  زنیست دو دنیای خیالی و واقعی را از یکدیگر تشخیص و تمیداشته قادر 

-های متعدد همواره میها مشهود است، جیرانی نیز با تکنی همانطور که در مالال . سردرگمی گرفتار است

 .کوشد تا فاصله ی دنیای واقعی و خیال را از میان بر دارد

 

 حضور نویسنده در داستان

یابیم که نویسندگان های مدرنیستی بیافکنیم، در میاگر نگاهی اجمالی به نقش نویسنده در رمان

چرا که همانگونه   .همواره در صدد بودند تا پس از  فرینش، حضورشان در ارر به هیچ وجه محسوس نباشد

که پس از  فریدن دنیای  خالق ارر ادبی مانند خدایی است»دارد، که پاینده به نقل از جیمز جویس اذعان می

ها مطابق قوانین گذارد تا شخصیت؛ یا به عبارت دیگر، میگیردایستد و ناخنهایش را میاش، کنار میتخیلی

های پسامدرنیستی، لیکن در رمان  (.29. ، ص0932)« حاکم بر ارر، سرنوشت خودشان را رقم بزنند

همواره در ( هابه عنوان یکی از شخصیت)تن نویسندگان با هرچه بیشتر محسوس کردن حضورشان در م

فیلم در خود فیلم حاور این ( یا کارگردان)اگرچه نویسنده   .توشند تا مرز بین تخیل و واقعیت از میان برود

ویژه در سکانس  خر این صدا بهت الزم را به  .شنویمشود اما هم در  غاز و هم در پایان صدای او را مینمی

 . کندو فضای بین داستان و واقعیت را پر می نمایدمی در بیننده ایجاد
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این نکته همواره ذهـن بیننـده را در     .خانم مشرقی نیز در دنیای واقعی بازیگر و ستاره ی سینما است

شـود  دهد و او مدام به ذهنش رجوع می کند تا بفهمد  یا با تلفن هـایی کـه بـه او مـی    حالت تعلیق قرار می

بنابر این،  صدای   .ی مشهور بیرون فیلمداخل فیلم است یا خانم نیکی کریمی ستاره مخاطبش خانم مشرقی

 . های بیرون از فیلم همواره مخاط  را از دنیای وهم  میز فیلم به بیرون از  ن می کشاندجیرانی و نیز تلفن

 

 بر مال کردن عرف های ادبی هنگام استفاده از آن

-به شکلی که در اکالر سکانسبرخورداراست از تواتر بیشتری در فیلم  نسبت به موارد پیشینمورد این 

در همان شروع فیلم  قای شـریفی از    .دارندکنند اشاره و تاکید هایی که بازی مینقش رهای فیلم بازیگران ب

خانم مشـرقی هـم   . بازیگر هم ی تیم فیلم سازی باشد و هم تدارکاتچی و ن معترض است که هم باید راننده

و یا مالوً و دارد نقش بازی می کند  می باشدکه دائماً در توش است به اطرافیانش بفهماند که او ی  بازیگر 

مـا اینجـا   . ببین عزیز من»: خانم مشرقی خطاب به زن هاشم  قا می گوید ،فیلم( 0-11:96:09) دقیقه ی در

ایهام این جمله در دو بعـد معنـا مـی    « .ریم فیلم بازی می کنیمامی فهمی؟ د. ی  گروه فیلمبرداری هستیم

دیگر اینکه ما با خانم نیکـی کریمـی     .می کند ی نقشیکی اینکه خانم مشرقی در نقش ی  معتاد ایفا. یابد

چند رانیه بعدتر باز خانم مشرقی با خود در یـ     .ای رو به رو هستیم که نقش خانم مشرقی را ایفا می کند

بایـد مـی   . چـرا فیلمـه  . . .  اینا همـه اش فیلمـه   . فیلم بازی می کنی تو داری: ت  گویه ی ذهنی می گوید

یه چیز واقعی تـوی فـیلمش    هاین مشتاق مالوً می خواست. ار و این چیزا همه اش کشکهغدروازه ی . فهمیدم

تمام این جموت در واقع عرف های فیلم سازی را « .دوربین کجاست؟ دوربین باید پشت این پرده باشه. باشه

 .قاعدتاً باید از دید بیننده مخفی باشد برمو می سازدکه 

 

 پارانویا

روان رنجـور و دچـار   » نان اغل   . شخصیت های اصلی رمان پسامدرن غالباً دچار نوعی پارانویا هستند

اگرچه تـ    . ( 29. ، ص0932 ،ندهیپا) «این توهم اند که دیگران برای  زار رساندن به  نان توطئه می کنند

این ت  گویه هـا  گویه های ذهنی بیشتر در  رار مدرن کاربرد دارند و چندان به کار  رار پسامدرن نمی  یند، 

او همواره در توش است تا به خـود بقبوالنـد کـه     . به ما نشان می دهند را شخصیت پارانویایی خانم مشرقی

تاکید فراوان او   .فیلم سازی درست پیش می رود توطئه ای علیه او صورت نگرفته و همه چیز در متن فیلم و

از داشـتن هویـت رابـت مـی      نیز بر هنرپیشه بودنش به همین علت است چرا که اشخاص پارانویایی همـواره 

و یا به نوعی هویت های گوناگون بـه   "متفاوت"این امکان را می دهد تا نقش های به  نها ترسند ولی سینما 

خـانم  »: دهم حلقه ی اول فیلم  قای شریفی خطاب به خـانم مشـرقی مـی گویـد    در دقیقه ی   .دنخود بگیر

خوب ایـن هـم     .در مصاحبه تون نگفتین دنبال نقش های تازه و غیر تکراری هستینمگه خودتون مشرقی، 

دارد  ، قای شریفیبه پاسخ خانم مشرقی که ریشه در ترس و تردید او به دیگران، به ویژه « .غیر تکراریه دیگه

تو . شریفی، برو که همه ی  تیش ها از قول تو بلند می شه»: ر جاهای دیگر فیلم هم به وفور دیده می شودد

پاینده در توصیف افراد پارانویـایی و   (.  0-11:01:22)« بودی که این محله رو انداختی تو دهن خانم مشتاق

رینان ادبیات داسـتانی پسامدرنیسـتی   بسیاری از نقش  ف» :نقش  نها در ادبیات داستانی پسامدرن می نویسد
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عمیقاً احساس می کنند که دچار پارانویا هستند؛ یا به بیان دیگر، خود را در معرض این خطر می بینند که از 

 از نظر وی،  (.99 .ص ،0939) «. . . . هر حیث در نظام فکری کس دیگری احاطه شوند 
[ انسـان معاصـر  ]های پسامدرنیستی به شکل های گوناگون مـنعکس کننـده ی اظطـراب هـای پارانویـایی      داستان

و به محدود شدن به هر [ روابط انسان ها]بدگمانی به ربات و دوام : عبارت اند از طراب هابرخی از این او . هستند

رد است، و تشدید طرح ریزی های فـردی  گونه مکان یا هویت خاص، باور به این که جامعه در پی  زار رساندن به ف

  .(011 .، صهمان) برای مقابله با توطئه های دیگران

ی خانم مشرقی به لوکیشن فیلم شاید ناشی از ناشناس و ترس  لود بودن محل بازی اسـت چـرا   شکوه

که وی در داخل خودروی  قای شریفی دیالوگ خانم مشرقی را در وصف میدان شوش مبنی بر اینکه محلـی  

ـ  . است مملو از خوف کاران و معتادان شنیده است ه وی مـی  تلفن هایی که در رابطه با شایعات مطبوعات ب

او مدام   .اما خصلت پارانویایی او بیشتر در خانه ی هاشم  قا بروز می کند  .افزایدشود نیز بر این تشویش می

 نقطه ی اوج  .اصلی اتفاقاتی می داند که رخ می دهد مسب  قای شریفی را مورد خطاب قرار می دهد و او را 

 . شود که وجود خارجی نداشته اما حامل صدا هسـتند  این تنش زمانی است که وی با ابژه هایی رو به رو می

ارانویـایی دچـار   ساعت دیواری، گرامافون و سکه های پول شاید بخشی از توهمی باشند که شخصیت هـای پ 

زیرا در هیچ شکل دیگری نمی شود وجود چنین پدیده ای را در فیلم توجیه کرد مگر  نکه بپـذیریم  هستند، 

دست « در میختن ژانرها»به تمهید ( مجاز)و واقعیت ( استعاره)د تعادل بین خیال فیلم جیرانی به منظور ایجا

سوررئال قال ، ادرا  و دنیای چندگانه ایجـاد کنـد کـه در  ن     -سینمایی و یا رئال -بزند و با ترکی  مستند

 .شودروایت های کوچکتر تبدیل میهای متکالر پیدا کرده و روایت به پارهها هویتشخصیت

 

 درآمیختن ژانرها

دوره ی پسامدرن، دوره ی میدان دادن به استنبام ها و »، ... پسامدرن و فیلمدر رمان  به اعتقاد پاینده

د روا مـی تـوان تردیـ   ( جهان هستی)لذا در یگانه بودنِ ابژه ی شناخت . ادرا  های متفاوت و چندگانه است

ایش اگون را در قال  شخصیت هـایی بـه نمـ   عوالم گونیست می کوشند تقابلِ رمان نویسان پسامدرن  .داشت

فریدون جیرانی نیز از این تمهیـد    (.09. ، ص0936)بگذارند که هر ی  در دنیایی متفاوت زندگی می کنند 

 :سه دنیای متفاوت بهره می جوید برای نمایش

 .دنیای بیرون فیلم جایی که از  ن به خانم مشرقی تلفن می شود -0

 ول و پایانی فیلمدنیای مستند بخش ا -2

 بخش میانی و سوررئال فیلم  -9

همانگونه که قبوً گفته شد در عنوان بندی فیلم قبل از شروع صدای خود جیرانی را مـی شـنویم کـه    

ایـن     .این همان دنیایی است که از  ن به بازیگران فیلم تلفن مـی شـود   .دستور به  غاز فیلمبردای می دهد

و تمایز گذاری  ایجاد می کندریر گذار بر شخصیت ها و فضای فیلم أدنیا حضوری ناملموس و در عین حال ت

  . بین امر واقعی و امر تخیلی را دشوار و نا مطمئن می سازد

دنیای دوم دنیای مستند پار  و حوالی میدان شوش است که در  ن دست اندرکاران فیلم سعی در به 

در این قسمت نویسنده سعی کرده است تا فضای   .دارندادی از ووعیت اجتماعی  ن مکان دست  وردن اسن
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برجسته ( مالوً صدایی که از بلندگوی پار  پخش می شود)واقعی و مستند پار  را با تکیه بر تصویر و صدا 

. فاق مـی افتـد  دنیای سوم دنیای خیالی و سوررئال بخش میانی فیلم است که در خانه ی هاشم  قا ات  .سازد

  .وجود سه دوربین در فیلم هم به طور ومنی اشاره به وجـود سـه دنیـا و سـه زاویـه ی دیـد متفـاوت دارد       

این هویت ها در تقابل بـا یکـدیگر    می باشد کهسه هویت متفاوت  دارای شخصیت اصلی ارر در این سه دنیا

د یلیل مسائل اخوقی و یا  نچه که جراستاره ی سینمایی است که به د در دنیای اولخانم مشرقی   .هستند

 ،به اعتقاد فردری  جیمسن. اند ممنوع التصویر شده و حتی به زندان افتاده استه کردهعها شایو روزنامه
مدرنیسم موجد از خود بیگانگی بود و حـال  . . . هویت از راه مد و سب  زندگی برای  حاد جامعه تعیین می شود

و )از خود بیگانگی مستلزم وجد نفسـی منسـجم   . روان گسیختگی را فراهم می  ورد نکه پسامدرنیسم زمینه ی 

گسـیخته خـود را در دنیـایی مملـو از      اما فردِ روان. است تا فرد احساس کند از  ن بیگانه گشته( نه تجزیه شده

  .(63 .ص ،0930 ،پاینده)انواع تصاویر یا بازنمایی محاصره شده می بیند و گم گشته و حیران است 

فریدون جیرانـی بـه عنـوان    . باشدمیی مطبوعات هویت خانم مشرقی در این قسمت برساخته ی جامعه     

را  ای می زند که خود عضوی از  ن است و به این وسیله  گاهی خودنگار دست به انتقاد از جامعهی  روزنامه

فردیت مسـتقل در جرایـد و   »دنیای پسامدرن، از نظر بودریار، در  . سازد شکار می ریر مخرب فراواقعیتأاز ت

دهـد، و نمـاد نقشـی    طرف اعتبارش را از دست مـی طرفی و واقعیت بیرود، بیرسانه های عمومی از بین می

های هویتی که رسانه  (.039. ص، 2110تیلر و وینکویست، )« ساختن دنیای ما ایفا می کند( بر)بنیادین در 

سازند در کنار شکستن شخصیت اصلی او به عنوان ی  ستاره ی سینما و قابل عمومی برای خانم مشرقی می

کند به طرزی که ذهن خانم مشرقی مانند احترام و ستایش سایه ی شومش را بر دنیای فیلم نیز مستولی می

 . شودهای وسواسی با  ن درگیر میشخصیت

سـیمی را کـه بـه    خواهد بـی خانم مشرقی می در دنیای دوم و مستند اوایل فیلم، وقتی خانم مشتاق از      

این  شفتگی تلنگـری اسـت بـه تشـویش     « .من ممنوع الکار نیستم»: گویدمدام میهمراه دارد  زمایش کند 

 .رسدوجودشناسانه که در بخش سوررئال فیلم به اوج خود می

ای هـم  این خونه کـس دیگـه   تو»: پرسدی اول فیلم، او از زن هاشم  قا میی سی و پنج حلقهدر دقیقه      

ی کند چرا که نبود ساعت و گرامافون و سـکه هـا تردیـد او را دربـاره    و سوالش را با خشم تکرار می« هست؟

بینـیم شـبیه   ترسـی کـه در وی مـی    . کنـد بیشتر می ،یا وهم باشدمی تاینکه دنیایی که در  ن است واقعی

تئـاتر  رانویـایی و اسـکیزوفرنی   اپهـای  در شخصـیت  کلوستروفوبیا و یا ترس از مکان هـای بسـته اسـت کـه    

های  رار پسامدرن به دلیل عـدم  اصوً ترس هستی شناختی در شخصیت. معناباختگی به وفور دیده می شود

 ،ایبه دلیل اشباع جامعه از فراواقعیـت رسـانه   ،به قول بودریار ،دسترسی به معنا شکل می گیرد، معنایی که

 .، صهمـان )ی غرب را شدیداً دچار بحران کـرده اسـت   قعیت سنت معرفت شناسانهمرده است، چرا که فراوا

دهـد  که معرفت و قدرت اندیشه و استدالل کارایی خود را از دست مـی  ایی تاریخیدر برهه نتیجتاً  (.093

  .شودهای وجود شناسانه میفرد به طور طبیعی دچار دغدغه

ی هاشم  قا می گریزد و بینیم که از خانهبیش از هر جا زمانی میسردرگمی و  شفتگی خانم مشرقی را      

چرخد و زن هاشم  قای باالی سر او می بحروی نیمکت نشسته است و شاو   .گرددبه مکان فیلمبردای باز می

با اینکـه از    .ی او داردکه بازتاب وهم و خیال اوست ریشه در ترس هستی شناسانه حاین شب . خواند واز می

جیرانـی دنیاهـایی را بـه      .ی  ن خانه گریخته اما باز از حضور ترس ناشی از  ن در امـان نیسـت  فضای بسته
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کشد که تحت تاریر دنیاهای دیگر هستند، دنیاهایی که نفوذپذیرند و استقول وجـودی و مـاهیتی   تصویر می

ی بارز نمونه. دیگر و فضایی دیگر شکسته شود ایییمرز ی  دنیا توسط نفوذ دن لحظه ممکن استهر  . ندارند

این درست زمانی است   .شودبندی  خر فیلم  غاز میرسد و عنوانزمانی است که فیلم ظاهراً به پایان می ن 

درست  . سرخورده و عاجز سعی دارد به مامور نیروی انتظامی هنرپیشه بودنش را اربات کندکه خانم مشرقی 

دهـد و از بـازیگران   شنویم که دستور کات مـی  خر فیلم باز صدای فریدون جیرانی را میبندی با  غاز عنوان

شود و مامور نیروی انتظامی و خـانم  باز سکانس  خر فیلم نمابش داده می. خواهد تا صحنه را تکرار کنندمی

ای استعاری فیلم نفـوذ  در اینجا فضا یا دنیای اول و بیرونی بر دنی  .کنندیشان را تکرار میامشرقی دیالوگ ه

که در عین تماشای روایتی تخیلی، دائماً به واقعیت  سازدتماشاگر را با این پاردوکس رو به رو می »کند و می

ـ   نچه (.77 .ص ،0936، ... رمان پسامدرن و فیلم، پاینده)« رجوع کند توجـه اسـت     که در این قسمت جال

بینیم که سیگار به در این قسمت  قای شریفی را می  .باشدمیادغام مستند و فیلم در عنوان بندی  خر فیلم 

که مردم دور او و پیرمردی که مربوم به قسمت مستند کند در حالیدست نقش ی  معتاد نئشه را بازی می

 . اندفیلم است تجمع کرده

نابراین، بیننده ب . انددر این قسمت دو ژانر مختلف دقیقاً به شکل همنشینی در کنار یکدیگر قرار گرفته

ایـن درسـت مصـداق  ن      .شاهد فرجامی است که باز با فرجام فیلم های مدرن و پیشامدرن در تضاد اسـت 

در رمان پسامدرنیسـتی بـه فرجـام    »اذعان می دارد، اینکه  نظریه های رمانچیزی است که پاینده در کتاب 

جیرانی با   (.007 .ص ،0936 ) «چندگانه و کاذب و تصنعی و یا به تقلید تمسخر میز از فرجام بر می خوریم

حل نکردن تنش اصلی فیلم به این معنا که خانم مشرقی قادر نیست هویتش را به افراد اربات کند محاکـات  

در واقع، این فیلم با به چالش کشیدن صناعات فیلم های  . ای پیشین را به تمسخر می گیردو فرجام متن ه

پیشامدرن و مدرن و با  شکار ساختن  نچه که  نها سعی در پنهان کردن اش داشتند فیلمی مـی سـازد کـه    

مرگ »سازد یکی از این صناعات که نقیضه بودن این فیلم را برجسته می   .نقیضه ی قال  های پیشین است

 .می باشد« اقتدار مولف

 

 مرگ اقتدار مؤلف

کرد و سرنوشت های پیشین، نویسنده همانند خدایی بود که دنیای رمانش را خلق میدر رمان      

گرفت که طرح داستان به چه شکل ساخته شده و ادامه پیدا او تصمیم می . هایش تسلط تام داشتشخصیت

نویسنده را از چنین جایگاه  اما نویسندگان پسامدرن  .عاقبتی داشته باشد کند و یا اینکه کدام شخصیت چه

تشریح می  ... رمان پسامدرن و فیلمکتاب  همانگونه که پاینده نیز در  .کنندو قدرت خداگونه ای خلع می

، [است]کند، معنای متن اسیر نویسنده نیست، بلکه حاصل نوعی تعاملِ بازیگونه بین نویسنده و خواننده 

بر استقول خود [  نها. . . ] سنده در مقام خالقی توانا نیستندشخصیت ها دیگر عروس  خیمه ش  بازیِ نوی

ی دارند، تا حدی که خواننده احساس می کند از نویسنده اصرار می ورزند و حتی علیه او سر به شورش بر م

 .(69-61.، ص0936 ) این نویسنده است که از شخصیت ها تبعیت می کند و نه بر عکس
و  ی یازدهم فیلم، خانم مشتاق در نقش کارگردان فـیلم، پشـت سـر خـانم مشـرقی ایسـتاده      در دقیقه

لـه ی اول  این کار در وه  .ی وی  غاز شودگریم روی چهره رملتمسانه از وی می خواهد که اجازه بدهد تا کا
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بـه   در ذهـن دارد را  پیش فروی که بیننده از ی  کارگردان به عنوان ذهنیت کنترل کننده و بنیادین فـیلم 

مولف در ارر و انتقال این برتری به بـازیگر  /چالش می کشد و نیز نشان دهنده ی عدم حضور اقتدار کارگردان

برای مالال بـه   . زیگران هم در جاهای مختلف فیلم اعتبار و اقتدار یکدیگر را به چالش می کشنداما با  .است

سکانسی اشاره می شود که در  ن  قای امکانی، تهیه کننده ی فیلم، با  قای شریفی درگیر می شـود و ایـن   

و بقیـه ی عوامـل    طوریکه خانم مشتاق به عنـوان کـارگردان  به انجامد ی به کشمکش فیزیکی نیز میدرگیر

یا جایی دیگر، می بینیم که عوامل فیلم عاجزانـه دنبـال شخصـیت اصـلی       .فیلم قادر به کنترل  نها نیستند

خـروج شخصـیت بـازی از     . دانـد در گم شدن وی مقصر میرا گردند و هر ی  دیگری شده می مفیلم که گ

وی و سر  غاز مسائل و مشـکوت دیگـر    طرح و داستان کارگردان نقطه ی اوج به چالش کشیده شدن اقتدار

این نوع اتفاقات را هرگز نمی شود در داستان های پیشامدرن و مدرن متصور شد   .در روند فیلم سازی است

هـا تـوان   ام وجود دارد حال  نکـه اینجـا هـر یـ  از شخصـیت     تچرا که در  نها ی  ذهنیت کنترل کننده و 

 .دارنددگرگون کردن متن را 

 

 و جمع بندی نتیجه گیری

با توجه به نکاتی که در این نوشتار به شرح در مد، اکنون به راحتی می توان صناعاتی را که وجه تمایز       

همانگونه که پیشتر هم بیان شد، این فیلم با به کارگیری   .این ارر با  رار پیشامدرن و مدرن شده اند برشمرد

دور باطل، نوسان بین استعاره و مجاز،  شکارسازی تمهید، حضور  ،یفراداستانویژگیهای  صناعاتی همچون

را هم  قالبی به خود گرفته است که  ن نویسنده در داستان، پارانویا، در میختن ژانرها و مرگ اقتدار مؤلف

فیلمی که با لحنی   .عرض با  رار پسامدرنیستی دهه ی اخیر در صنعت سینمایی کشور قرار داده است

کشد و مسائل و تقلید مضح  از ژانر کار گاهی سنت پیشین سینمای ایران را به چالش می تمسخر  میز

در پایان، شایان ذکر است که   .گذاردمایش مینبه دار را در قال  نقیضه ای خندهحقیقی تولید  رار هنری 

با بکارگیری صناعات رمان تر در نقد و تحلیل فیلم و سینما تواند برای ایجاد زاویه ی دید تازهاین مقاله می

 .پسامدرن راهگشا باشد
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 پی نوشت ها
                                                 

مفهومی تازه به متن بخشیده و  ن را از معنای سنتی  ن که « مرگ مولف»و « از ارر تا متن»مالال، در مقاله های بارت، برای  0

متن دیگر محدود به ی  ارر نوشته شده . فقط به ی  ارر نوشته شده توسط نویسنده ای خاص اطوق می شد جدا می سازد

ر واقع شامل مقوله ای جهان شمول همچون بینامتنیت است به اطوق نمی شود و معنای  ن چندان گسترده شده است که د

این معنا که متن شبکه ای است عظیم از روابط بینامتنی که مرکزیتی نداشته، بلکه زنجیره ای از روابط دال ها و مدلول ها 

او در مقاله ( 992-990. ، ص2110تیلر و وینکویست، . )است و تنها به عنوان ی  سیستم نشانه شناختی قابل بحث می باشد

و (  سمانی)ما اکنون می دانیم که متن دیگر صفی از واژه که  شکار کننده ی معنایی الهی »: می نویسد« مرگ مولف»ی 

بلکه فضایی چند بعدی است که در  ن مجموعه ای از نوشته های متفاوت که . باشد( خدا-که پیام ی  مولف)منفرد نیست 

متن ی  بافت متشکل از نقل قول هاست که از . بوده و در یکدیگر ترکی  و درگیر می شوندهیچ ی  قائم به ذات و اصلی ن

 (.70. ، ص2110کالر،  )« تخراج می شودسمنابع بی شمار فرهنگ ا

 
می باشد که قرار بود در ابتدا در  ستاره بود، و ستاره است، ستاره می شوداین فیلم در اصل جلد دوم سگانه ای به نام های  2

 .شکل ی  فیلم سه اپیزودی پخش شود اما بعد به سه فیلم مجزا تقسیم شد
9  Short circuit ی دو  خواستهنا، اصطوحی در الکترونی  که برای اشاره به اختول در کارکرد ی  مدار برقی به علت اتصال

 .ی  ن به کار می رود نقطه
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