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 چکیده

شـوند و از ایـن منظـر در     ي تصویري، متون روایی و داستانی محسـوب مـی   بر جنبه  هاي سینمایی عالوه فیلم
داشـتند،   هـاي داسـتانی کـه از قـدیم محبوبیـت     هاي ادبی، قابل توجه هسـتند و امـروزه، در کنـار، روایـت     بررسی
تواننـد   گران ادبیات میسینمایی، پژوهش  هاي هاي سینمایی نیز مخاطبان بسیار دارد. از این رو، با تحلیل فیلم روایت

 هـاي پسـامدرن اسـت کـه از حـدود      هاي داستانی، روایت وضعیت فرهنگی جامعه را بکاوند. یکی از انواع روایت

هاي سـینمایی گسـترش یافـت.     و اندکی بعد از آن نیز در روایتمیالدي به بعد، در ادبیات غرب ظهور کرد  1960
رسـد در   نظـر مـی  دار براي ادبیات داستانی درآمده است، به که وضعیت پسامدرن به امري مسئله در ایران، در حالی

سینما این پدیده، به شکل روزافزونی در حال گسترش است. از آنجایی که هنوز به درسـتی مشـخص نیسـت کـه     
هایی پسامدرن هستند یا صـرفا  رنـگ    اي سینمایی  تولید شده با شگردهاي پسامدرنیستی در ایران، ذاتا  روایته فیلم

هـاي  هـا و شـگرد  و لعابی تقلیدي از شگردهاي پسامدرنیستی دارند، این پژوهش قصـد دارد بـه بررسـی رویکـرد    
دازد و مشخص کند کـه آیـا ایـن متـون را     بپر خود و بی جهت بیو پرسه در مه پسامدرنیستی در دو فیلم سینمایی 

 هاي سینمایی پسامدرنیستی قلمداد کرد یا خیر.توان روایتمی

 ، مدرنیسم، پسامدرنیسم، فیلم سینمایی.روایت داستانی:واژگان کلیدي

 __________________________________________________________________________  
 M.dashti_a@velayat.ac.ir 
 Shirin.azarafraz@yahoo.com 
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 مقدمه-1
هاي مربوط به ادبیات داستانی مـورد   تواند در بررسی آن، می  روایت داستانی، در هر شکل

هـاي نوشـتاري یـا     نامه باشد چـه در داسـتان   گیرد؛ چه این روایت در نمایشبررسی قرار 
هایی است که امـروزه، پـس    هاي پسامدرن یکی از انواع روایت هاي سینمایی. روایت فیلم

هـاي   ي روایت هاي عمده ي پسامدرن، به عنوان یکی از شکلگیري پدیدهاز ظهور و شکل
هـاي   هاي نوشتاري، بازي هاي پسامدرن در داستان داستانی، مخاطبان وسیعی دارد. روایت

 اي، تئاتر، سینما و... کاربردهاي وسیعی یافته است.   رایانه

ي سینمایی آوانگارد، ظهور کرد. این گونههاي هنرمندان نئوي تالشواسطهسینماي پسامدرن، به
، دیویـد  2، تیم برتـون 1نوهاي کسانی چون کوئنتین تارانتیقرن بیستم، با فیلم 80ي حدودا  از دهه

هایی، نه تنها تـا امـروز    هاي خود را روي پرده برد. ساخت چنین فیلم و... نخستین تجربه 3لینچ
هـاي  سـازان از سـبک  گونه متون، فیلم رشد داشته است. در اینبهمتوقف نشده، بلکه روندي رو

پرداخـت   و  رونـد سـاخت  هاي عمیـق در  اند و با ایجاد دگرگونی سازي فاصله گرفتهسنتی فیلم
به نوع جدیدي از روایـت دسـت    -گیرد، زدایی صورت میکه با هدف آشنایی- متون سینمایی،

مندانـه،  ي سـینمایی، قـدرت  پیدا کردند که امروزه سینماي پسامدرن نام گرفته است. این گونـه 
 دار کرد.مندبودن آن را خدشهایدئولوژي راکد سینماي کالسیک و نظام

اي در حـال  طور فزایندهشناسد و بهرا به رسمیت نمی سامدرنیسم هیچ حد و مرزياگرچه پ
یافتـه رسـید؛   هاي کمتـر توسـعه  انتشار است، اما خوب یا بد، با تاخیر و به طور ناقص به کشور
ي نوظهـور در ایـن کشـورها شـده     همین نقص و تاخیر، مانع از فهم و لمس درست این پدیده

 است.  

جریان به شکلی دیگرگون پیش رفته است. در حالی که متفکرین ما هنـوز در   در ایران، این
ي رسد عمال، نه تنهـا جامعـه  برند، به نظر میسرگردانی انتخاب بین سنت و مدرنیسم به سر می

 __________________________________________________________________________  
١ Quentin Jerome Tarantino 
٢ Tim  Burton 
٣ David Keith Lynch 
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هایی از این جامعـه بـه خـوبی بـا     ایرانی، مدرنیزاسیون و مدرنیته را تجربه کرده است که بخش
 اند.  یافته پسامدرنیته هم آشنایی

هاي روز دنیـا و تـب جریـان پسـامدرن بـر      گران، تأثیر فیلممطالعات شخصی بعضی سینما
در ایران تولید شـود.   -یا با رنگ و لعاب آن، -سازان ایرانی، باعث شده، فیلم پسامدرنیستیفیلم
زیـر پـا   بـا  «توان مرحوم عباس کیارستمی دانست که  گام فیلم پسامدرنیستی در ایران را میپیش

ویژه روایـت ایـدئولوژیک و بـا تکیـه بـر عـدم        گذاشتن قواعد درام و مرکززدایی از روایت، به
، فـیلم را بـه    سازي متداول و قواعد کشمکش و سرریز پشـت صـحنه در صـحنه   قطعیت، بازي
طعــم )، 1370( زنــدگی و دیگــر هــیچهــاي  )؛ فــیلم401:1393(رشــیدیان،» کشــد چــالش مــی

هـایی پسامدرنیسـتی تلقـی کـرد.      تـوان فـیلم   ) را مـی 1389( رابر اصـل کپی ب) و 1376(گیالس
هـایی بـا رویکـرد پسامدرنیسـتی      هاي فراوان دیگري از فـیلم  هاي اخیر، نمونه همچنین در سال

چه کسی امیـر را  )، 1378(میکستوان به این موارد اشاره کرد:  اند که در آن میان می عرضه شده
(احمدرضـا  آلزایمـر  )، 1387(بهرام بیضـایی؛ ی همه خوابیم وقت)، 1384(مهدي کرم پور؛ کشت 

(عبدالرضـا کاهـانی؛   جهـت  خـود و بـی  بی)، 1388(بهرام توکلی؛ پرسه در مه )، 1389معتمدي؛
گو مارادونـا  من دیه) و 1393(ابوالحسن داوودي؛دیوانه  رخ)، 1391هنرپیشگی (کالس )، 1391
 ).1393(بهرام توکلی؛  هستم

ي ایرانی بپردازد و سـهم و   رد از طریق متون سینمایی به بررسی جامعهاین پژوهش قصد دا
جایگاه نگرش پسامدرنیستی را به عنوان نگرشی خاص و وارداتی در فرهنگ ایرانی بکـاود. در  

هـاي پسامدرنیسـم در دو فـیلم    این مقاله، عالوه بر بررسی جریان ظهور پسامدرنیسم، شاخصـه 
 شود. تحلیل می جهتخود و بییب وپرسه در مه سینمایی ایرانی 

این تحقیق بر مبناي تحلیل و بررسی محتواي متن انجام شده است و به جاي بررسی تمـام  
هاي پسامدرنیسـتی   هاي پسامدرنیسم، پس از خوانش دو متن سینمایی، به بررسی ویژگی ویژگی

مدرنیسـم و  در این دو متن خاص پرداخته است. به ایـن منظـور ابتـدا، مختصـري در بـاب پسا     
هـاي   شـوند و ویژگـی   ارتباط آن با مدرنیسم آمده است و سـپس دو مـتن مـذکور تحلیـل مـی     

 گیرند. شاخصی که به نحوي با پسامدرنیسم در ارتباط هستند مورد مداقه قرار می
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 ي پژوهش در ایرانسابقه

صورت  هاي آن، در متون روایی سینمایی در ایران کار چندانی در باب پسامدرنیسم و مؤلفه
ي حسین پاینـده اشـاره    نوشته رمان پسامدرن و فیلمتوان به کتاب نگرفته است، در این میان می

  ). در این کتـاب، همـان  1386» (نگاهی به ساختار و صناعات فیلم میکس«کرد؛ با عنوان فرعی 
 مـیکس گونه که از نام آن آشکار است، نویسنده به بررسـی صـناعات پسامدرنیسـتی، در فـیلم     

توسـلی،  »(پسامدرنیسـم در فـیلم کلـوزآپ   «ي  ریوش مهرجویی پرداخته است. همچنین مقالهدا
کیارسـتمی پرداختـه و نشـان داده کـه      کلـوزآپ ) نیز به بررسی عناصر پسامدرن در فیلم 1394

هـاي مـتن    تـرین نمونـه   تمهیدات پسامدرنیسـتی در فـیلم مـذکور، آن را بـه یکـی از برجسـته      
 یران بدل ساخته است.پسامدرنیستی در سینماي ا

درآمـدي بـر   توان بـه کتـاب    هاي داستانی نوشتاري می ي روایت ترین کارها در زمینه از مهم
) از امیرعلی نجومیان اشاره کرد که کتابی کم حجم اما راهگشا 1385( مدرنیسم در ادبیات پست

لـد سـوم کتـاب    پردازان پسامدرن است. همچنـین ج  ي آشنایی با نظریات بنیادي نظریه در زمینه
) نیـز کتـاب بسـیار مفیـدي در ایـن زمینـه       1396ي حسین پاینده ( نوشته داستان کوتاه در ایران

هـاي آن بررسـی شـده اسـت، سـپس       ي پسـامدرن و ریشـه   است. در ایـن کتـاب ابتـدا پدیـده    
هـا بـر روي    اند؛ همچنین این ویژگی ها ذکر شده ي فلسفی آن هاي پسامدرنیسم و پیشینه ویژگی
هـاي کوتـاه    انـد. در نهایـت نیـز داسـتان     هاي داسـتانی نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه       روایت

پسامدرنیسم در ادبیات اند. همچنین کتاب  پسامدرنیستی ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته
هـاي پسامدرنیسـتی در چنـدین رمـان ایرانـی       ) نیز به بررسی مؤلفه1388(تدینی؛ داستانی ایران

حــاوي مطــالبی در بــاب  ســینما و ادبیــاتي  نشــریه 39ي  ه مچنــین شــمارپرداختــه اســت. ه
 پسامدرنیسم در سینما و ادبیات ایران است.

هـاي نویسـندگان ایرانـی نوشـته شـده      ي پسامدرنیسم، بر روي داستانمقاالتی نیز در زمینه
آن در رمـان  مدرنیسم و بازتاب پست«توان به این موارد اشاره کرد:  ي آنها می است که از جمله
هـاي روایـت در   رمان پسامدرن چیسـت؟ بررسـی شـیوه   «)، 1384(نیکوبخت،» کولی کنار آتش

مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران پست«)، 1386(پاینده،» اشآزاده خانم و نویسندهرمان 
ي خارج از سیاره«)، 1389(گلشیري،» مدرن در آثار هوشنگ گلشیري)هاي پست(بررسی مؤلفه

)، 1389(هـوروش،  » هـا ي ارکسـتر چـوب  نوایی شبانههمدار: نگاهی به پسامدرنیسم در رمان م
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اسـفار کاتبـان از   چندصدایی و چندشخصیتی در رمان پسامدرن ایرانـی: بـا نگـاهی بـه رمـان      «
پسامدرن تصـنعی و بررسـی شـگردهاي فراداسـتان در     «) و 1391(نوبخت، » ابوتراب خسروي

 ). 1389(غفاري، » بیوتن رمان

ها اشاره شد، اهم کارهـایی اسـت کـه وضـعیت پسـامدرن را در      ها و مقاالتی که بدانکتاب
هاي دیگري نیز وجود دارند که به  ادبیات داستانی ایران مطالعه و بررسی کرده است. البته کتاب

انـد کـه البتـه     بررسی مفاهیم مدرنیسم و پسامدرنیسم به صورت عمومی، کلی و نظري پرداخته
هایی این است که اغلـب   ي چنین کتاب ها نسبتا  فراوان است؛ اشکال عمده گونه کتاب اد اینتعد

ها را در متنی مشخص، دنبال و درك کند و از این رو این نظریات  تواند این نظریه خواننده نمی
 ماند. درك باقی میصورت مفاهیمی معلق و غیرقابلدر ذهنش، به

 مبانی نظري -2

 مدرنیسمه و پساپسامدرنیت -2-1

-رود. شارحان و بنیـان شمار میهاي پسامدرنیته بهفرانسه، مهد پیدایش مدرنیته و تکامل اندیشه
گذاران این مکتب اندیشگی، عمدتا  فرانسوي بودند. فیلسوفان و متفکرانی چون فوکـو، لیوتـار،   

ل فرانسه بودند. بنابراین، و ... عمدتا  اه 3، فلیکس گاتاري2، ژیل دلوز1دریدا، بودریار، ژاك لکان
فکـري و  به اعتقاد بسیاري از منتقدان، پسامدرنیته بیش از هر چیز، بیانگر حال و هـواي روشـن  

فضاي اندیشگی دوگانه و تا حدودي متناقض رمانتیک، ماجراجویانه، لطیـف، زنانـه، رادیکـال،    
مـرج،  وي هـرج وگانـه اي متضاد و داست؛ مجموعه 1970و  1960هاي گر سالانقالبی و ویران

 ).16: 1380لطافت و خشونت، بیم و امید، گذشته و آینده، طنز و جد (نوذري، 

-کنند. پسـامدرنیته هـم  ولمر و لیوتار گسترش قلمرو مدرنیته را، مساوي با پسامدرنیته تلقی می
اعتماد  هایش. مدرنیتهها و آگاهی مدرنیته بر بحراني اوج فروریزي ابرروایتزمان است با نقطه

ایجـاد   تنه بهمدرنیته، خود، یکدانست، ولی، پسانیاز خروج از نابالغی میبه ذهن انسان را، پیش
 __________________________________________________________________________  
١ Jacques Lacan )١٩٨١-١٩٠١( 
٢ Gilles Deleuze )١٩٢۵-١٩٩۵( 
٣ Félix Guattari )١٩٩٢-١٩٣٠( 
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ها بر ذهن بشر پرداخت و با رد عالم معنا، حقایق زمینـی را جانشـین   حقایق مطلق و تحمیل آن
: 1390،خـود گرفـت (قـادري   آور بـه آن کرد و سد راه آزادي ذهن و سوژه شد و صورتی الـزام 

132.( 

، هنر، فیلم و معماري و ... بـه  از لحاظ فنی، تحوالت فرهنگی و هنري از قبیل موسیقی، ادبیات
مدرنیته به شرایط اجتماعی و حـال و هـواي حاصـل از    ي پسامدرنیسم ارتباط دارد و پساحوزه

ي فرهنگی ). از نظر ایهاب حسن، پسامدرنیسم به حوزه26:  83این شرایط مرتبط است (وارد، 
 گردد. هاي اخیر، برمیي نوظهور دههمدرنیته به جغرافیاي سیاسی، پدیدهداللت دارد و پسا

-مدرنیته، به عنوان فرآیندي جهانی، را همچون چتري بسیار بـزرگ مـی  ایهاب حسن، تفکر پسا
ی، گرایـی در مباحـث فلسـف   سـاختار ، پسـا مدرنیسم در هنرهاي مختلفی مانند پساداند که پدیده

فمنیسم در مباحث اجتماعی، پسااستعماري در مطالعات فرهنگی و اجتمـاعی و در عـین حـال    
-هاي جـدایی  الملل، دستههاي اطالعاتی ارتباطی، تروریسم بینداري چند ملیتی، فناوريسرمایه

گیرند؛ امـا، بـه لحـاظ علـی     هاي مذهبی تحت آن قرار می گرایی و جنبشگرایی، ملیطلب، قوم
 ).51-50: 1383ها دانست (حسن، یک از آنمدرنیته را جانشین هیچن پساتوانمی

کننـد  در باب تعریف پسامدرنیسم نیز اندیشمندان معموال آن را مکتب فکري محسوب نمی
پرداز یا سخنگوي واحدي داشته باشد. این امـر  دانند که نظریهاي نمیپارچهو جنبش فکري یک

پـردازي شـده اسـت و    مدرنیسم نظریهي پساها در زمینهي رشتههناشی از آن است که تقریبا  هم
مدرنیسـم منتشـر   ي دید خاصی در مـورد پسـا  ها و نشریات ادواري با زاویهدر هر حوزه، کتاب

ها و ارجاعات پسامدرنیسم، به همـان انـدازه معـانی آن    است. با درنظرگرفتن کثرت رشته شده
شـود  اند. مشکل از اینجا ناشی مـی تر کرده، آن را مبهمشدن ماهیتشزیاد شده و به جاي روشن

خوانی و سازگاري ندارد ي دیگر همکه معناي پسامدرنیسم در یک حوزه، با معناي آن در حوزه
 ).15:  1383(وارد، 

هاي ادبی رمانتیسم یا رئالیسـم، وجـود نداشـته اسـت. ایـن      پسامدرنیسم مانند سایر جنبش
اند. مصنوعاتی گفتمانی که خوانندگان یـا نویسـندگان   تاریخی-ادبیها، همگی پندارهاي جنبش
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). پسامدرنیسـم،  115-16: 1383اند، نه اشیایی در دنیاي واقعـی (پاینـده،   معاصر آن را برساخته
پسـند و  کردن مرز بین هنـر عامـه  است که با مخدوش 1960هاي ي فرهنگی پس از سالپدیده

ي ظهور رسـید و از  قطعیت و آیرونی به منصهابندگی، عدمهاي چون بازتهنر رسمی، با ویژگی
-هاي تصویري، موسیقی، رقص، فیلم، نمایش، فلسـفه، نقـد، تـاریخ   معماري، وارد ادبیات، هنر

ي آن بخـوانیم،   نگاري، الهیات و... شد. پسامدرنیسم را چه واکنشی به مدرنیسم و چه در ادامـه 
هـاي  ، زوال ابرروایـت 1متأخر فریدریک جیمسون داريدر هر صورت با منطق فرهنگی سرمایه

پیونـدي  3هـاي ژان بودریـار   هیل و بحث بـازنموده  ، عنصر غالب برایان مک2ژان فرانسوا لیوتار
 ).82: 1385ناگسستنی دارد (مکاریک، 

هاي مبهم و متنـوعی  داند که ما را با ایدهانتقال میگلن وارد، پسامدرنیسم را اصطالحی قابل
توان براساس ها را میسازد. به نظر او، این ایدههاي خاص دنیاي امروز آشنا میویژگیي درباره
 هاست.مدرنیسم بیانگر آنها ارزیابی کرد که پساها و پایانمرگ

دهـد و بـا   ي پیشرفت نشان مـی ها را در مورد ایدهمدرنیستپایان تاریخ: شک و تردید پسا
هـا  نبـودن آن دارهـا و جهـت  پـارچگی رخـداد  یکو عدم نویسیمباحثی از قبیل چگونگی تاریخ
ها به تاریخ به عنوان روایتـی قطعـی و یقینـی بـاور داشـتند، در       مربوط است. اگر تاکنون انسان

ماننـد دیگـر   » متن«رود و تاریخ نیز فقط یک  طور کلی زیر سوال میدنیاي پسامدرن این باور به
 ست.شود که قابل چون و چرا متون ارزیابی می

شد، زیر ها بشریت را که یک ابداع اجتماعی و تاریخی تصور میمدرنیستپایان انسان: پسا
انسـانی  کنند که پسااي جدید میهاي نوین ما را وارد مرحلهبرند و معتقدند تکنولوژيسؤال می
بـود   اهللا گیرد. اگر تلقی مذهب و دین از انسان، مفاهیمی مانند اشرف مخلوقات و خلیفـه نام می

شـد، در دنیـاي    یا حتی اگر در دنیاي مدرن انسان به عنوان تنهـا موجـودي خردمنـد تلقـی مـی     
 اند. ها به پایان عمر خودشان رسیده پسامدرن این گونه انسان

 __________________________________________________________________________  
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کنـد و امـور مـوقتی،    جوي حقیقت مطلـق را رهـا مـی   ومدرنیسم جستمرگ حقیقت: پسا
ي بـین  ي رابطـه هاي فلسفی دربـاره با اندیشه داند. این موضوعتر را مرجح میظاهري و روشن

شـود  ها سـاخته مـی  نمایی و همچنین این دیدگاه که واقعیت بیش از پیش با نشانهواقعیت و باز
). در اینجا اهمیت دارد که حقیقت چیسـت؟ اصـوال  آیـا حقیقتـی     27: 1383ارتباط دارد (وارد، 

 وجود دارد؟ مرز بین حقیقت و غیر حقیقت کجاست؟

دانـد. بـا   بیگـانگی نمـی  ن بودریار نیز بر پایان تاریخ تأکید دارد و آن را چیزي جز ازخودژا
-اند، اما، معتقدند که بازیافت صـورت ي پایان تاریخ را پذیرفتهها، اندیشهاینکه عموم پسامدرن

ي جامعـه را از سـترونی    گوي خودآگاهانه با گذشته، فرهنگ فقرزدهوهاي هنري پیشین و گفت
شناسانه ). در واقع بودریار، تاریخ را با رویکردي جامعه36-35: 1380دهد (ضیمران، ات مینج

 کند. توصیف می

گویـد:  مـی » ایسـم مدرنپسا«ي او مدرنیسم یا بنا به گفتهایهاب حسن در مورد اصطالح پسا
رفا  نـوعی  مدرنیسم صـ دهد که اصطالح پساکارکردي دوگانه دارد. اوال  نشان می» ایسم«پسوند 
یافتـه و  بندي  برحسب ترتیب تاریخی نیست (پس از حال حاضر)، بلکه نظـامی سـازمان  تقسیم

کنـد کـه پسامدرنیسـم دقیقـا  پسـا و پـس از جنـبش        ي ادبی است. ثانیا  معلوم مـی نوعی نظریه
جزء در نظر گرفتـه  دهد. بنابراین، اصطالح پسامدرنیسم اگر به صورت جزءبهمدرنیستی رخ می

اي نظریـه  -یا شاید بتوان گفت واکنشـی علیـه  –اي ادبی دارد که جانشین د، داللت بر نظریهشو
ي نگارشـی  فرضـی کـه    ي ادبیات وجود داشت و نه شـیوه است که در اوایل قرن بیستم درباره

بر این اعتقاد است که » پسا«قرار است در آینده محقق شود. ایهاب حسن، در خصوص پیشوند 
 ).118-20: 1383گیرد (پاینده،  مدرنیسم نشأت می پسامدرنیسم از

زننـد؛  کردن تناقضات ذاتی آن دامن مـی ي پسامدرنیسم، به پیچیدهشده دربارهمباحث مطرح
در ایـن بـاره    1ي خود ایـن موضـوع اسـت. آنـدرئاس هویسـن     دلیل این امر، ماهیت ناسازواره

فاف و به لحاظ سیاسی ناپایدار، فر ار، شکل، آشفته، نامنظم، غیرشماهیت بی«کند: خاطرنشان می
آمیز ساخته و تعریـف  کننده و ابهاماندازه گمراهرا بی سی ال و متغیر پسامدرنیسم، خود  این پدیده

 __________________________________________________________________________  
١ Anderas Huyssen 
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» گــرددانــدازه دشــوار مــیهــاي آن اگــر نگــوییم غیــرممکن، بــیهــا و محــدودهو تعیــین مــرز
 ).70: 1378(هاوثورن،

تعین را در قالب اشکال و تعابیر و اصـطالحات دیگـري   تکلیفی و عدمایهاب حسن این بی
ثبـاتی و تزلـزل معنـایی    مدرنیسـم دچـار بـی   گویـد پسـا  دهد. او مینیز نشان می iنظیر آوانگارد

مدرنیسم جایی، به ماهیت پسااي همیشگی و همهصورت عارضهثباتی بهمشخصی است. این بی
گونه اجماع روشن کند که هیچپردازان اشاره میرساند. ایهاب حسن مانند سایر نظریهآسیب می
گـران وجـود   نظر صریح در خصوص معنی پسامدرنیسم، در میـان محققـان و پـژوهش   و اتفاق

ایـن واژه در متـون سیاسـی،    «کنـد.   ندارد. بدین جهات، او اصطالح آوانگاردیسم را مطرح مـی 
شود که هـدف آن حملـه   ق میهایی اطالاجتماعی، فرهنگی، ادبی و هنري قرن بیستم به جنبش

-71: 1378(هاوثورن،» ي فرهنگ و هنر بودهاي قراردادي به ویژه در حوزهبه موازین و نگرش
70.( 

 پسامدرنیسم در ایران -2-2
هاي مدیدي است که بین دو قطب سنت و مدرنیته در حال دست و پا  فرهنگ ایرانی مدت

هاي خاص خود را دارد. جدال  ودیتها و محد زدن است؛ هر یک از این دوقطب جذابیت
قدر باال گرفته که شاید بتوان گفت کمتر متنی امروزه در فرهنگ ایرانی  بین این دوقطب آن

ي مسئله برانگیز در این میان،  آید که ردپایی از این جدال در آن دیده نشود. اما نکته پدید می
توان به دو دسته تقسیم کرد؛  ا میپدید آمدن متون روایی پسامدرنیستی است. این گونه متون ر

 اند. ي پسامدرن برخاسته متونی که صرفا ظاهر پسامدرنیستی دارند و متونی که از دل فلسفه
ها و شگردهاي روایت  اي از متون روایی، شیوه رسد در قسمت عمده به نظر می 

از متون،  شود. این دسته پسامدرنیستی وجود دارد اما روح چنین تفکري در آنها دیده نمی
هاي مهم فکري  اند. در این متون، جنبه هاي نوشتاري بروز و ظهور یافته بیشتر به شکل داستان

هاي اعظم، وجودهاي متداخل و... دیده  پسامدرنیسم مانند عدم قطعیت، فروپاشی روایت
علت  1یابد. زدایی بروز می شود و فقط مظاهر پسامدرنیسم به مثابه شگردي براي آشنایی نمی

پدید آمدن چنین متونی، یکی آشنایی سطحی یا تقلید صرف از متون غربی است و دیگر 
وجود نداشتن روح و تفکر پسامدرن در بین نویسندگان و نیز در فرهنگ ایرانی است؛ بدیهی 

 __________________________________________________________________________  
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است تا زمانی که ذهنیت پسامدرن وجود نداشته باشد، محال است متن پسامدرنیستی بروز 
 یابد.

ي اول،  انـد. بـرخالف دسـته    ي پسامدرن را درك کـرده  هستند که فلسفه ي دوم متونی دسته
هاي پسامدرن در  پردازد. روایت هاي سطحی نمی پسامدرنیسم در این گونه متون، صرفا به بازي

ي اول از سوي نویسندگانی پدیـد آمـد کـه بـا فرهنـگ غربـی        متون داستانی نوشتاري در وهله
ي بعد نیز این جریان در  . در مرحله2و رضا براهنی 1ن دانشورآشنایی داشتند، کسانی مانند سیمی

هـاي   سازان ایرانی با تاثیر عمیق از فـیلم  رسد فیلم هاي سینمایی دنبال شده است. به نظر می فیلم
اند و آگاهانه یا ناآگاهانـه ایـن جریـان را     پسامدرنیستی غرب این جریان را به خوبی درك کرده

 اند. ههایشان وارد کرد در فیلم

پدید آمدن این دسته از متون در فضاي فرهنگ ایرانی جدال دو قطبی سنت و مدرنیسـم را  
دار از این رو که در حالی  دارتر. مسئله تر و البته مسئله سه قطبی کرده است و وضعیت را پیچیده

گـري  ي بسیار دی که هنوز ذهنیت بسیاري از مردم با سنت در تقابل با مدرنیته درگیر است، عده
هایی از این دست است کـه حتمـا    اند. گواه این مدعا ساخته شدن فیلم از مدرنیته نیز عبور کرده

 مخاطبانی دارد.

 هاي مورديبررسی -1

بررسی  جهتخود و بیپرسه در مه و بیهاي پسامدرنیستی در دو فیلم در این بخش مؤلفه
 شود. می

 پرسه در مه -2-1
هاي پسامدرنیستی ایی و چه به لحاظ روایی سرشار از مؤلفهچه به لحاظ محتو پرسه در مهفیلم 

از جمله فراداستان (دور باطل، آشکار سازي تصنع)، محتواي وجودشناسانه، فروپاشی 
ساخت، تعدد صداي روایت، مرگ مؤلف)، بینامتنیت، ها (فقدان طرح خوشابرروایت
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ی، فردگرایی، خودتخریبی ابداعی و گسیختگها و کوالژ، تجویف، پارانویا و رواندرآمیختن ژانر
هاي مدرنیستی (به عنوان مثال فردگرایی و یا تعدد برخی مؤلفه پرسه در مهبازنموده است. در 

هاي پسامدرنیستی به چشم ریختگی زمانی و مکانی) در کنار سایر ویژگیصداي روایت، درهم
ي و ورود آن به دامنه هاي مدرنیستیخورد. این امر نشانگر عبور این فیلم از مرزمی

 گیرد.هاي ذکرشده در فیلم مورد بررسی قرار میتک مؤلفهپسامدرنیسم است. در ادامه تک

 دور باطل و اتصال کوتاه -2-1-1

بـه   -کنـد  که اتصالشان اختالل ایجاد می-در الکترونیک، هنگامی که دو نقطه در مدار برقی 
را » اتصـال کوتـاه  «). اصـطالح  167: 1380پاینده،هم برخورد کنند، اتصال کوتاه پدید می آید (

 نخستین بار دیوید الج به کار برد:

متن ادبی همواره استعاري است، بدین مفهوم که وقتی چنـین متنـی را   «
عیار، بـه عـالم هسـتی    اي تمامکنیم، در واقع آن را در حکم استعارهتفسیر می
که بـین مـتن ادبـی و     کنیم. پیش فرض فرآیند این تفسیر این استاعمال می

اي وجـود  فاصـله  -به عبارت دیگر بین هنر و واقعیـت زنـدگی  –جهان واقع 
مدرنیستی، تـالش بـه منظـور ایجـاد اتصـال      هاي پسادارد. خصوصیت نوشته

-زده شود و نتوانـد چنـین نوشـته   کوتاه در این فاصله است، تا خواننده بهت

: 1386(الج، » ادغـام کنـد   هاي رایج متـون ادبـی  سهولت در مقولههایی را به
187.( 

گیرد و پی صورت میدردر هنر پسامدرن، اتصال کوتاه بین جهان داستانی و جهان واقع، پی
پسامدرنیسم «ي شود. بري لوئیس در مقالهبردن قطعیت آن میبینموجد تردید در امر واقع و از

هـاي پسامدرنیسـتی از   انضمن کاربرد اصطالح کوتاه دیویـد الج، در توصـیف رمـ   » و ادبیات 
 نویسد:کند و میاصطالح دیگري به نام دور باطل استفاده می

شـوند، تـا   پـذیر مـی  شود که متن و دنیا هـر دو نفـوذ  دور باطل وقتی در ادبیات حادث می«
» اتصـال کوتـاه  «گردد. هنگامی که این دو حالـت:  دیگر ناممکن میها از یکحدي که تمایز آن
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-هاي واقعی تاریخی در داستان) رخ می(شخصیت» گانهپیوند دو«داستان) و  (ورود نویسنده به
 ).104: 1383(لویس، » یابنددیگر امتزاج میدهند، امر واقعی و امر استعاري در یک

انـد.  از دیرباز باور بر این بوده است که آثار ادبی، نه خود واقعیت، بلکه تقلیدي از واقعیـت 
کردند تا مرز بین واقعیت و خیال همواره حفظ گردد، چـرا کـه    می از این رو نویسندگان تالش

هر شکلی از ادبیات و از آن جمله رمان، باید با جهان واقع فاصـله داشـته باشـد،    «معتقد بودند 
). 166: 1382(پاینـده،  » زیرا رمان عین واقعیت نیست، بلکه بازآفرینی واقعیت یا محاکات است

شـود و حتـی   هاي پسامدرنیستی به سـخره گرفتـه مـی   ل در رماناین فاصله بین واقعیت و تخی
 ).29شود (همان: نقض می

آمیزنـد و شـکاف    ، واقعیت و خیـال درهـم مـی   پرسه در مههاي فیلم در بسیاري از قسمت
شـود و مـرز بـین واقعـی      کارگرفتن دور باطل و اتصال کوتاه نقض میمرسوم بین این دو، با به
شود. در بررسی شخصیت رؤیـا در ایـن فـیلم،     دن آن محو و محوتر میبودن فیلم و داستانی بو

ي راوي بنابر شود؛ مخاطب سرگردان است که از طرفی گفته خوبی احساس میچنین موردي به
ساختگی بودن رؤیا را بپذیرد و یا اینکه به این باور برسد که رؤیا در عالم واقـع وجـود دارد و   

نشگاهی امین است. این ویژگی در موارد دیگـري نیـز در ایـن    دا به عبارتی دانشجوي هنر و هم
هاي فیلم راوي (که خود در حالـت کمـا بـه     فیلم قابل مشاهده است. مثال در بسیاري از قسمت

کنـد کـه هـر آنچـه را      رنگش، مدام این پیام را به مخاطـب منتقـل مـی   برد) با حضور پر سر می
سـاس و تخـیالت سـاختگی او نیسـت؛ در ایـن      اکند، صرفا  چیزي جز توهمات بی مشاهده می

صورت، این پرسش وجود دارد که آیا خـود راوي حقیقـی اسـت؟ وجـود شـگردهایی از ایـن       
کند که در این فیلم آگاهانه یا غیرآگاهانه از تمهید پسامدرنیستی اتصـال   دست، کامال  آشکار می

 کوتاه استفاده شده است.

 آشکارسازي تصنع -3-1-2
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دهـد. بـه    ي فیلم، راوي مخاطب را در جریان ساختگی بودن فـیلم قـرار مـی   در همان ابتدا
گـذارد  هایش نیست، رؤیا میپردازيمناسبت با خیالعنوان مثال، اسم اولین شخصیتش را که بی

 گذاري است. بودن این نام» تصادفی«)؛ با لحنی که درصدد اثبات 2 1(دق

شـود   رادیوي یکی از پرستاران پخش می که از» کند فرض می«امین خودش را خالق آهنگی 
گاه موفق به ساختن هیچ آهنگ موفقی نشده  بینیم او هیچ ي فیلم می که در ادامه). در حالی5(دق

گویـد   دهد و مـی  طور بارزي نشان میبودن روایت را بهاست. در جایی دیگر نیز راوي، تصنعی
) و بـا  13ها را از داستان حذف کند (دق تواند مسیر داستان را تغییر دهد یا یکی از شخصیت می

هـاي دیگـري از فـیلم،     کند. در صـحنه  این کار حس تصنعی بودن روایت را به مخاطب القا می
). در این 18(دق » س کار جالبیه طراحی گذشته تو ذهن شخصیتی که تو آینده«گوید:  راوي می

هاي فیلم خارج از  ه شخصیتکند به مخاطب یادآوري کند ک دیالوگ نیز راوي آگاهانه سعی می
 عالم واقع هستند.

 محتواي وجودشناسانه

، پرسه در مـه شناختی هستند. در فیلم ي وجودهاي چندگانههاي پسامدرن واجد الیه داستان
 زدن است:وار بین چند وجود مختلف در حال پرسهیابد که راوي آونگ مخاطب درمی

 ي هنر مشغول فعالیت است.انشکدهوجودي که امین در آن به عنوان دانشجو در د )1
کند کـه داسـتان    دنیایی که راوي (امین) در آن به کما رفته است و به مخاطب القا می )2

اش در دو قـدمی  نپیوسـته وقـوع هاي بهپردازي فردي او در بازگویی و بازسازي آرزوفیلم، خیال
 مرگ است.

شاهد وجود دنیـایی دیگـر   توي ذهن امین؛ مثال  مخاطب دروجود دنیاهاي متعدد و تو )3
کـه رؤیـا در حـال    در ذهن امین به عنوان شخصیت اصلی است، ایـن دنیـا از جملـه در جـایی    

شود که امین غـرق در عـالم خـودش شـده و بـه       ) دیده می9اي است (دق نامهخواندن نمایش
 ) مخاطب متوجـه ذهـن آشـفته و   12ها (دق یا هنگام شستن ظرفهاي رؤیا توجهی ندارد گفته
 شود. توي امین میدرتو

 __________________________________________________________________________  
 دق: دقیقه 1
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ي اتصال کوتاه بین این دو دنیـا   که به شیوهدنیاي نمایش و دنیاي فیلم؛ بهترین جایی  )4
خـوانی   بـازي مشـغول تمـرین و نمایشـنامه    شود در جایی است که رؤیا با هم ارتباط برقرار می

مـن  «گویـد   مـی و رؤیا آشفته و سراسیمه » خوري؟ چایی می:«گوید  اش به او میبازياست؛ هم
اي در متن من نیست)، در حالی کـه منظـور    )(؛ به این معنی که چنین نوشته50(دق » اینو ندارم

 بازي این بار نه دیالوگی در دنیاي نمایش، بلکه مفهومی در دنیاي واقعی است.هم

کنند و بدین سان، مرز میان واقعیت و داستان  این وجودهاي مختلف، موازي هم حرکت می
شود کـه مخاطـب از تشـخیص بـین واقعیـت و خیـال عـاجز         دنیاها چنان مخدوش می در این

 ماند. می

ها ارتبـاط دارد کـه   ي دیگر وجودشناسی، با رؤیاها و کابوسکاوي، یک الیهاز دیدگاه روان
تـوان   شوند، در این صورت خوابی که رؤیـا دیـده اسـت را مـی     خود دنیایی مجزا محسوب می

 ).7د (دق دنیاي دیگري محسوب کر

 هاي اعظمفروپاشی روایت

هـا متـأثر و    با پیدایش پسامدرنیسم و نگرش فلسفی خاص آن، روایت نیز مانند دیگر پدیده
طـور کـه لیوتـار در تعریـف خـود از      متحول شده است. در سطح کالن و ایـدئولوژیک، همـان  

ـ   دوره«ي پسامدرن،  کند، دوره پسامدرنیسم اذعان می در ایـن  ». هاسـت تي نابـاوري بـه فراروای
گیرنـد. ایـن نگـرش تـأثیر      هاي یگانه را میروایتهاي خ رد و چندگانه جاي کالندوره روایت

خاصش را در سطوح دیگر نیز به جاي گذاشت؛ از جمله در سطح ادبی، شگردهایی نو را خلق 
 شود. ره میها اشا هایی از آنشوند و در زیر به نمونه قطعیت میکرد که به نوعی زمینه ساز عدم

ي شـروع آن  به معناي متعارف و سنتی، فاقد آغـاز اسـت و پایـانش نقطـه     پرسه در مهفیلم 
همه «شنود: ي تیتراژ، مخاطب صداي راوي را میي صفحهاست؛ قبل از شروع فیلم و در سیاهه

 ). براي مخاطب روشن نیست که از پیش چه اتفاقـاتی جریـان داشـته   1(دق ...» چی تموم شد 
که اکنون پایان یافته است. با این وضعیت، آغاز و پایان، مفهوم متـداول خـود را ازدسـت    است 
 گذارد.دهد و مخاطب را در رسیدن به معنایی مشخص ناکام می می
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جـایی و اغتشاشـی کـه در     ریختگی، جابههماز سی سکانس دارد. در بیش پرسه در مهفیلم 
اي هـم در   رمانـد و مخاطـب حرفـه    کـار را مـی   سراسر فیلم وجود دارد، مخاطب سنتی و تـازه 

یابـد  طور کامل درنمیهاي متن را بهپریشیها و زماناي میان رخدادهاي نخستین، رابطهخوانش
هم به سبب ساختار زمـانی غیرخطـی روایـت پدیـد      شود. این آشفتگی و سرگردان و آشفته می

دارد؛ امـین از زمـان و درك آن   آمده و هم در ارتباط با وضعیت روحی شخصیت اصلی وجود 
)، 2عاجز است. خبر نداشتن او از اینکه چرا و چه مـدت اسـت کـه بـه کمـا رفتـه اسـت (دق        

 مصداق همین بحث است.

گسیخته، بازنمود دنیـاي معاصـر   ي قطعاتی چنین ازهمي نویسندگان پسامدرن از ارائهانگیزه
هترین شکل پـرداختن بـه ایـن دنیـاي     ب«است که خود فاقد وحدت و انسجام است و بنابراین، 

پـاره و ظـاهرا  نـامرتبط تشـکیل     است که خود از قطعات چند ]یا روایتی[متشتت، نوشتن رمانی
 ). 13: 1382(پاینده، » شده است

هـایی از   هاي فیلم با اندك تغییراتی از نو تکرار و روایت شوند و یـا صـحنه   بعضی سکانس
شـود، حتـی بـا      علت مرگ با چندین روایت بازگو مـی شود. مثال  فیلم به دو صورت روایت می

کـار دارد.  وشود و مخاطب با چندین روایـت سـر   یافتن فیلم علت مرگ امین مشخص نمیپایان
قطعیـت را تشـدید   بودن واقعیت و خیال اسـت و عـدم  ي موازيدهنده ها نشاناین تعدد روایت

 کند. می

 مرگ مؤلف

توان به عنوان فراروایتی در نظـر گرفـت    بیات سنتی را میي نویسنده در اد جایگاه خداگونه
ي آگاه و مقتدر دوران قبـل، در روایـت    که در ادبیات پسامدرنیستی مورد تأیید نیست. نویسنده

اي داده است که براي تثبیت موقعیـت خـود بایـد از آن     پسامدرنیستی، جاي خود را به نویسنده
 خود طلب اطالعات کند.    از دیگران و مخاطبجایگاه رفیع خود فروافتاده و زبونانه 

ي جایگاه مولف را  هاي سنتی درباه ، دیدگاه1967در سال » مرگ مولف«ي بارت باعنوان  مقاله
از «ي دیگرش با عنوان  ي وي در ارتباط با مقاله مورد انتقاد و بازبینی اساسی قرار داد. این مقاله

کند و خواننده را در روند آفرینش متن  اقتدارزدایی میاست که در آنها از نویسنده » اثر تا متن
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در ارتباط با نظرش در باب گفتمان، مولف » مولف چیست«ي  سازد. فوکو نیز در مقاله سهیم می
داند که در یک موقعیت گفتمانی خاص، مجبور به خلق متن شده است. وي  اي می را سوژه

داستان کوتاه در گیرد. پاینده در جلد سوم  کارکرد را در این مورد به کار می-اصطالح مولف
گوید یکی  ، فصلی را به مرگ مولف و ربط آن به پسامدرنیسم اختصاص داده است و میایران

ي مرگ مولف  هایی که در شکل گیري پسامدرنیسم بسیار تاثیرگذار بوده است، نظریه از نظریه
لف یکی از پیامدهاي اجتناب ). گذشته از این، مرگ مو156-93: 1393است (ر.ك: پاینده، 

هاي سنتی،  ها نیز هست؛ بر خالف دیدگاه ي لیوتار در باب فروپاشی ابرروایت ناپذیر نظریه
هایی  توان روایت روایتی که بر حول نظرمولف شکل گرفته باشد، چندان اهمیتی ندارد و می

 جدا از آنچه مولف بدان معتقد است نیز از یک سوژه ارائه داد.

اولین تلنگر و زنگ خطر براي مؤلف (در اینجا امـین) هنگـام تعریـف     پرسه در مهدر فیلم 
رود  بینی به فکر فرومی آید، امین در نگرانی از سرنوشتی غیرقابل پیش خواب رؤیا به صدا درمی

 ).7(دق 

امین دیگر جایگاه یک راوي مقتدر را ندارد که به ریز و درشت اتفاقات فیلم احاطه داشـته  
طور غیرمستقیم، از مخاطب [مثال  راجع به چگونگی به کما رفتن امـین  که عاجزانه و بهباشد، بل

ي او بـه داسـتان، قطعیـت خـود را از دسـت       گیرد. بدین سـان، احاطـه   )] اطالعات می49(دق 
ي شخصیت رؤیا، در مقابله با او کم  شود. امین به عنوان آفریننده دهد و محل تردید واقع می می

کنـد،   ) و هرچند به این نتیجه رسیده است که رؤیا از او بهتر عمـل مـی  00:20:45آورده است (
خواهد این شکست را بپذیرد. همچنین، موفقیت رؤیا در کارش، نشانگر این اسـت کـه    اما، نمی
شود برخالف دوران پیشـامدرن   اند. حتی دیده می ها بهتر از خالق خودشان عمل کرده شخصیت

-ي اثر را می شود و این شخصیت است که ذهن آفریننده عوض مینسبت نویسنده و شخصیت 
ي رؤیـا رد و بـدل   ي تـابلوي هدیـه  خواند. به عنوان مثال دیالوگ بین امین و رؤیـا کـه دربـاره   

 شود بیانگر تسلط کامل شخصیت رؤیا بر روحیات و احواالت امین است: می

 »قشنگه«امین: 

 »یکی از تماشاچیا بهم هدیه داد«رؤیا: 
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 »من نپرسیدم کی هدیه آورده«امین:  

 »نپرسیدي، ولی منتظر بودي من بهت بگم«رؤیا: 

 »شناسم شديخونی، روانذهن منم می«امین: 

 ).34(دق » طرز جواب دادنتو حفظم، الزم نیست ذهنتو بخونم«رؤیا: 

 ي زبونی امین و خارج شدن کنترل و چیرگی حتمیدهندهدر فیلم نشان» اگر«استعمال لفظ 
گرفت، اگـه  روز تماس بیمارستان  نادیده میاگه اون«گوید:  او بر فضاي فیلم است. مثال  امین می

(دق » داشـت کرد؛ اگه رؤیا گوشی رو ور نمـی کسی تو اون اتاق با دقت به صورت من نگاه می
هـا را خلـق   هـایی کـه امـین آن   جاست که شخصیتي مهم و تأثیرگذار در فیلم آن).  صحنه18

 ).1کنند (تصویر  هاي حیات مصنوعی را از او جدا می، دستگاهکرده

 1تصویر 

 بینامتنیت

، نوآورانه نیست، هرچند در ابتدا به دلیل ساختار نـامنظم و فـراز و   پرسه در مهروایت فیلم 
ي فرود فیلم استقبال چندانی از سوي مخاطب نداشته باشـد، امـا، بـراي درك بهتـر ایـن شـیوه      
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) را نیز دیده باشـد؛ زیـرا   پابرهنه در بهشتقبلی کارگردان ( ب بهتر است فیلمسازي، مخاط فیلم
 هاي بسیاري وجود دارد. بین این دو روایت شباهت

هاي دیگري ماننـد   هاي فیلم بینیم یادآور شخصیت هایی که از او می شخصیت امین با ویژگی
، ماکسـیمیلیان کـوهن،   پـی م (ران هاوارد) است. قهرمان فـیل  ذهن زیبا(دارن آرنوفسکی) و  پی

آوردن عدد کامل پی است. او قصد دارد تـا ماهیـت   دستاي است که در پی بهدان نابغهریاضی
خدا و جهان را با علم ریاضی که اشتباه و تردید در آن راه ندارد، دریابد؛ در طول مسیر تعـادل  

ـ   هاي آزاردهندهدهد و توهم روحی خود را از دست می ه شـوریدگی و جنـون   اش، در نهایـت ب
هاي موسیقی روي در اتاق امین شباهت انکارناپذیري با نوشتن  انجامد. همچنین، نوشتن نت می

 ).2دارد (تصویر  ذهن زیباي اتاق جان نش در فیلم هاي ریاضی روي در و پنجرهفرمول

 2تصویر 

ایـن عمـل او،    کند. ي فیلم، امین در اقدامی باورنکردنی انگشتش را قطع میدر دیگر صحنه
 ).139: 1391گوك با بریدن گوشش انجام داد (رینولدز،  شبیه کاري است که ون

 درآمیختن ژانرها و کوالژ

هاي گونـاگون شـباهت دارنـد. در    ها و قصهها و سبکهاي پسامدرن به کوالژي از ژانر فیلم
در خـدمت ایجـاد   گیرند کـه  هاي مختلف ادبی و هنري در کنار هم قرار میها، فرمکوالژ سبک

ي مکتب کوبیسم کـه  به شیوه پرسه در مهروند.  کار میانسجام در متن بهگسیختگی و عدمهماز
ریخـتن  هـم شود. استفاده از سـاختار نـو و در   اي موقت و ناقص است، روایت میدر آن هر تکه
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ن روایـت  اي از ایـ وآمد میان گذشته، حـال و آینـده، نمونـه   ساختارهاي زمانی و مکانی و رفت
در همـین بازگشـت بـه     پرسـه در مـه،  ي گونههاي تودرتو و پازل کوالژگونه است؛ غالب داالن

ي پایـان آن  گیرند. به عنوان نمونه، درست آغاز فیلم، برابر نقطهگذشته و سفر به آینده شکل می
طور که مانریزد، اما، همی، قوام و تمرکز را در همپرسه در مهاست. هرچند تدوین و مونتاژ در 

در  پرسـه در مـه  ، تمـام زیبـایی فـیلم    »مونتاژ اصل بـر محتواسـت  «ها بیان داشتند که فرمالیست
کنـد بـه جـاي     هاي زمانی و ذهنی در فیلم، مخاطب را وادار میهاي آن نهفته است. برشمونتاژ
 ي کـوالژ ماننـد بسـنده کنـد و بـا      هـاي پراکنـده  کردن خط اصلی مـاجرا بـه همـین تکـه     دنبال
 طور شخصی درك کند.ها و کنار هم قراردادن آنها روایت را بهبرداري از تکه نقشه

 ساختن و ویران کردن

ي کمونیستی مواردي را مطرح کرد کـه بعـدها بـه شـکلی در نظریـات       مارکس در دو بیانیه
مدرن و پسامدرن بروز عینی یافت. تفاوت مهم در آنجا بود کـه مـارکس نظریـاتش را در بـاب     

اي  ي کمونیستی و بورژوایی مطرح کـرد، امـا، نمودهـاي آن در ادبیـات و هنـر بـه گونـه        هجامع
است؛ بـه  » خودتخریبی ابداعی«ترین سخنان مارکس، در باب  خالقانه بروز کردند. یکی از مهم

سازد، بـراي آنکـه تخـریبش کنـد. در بخـش اول       ي بورژوایی هر چیزي را می اعتقاد او جامعه
ي فرهنگ مدرنیسم هسـتند: یـک    کند که پدیدآورنده هایی را تصویر می طب، مارکس قمانیفست

هاي خستگی ناپذیر و انقالب مداوم و خلق مسـتمر و در قطـب دیگـر     قطب آرزوها و خواسته
کشـیدن و لرزیـدن. پـس از مـارکس، هنرمنـدان مـدرن، از ایـن        نیهیلیسم و تخریب پیاپی و ته

مان، بسیار سخن گفتنـد. بسـیاري از هنرمنـدان، در عـین     هاي سیاه، توا خیاالت سپید و ناامیدي
بخشـی   سرگردانی بین این دو قطب، مجذوب آن نیز بودند. مـارکس از اعمـاق زنـدگی حیـات    

 ).  77-70:1373تواند ما را نابود کند (برمن، گوید که هر لحظه می سخن می

ربر آورده کـه هـیچ   اي از دل تفکرات مدرن و پسامدرن سـ  ابداعی نیز به گونه تخریبیخود
ي معروفی از مارکس شبیه به ایـن مضـمون وجـود     اصالتی براي هیچ چیزي قائل نیست؛ جمله

انسـان پسـامدرن خسـته و خـوار و ذلیـل،      ». ریـزد  هر آنچه سخت و استوار است فرومی«دارد: 
سـان  ماندن هرچه بیشتر انناگزیر از تخریب است. این تخریب در واقع، تنها دستاویز براي زنده

گـري اسـت.    است. تخریب طبیعت در دوران اخیر، یکی از بارزترین نمودهاي این خودتخریب
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کند که از مضـامین   اندیشی و خشونت بروز می در ادبیات پسامدرن، این وضعیت به شکل مرگ
رود (براي نمونه، مضـمون مـرگ و خشـونت در ادبیـات      مطلوب ادبیات پسامدرن به شمار می

ي لوکلزیو بررسـی   جلسه صورتبهرام صادقی و  ملکوتطبیقی در دو رمان پسامدرن، به طور ت
 ).436: 1398شده است نک: شیبانیان و نیک روش، 

ترین مـوارد آن در   نیز گاهی این خودتخریبی ابداعی آشکار است؛ مهم پرسه در مهدر فیلم 
ا را مچالـه  هـ  نویسـد و سـپس آن   هایی را بر روي کاغـذ مـی   جایی است که امین پیوسته آهنگ

ریزد. همچنین، ضربه زدن به خودش در مواردي که مثال  دستش را با شکاندن  کند و دور می می
تـرین خـود    تراشد، از موارد دیگر است؛ امـا، مهـم   کند یا موهاي سرش را می لیوان مجروح می

 کردن انگشـت اسـت. امـین بـا یـک داس،     ي تأثیرگذار قطع تخریبی ابداعی در این فیلم، صحنه
ترین عضوش بـراي نـواختن موسـیقی را تخریـب      کند و بدین ترتیب، مهم انگشتش را قطع می

 کند. می

 ) 1391جهت (خود و بیبی -3-2

منتشر کـرد،   1971در سال  »به سوي ادبیات پسامدرن«اي که با عنوان  ایهاب حسن در مقاله
از آنجـا کـه پسامدرنیسـم     هایی ادبیات مدرن را با پسامدرن مقایسه کرده اسـت.  با ذکر شاخصه

و  -شـود  هاي مختلف علوم انسانی را شامل مـی  اي است که رویکردهاي مختلفی در رشته مقوله
ي ایهاب حسن از جمله  مقاله -بعضی از این رویکردها لزوما  نسبت سرراستی با ادبیات ندارند،

ت. یکـی از  به ایـن دلیـل اهمیـت دارد کـه بـه بررسـی پسامدرنیسـم در ادبیـات پرداختـه اسـ          
 ومرج یا آنارشیسم است. هاي مهم متون پسامدرنیستی، به زعم حسن، هرج ویژگی

ومرج در اینجا، اصطالح سیاسی آن نیست، بلکه منظور یکی از ویژگی دنیاي منظور از هرج
تابد. براي توضیح هرج و مرج/پایگـان در   گونه نظم و دستوري را برنمی پسامدرن است که هیچ

هـاي دیگـري در ایـن جـدول قـرار داد. شکل/پادشـکل،        د آن را در کنـار تقابـل  این فیلم، بایـ 
 ).  106:1381(حسن در یزدانجو،  …هدف/بازي، طرح/ تصادف، روایت/ضد روایت و

در ادبیـات  » انسـجام عـدم «براي درك این مفهوم، قبل از هر چیز دیگر بایـد بـه اصـطالح     
سم و پسامدرنیسم: تعریفی جدید از خودآگـاهی  مدرنی«ي پسامدرن پرداخت؛ پتریشا و  در مقاله
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بخواهانـه  را دل اي از تجربـه هـا آغـاز و پایـان ندارنـد. آدمـی برهـه       داسـتان «نویسـد:  می» ادبی
 ).184: 1393(و، » گزیند تا از آنجا به گذشته یا به آینده بنگرد برمی

هایی که جـز   کنش هدف، هاي به ظاهر بی اي است از دیالوگ ملغمه جهتخود و بیبیفیلم 
اي که عمـدا    کنند؛ طراحی صحنه در چند مورد، هیچ کمکی به روایت (در معناي سنتی آن) نمی

هایی که هیچ نظم و منطقـی در کارهایشـان    دهد؛ شخصیت نظمی را نشان می محیط شلوغ و بی
رنـد آن را  گی بار تصمیم می گیرند اسباب را به ساوه ببرند؛ یک بار تصمیم می شود؛ یک دیده نمی

دهند در خاور باقی بمانـد و... ؛ در چنـدین مـورد دیـده      بار ترجیح می در حمام جا بدهند؛ یک
هایی از این دست  کنند و نمونه هاي خود را پرت می هاي فیلم آشکارا زباله شود که شخصیت می

 ومرج در این روایت وجود دارد.دهد تعمدا  سعی بر نوعی آشفتگی و هرج که نشان می

عینـی    هاي سنتی، انسجام، زاید نبودن اجزا و همبستگی ز نظر ساختار روایی نیز، در روایتا
مدنظر قرار داشت و بسیار مهم بود. همچنین، داستان باید طرح مشخصی داشته باشـد کـه ایـن    

هایی بررسی شود، آشکارا زوایـد   اجزا در ارتباط با آن باشند؛ ولی، اگر این فیلم با چنان دیدگاه
اي در ارتباط با کل  ها، ظاهرا  بدون هیچ طرح و نقشه و برنامه یار زیادي دارد. بسیاري از پالنبس

کـه هنگـام   اند. در بسیاري موارد، تصادف در روایت فیلم آشکار است، مـثال  جـایی    چیده شده
تـد  اف دهد و ناگهان محسن یادش می اي را می ي خاور به محسن بقچه آوردن اسباب، رانندهپایین

). از ایـن رو،  20کنـد (دق  که حاجی است و از همین حاجی بودن، براي اقناع راننده استفاده می
-ي این موارد بـه  رسد در این فیلم بیش از طرح، تصادف وجود دارد. همه نظر میدر مجموع به

 طور کلی و در کنار هم، ویژگی متن پسامدرنیستی است.

 طنز 

تون پسامدرنیستی، طنز اسـت؛ بـراي درك مفهـوم طنـز     انسجام در ماز دیگر نمودهاي عدم
ي طنز در  ي آیرونی به کار رود، زیرا معانیی که از واژه پسامدرنیستی، شاید بهتر باشد خود واژه

شود با آیرونی متفاوت است. حتی اصطالح آیرونی در ادبیـات   ادبیات فارسی به ذهن متبادر می
 هاي مهمی دارد.  اآیرونی تفاوتغرب با مفهوم آیرونی پسامدرنیستی یا پس
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در دوران مدرن، از اولین کسانی که به طنز توجه کرد فریـدریش شـلگل بـود. بـه نظـر او،      
ها و خالصه کل بـازي زنـدگی،    ادبیات جدید، خواستار طنز است، خواستار آنکه رویدادها، آدم

ت بر این نکته دارد کـه  صورت بازي استنباط و بازنمایی شود. کاربرد طنز در نظر شلگل، داللبه
تـوان کلیـت    عالم وجود، در ذات خود دستخوش تعارض است و فقط با برداشتی دوسویه مـی 

متضاد آن را نشان داد. از نظر او طنز، تنازع میان امر مطلق و امر نسبی است، آگاهی همزمان بر 
آگـاهی  امکان ایـن کـار اسـت. طنـز     ي وصف کامل حقیقت و در عین حال عدم ضرورت ارائه

عیار و بیکران اسـت. طنـز عبـارت از عینیـت، برتـري کامـل و       صریح و واضح بر آشوبی کامل
). شلگل بیان 24-20:1388گرفتن از موضوع به همراه دخل و تصرف در آن است (ولک،فاصله
سـان، طنـز یکـی از     شود و بـدین  گرفتن از سوژه، معرفت ممکن میکند که در طنز با فاصله می

 شود. و خودآگاهی می ابزار معرفت

در قرن نوزدهم مفهوم طنز بسط یافت و به نوعی نگرش به زنـدگی مبـدل شـد کـه چهـار      
ویژگی اساسی داشت. اولین ویژگی این نگرش آن بود که جدایی مطلقی میان نفـس و جهـان،   

قـدري عمیـق   کند. این شکاف یـا جـدایی بـه    گرایی و فعلیت ایجاد می عینیت و ذهنیت و درون
داند و بیگـانگی شـدیدي در بطـن هسـتی تجربـه       ي خود نمی کس جهان را خانه ه هیچاست ک

شود. این مسئله، به علت ماهیت نفس واقعیت، بروز یافته است. ویژگی دوم این نگـرش در   می
یابد که زیستن با تضادها و معماها امري بدیهی است و نیازمند هیچ دلیل  آن است که طنز درمی
ناپذیر زندگی است و نه فقـط در همـه چیـز    ادها بخش اساسی و جداییخاصی نیست. این تض

ها هـم هسـت کـه منـابع      حضور دارند، بلکه وجودشان خوب هم هست و از بطن همین تقابل
پندارد که از آنجـا کـه    شود. ویژگی سوم، طنز این گونه مفروض می سرشار خالقیت پدیدار می

هـا  یـک از آن  دهد، تفاسیري که هیچ یر متعدد تن میتمام هستی تناقض آمیز است، طبعا  به تفاس
هاسـت. در نهایـت،    ترین آن بینی در اینجا، منعطف تواند کامال  صحیح باشد. رساترین جهان نمی

کنـد بـه ایـن     آخرین ویژگی این نگرش آن است که از درگیري مستقیم با واقعیت اجتناب مـی 
رد. در ایـن حـال فقـط بایـد نسـبت بـه       توانـد واقعیـت را بـه چنـگ آو     کس نمی دلیل که هیچ

ها فراتـر رفـت؛ ایـن همـان      رغم این آگاهی از این پیچیدگیهاي زندگی آگاه بود و به پیچیدگی
 ).463:1375گراس،جوهر آزادي است (لوك
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پردازان پسامدرنیسم،  هاي طنز در این مفهوم، یکی از نظریه بعدها و براي تبیین دقیق تفاوت
ترتیب عبارتند یستی و پسامدرنیستی نیز از یکدیگر متمایز کرده است که بهطنز را در متون مدرن

ي متون مدرنیستی است پاسخ به دنیایی  از: طنز انفصالی و طنز تعلیقی. طنز انفصالی که شاخصه
پاره و غیرمنسجم است و نشانگر اشـتیاق بـه آن و در عـین حـال،      است که در نظر هنرمند پاره

رفتن از آن است. ادبیات حاصل از آن به زعـم منتقـدان نقـد نـو، ادبیـاتی      بیانگر شوق براي فرا
تواند آنها را تحت کنترل درآورد آن هم از  فاقدانسجام و بدون وحدت است و صرفا  هنرمند می

هایی اتحادناپذیر مانند جسم و روح. بنابراین، ایـن ناسـازي و ناپیوسـتگی     کردن تقابلراه مطرح
حل (محدود کردن ناسـازي  شود. این راه ه و فقط در قالبی بالغی محدود میگاه از بین نرفت هیچ

گر بحرانی در حال ظهور است؛ بحرانی که هنرمندان مـدرن آن را بـه    در قالبی مشخص)، نشان
کند. طنـز تعلیقـی در    راندند و حل نکردند، در پسامدرنیسم به سطح رسیده و فوران می پس می

انسجام، تا حدي که این بـار حتـی   سته از افزایش وقوف بر عدمپسامدرنیسم، طنزي است برخا
ي ظهور هنري است، منبعث از  گیرد. این طنز، نشانه شناسانه نیز جا نمی در چارچوب امر زیبایی

انسجام و بیگـانگی دارد و بـه   بینانه از نهایت عدم هاي مدرنیستی که این بار درك واقع کژمداري
پذیرد. متن پسامدرن، از دنیایی تصادفی و متکثر  رویی می د، با گشادهجاي اینکه آنها را پس بران

داند بلکه اصـوال  بـا دنیـایی     ها آن را نیازمند ترمیم نمی کند و مانند مدرنیست و پوچ استقبال می
 ).202-200:1381روست (کانور، وراي مرمت روبه

شود کـه بسـیار    ري شنیده میاي دیگ در حالی که هنوز چند ثانیه از آغاز فیلم نگذشته، کلمه
ي بیرونـی،   دهد. در الیـه  )، لقبی است که پسر محسن به فرهاد می2(دق » دلقک«معنادار است؛ 

هـا را   ها، با دلقک بازي، بچه اي است به شغل فرهاد که در مهد کودك این لقب شاید فقط اشاره
برخورد   - ر دیگران دلقکانهو از نظ-ي طنزآمیز  تر به شیوه کند، اما، در سطحی عمیق سرگرم می

شود. فرهاد، در کل فیلم به نحوي  با مسایل اشاره دارد که در فیلم از طرف او به کرات دیده می
اي وجود ندارد؛ در حالی که همین مسائل بـراي   کند که گویی اصال  مسئله با مسایل برخورد می
 دیگران بحران است.

هایی از طنز دارند. این طنـز، گـاهی بـا تبـاین      هاي اصلی این فیلم نیز همگی مایه شخصیت
گفتن الهـه کـه در تقابـل تمـام بـا لبـاس       پوشیدن و سخني لباس شود، مثل نحوه نشان داده می
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گوینـد و گـاهی بـا     ها می هایی که شخصیت زدن مژگان است. گاهی با دیالوگپوشیدن و حرف
 ظاهرشان.

 گفتمانی فوکوي طبق نظریهجهت خود و بیبیهاي بررسی شخصیت

هـاي  کنند، تابع گفتمانهایی تعبیر میهاي پسامدرنیستی که از آنان به عنوان سوژهشخصیت
هـاي مسـلط در   هاي نه مطابق میل، بل طبق گفتمـان مختلف هستند. هویت و رفتار چنین سوژه

هاي پسامدرن در بررسـی شخصـیتی آنـان مهـم     گیرد. زبان شخصیتي خودشان شکل میبرهه
ي مـوردنظر  ي مفاهیم گفتمانی مختلف قدرت است است که سوژهچرا که زبان بازتابندهاست، 

هـا برحسـب کـدام    سازد. همچنین باید دقت نظر داشت کـه ایـن سـوژه    کند و میرا تربیت می
نـویس پسامدرنیسـتی از   شوند. از طرفی هدف داسـتان گفتمان و نهادهاي اجتماعی برساخته می

هـا را در معـرض نمـایش    بودگی آنه از قدرت این است تا سوژههاي برساختساخت شخصیت
 ).529-528: 1393بگذارد (پاینده، 

هاي موجود با قدرت جلـب نظـر    نقش گفتمان و نسبت گفتمان جهتخود و بیبیدر فیلم 
 .توان دو گفتمان غالب را در این فیلم از هم متمایز کرد طور کلی میکند؛ به می

ي  هه که، گفتمـان سـنتی ایرانـی و گفتمـانی بسـیار آشناسـت بـا همـه        الف) گفتمان مادر ال
ها خود را نشان داده است (مادر الهه زنی چـادري   ملزومات آن. این گفتمان در ظاهر شخصیت

خوبی تفـاوت گفتـار او بـا    زدن مادر الهه نیز، بهي حرف ).، در نحوه3و محجبه است) (تصویر 
-زدن، معناي جمالت او نیـز بـه  ست. عالوه بر لحن حرفهاي فیلم قابل تمایز ا دیگر شخصیت

 وضوح در ساحت متفاوتی از فرهاد، محسن و مژگان قرار دارد.
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 3تصویر 

است. با در کنار هم قـرار  » قدرت«ي این مسایل،  ترین ویژگی این گفتمان، بیش از همه مهم
قدر قدرتمنـد   که آن ها، او به شخصیتی قدرتمند تبدیل شده است؛ شخصیتی گرفتن این ویژگی

کننـد. مـثال  در حضـور او تلویزیـون را خـاموش       هاي مقابلش او را رعایت مـی  است که طرف
هـا   دهد و او نباید از شغل آن هاي محسن و فرهاد را نشان می کنند، زیرا که فیلمی از دلقکی می

دیگر را هـاي یکـ   شوند حـرف  ). همچنین، به دلیل حضور او مجبور می37و  33بویی ببرد (دق
کاره قطع کنند تا او از بسیاري از چیزها بویی نبرد. حتی از آنجا که گفتمان او قـدرت دارد،  نیمه

محسن براي اینکه از موضع برابري با او برخورد کند، مکه رفتن خود (حاجی بودن) را بـا دادن  
دیگر استلزامات این  )؛ اما، جالب اینکه از آنجا که مادر الهه،34کند (دق  شیرینی به او اعالم می
ي  بیند و این مکه رفتن را باور نکرده است و از دخترش سـؤالی را دربـاره   گفتمان را در او نمی

) همچنـین، طـوري رفتـار    41(دق » مکـه بـوده واقعـا    «پرسد که آشکارا تحقیرآمیز است:  او می
سفارش نکـنم،   دیگه«ها در پی اجراي منویات او هستند:  ي این شخصیت کند که گویی همه می

). همچنین، به اصرار او بوده است که حتمـا  بایـد مجلـس    39(دق» چی آماده باشه برا شب همه
ما هم که اگه به خودمون بود، بـه خـاطر مـادرم اینـا نبـود،      «گوید:  عروسی گرفته شود. الهه می

 ).32(دق » رفتیم پابوس امام رضا، ثواب هم داشت می

یابد که او قصـد دارد   ش از هرچیز دیگري، در جایی بروز میقدرت برآمده از گفتمان او، بی
گفتنی اینکه چنـین کـاري   ». توانند نمی«ها ثابت کند که  الهه و فرهاد را بیازماید و به نوعی به آن

آموز را بیازمایـد یـا افسـر     آید. مثال  معلم است که حق دارد، دانش فقط از نهادهاي قدرت برمی
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واند از داوطلب گرفتن گواهینامه، آزمون بگیرد و... . بنابراین، این نکته ت راهنمایی و رانندگی می
هـاي   گـري  رساند. همچنین، در جایی از فـیلم الهـه از کنتـرل    اوج قدرتمندي این گفتمان را می

براي اینکه صد بار زنگ زده مادر من از صبح تا حـاال. بـراي اینکـه هـزاران     «گوید:  مادرش می
). ایـن شخصـیت، بـه    30(دق » یش کنیم عروسی رو اینجا بگیریم امشـب مسئله داشتیم که راض

 هاي خاص خودش (همان). قول فرهاد، آدمی است با البیرنت

هاي شخصیتی این زن، که به دلیل قرارگرفتن او  قدرت این گفتمان نه به دلیل وجود ویژگی
ي قـدرت   این رابطـه  گوید در گفتمان خاص و قدرتمند است. پاینده بر مبناي نظریات فوکو می

گـري  ها و کنش هاي داستان وجود دارد، چهارچوبی براي اندیشیدن شخصیت که بین شخصیت
دهنـد یـا برآمـده از     هاي داستان در تعامل با هـم نشـان مـی    هاست. هر رفتاري که شخصیت آن

گفتمانی است کـه در داسـتان غلبـه دارد یـا متـأثر از ضـدگفتمانی کـه شخصـیتی معـین آن را          
 ).530:1393کند (پاینده، یندگی مینما

الهه اگرچه کامال  به این گرایش تعلق ندارد و با آن مخالف است، اما، به دلیل اینکه در ایـن  
زدن و رفتارهـاي  پوشیدن، حـرف ي لباس گفتمان بالیده و بزرگ شده، به آن نزدیک است. نحوه

او هم بیشتر به این گفتمان نزدیک او آشکارا به مادرش گرایش بیشتري دارد تا فرهاد. حتی نام 
 است.

ي آن هستند، گفتمان خاصـی   دهندههاي شخصیتی فرهاد نشان ب) گفتمان فرهاد که ویژگی
هاي او  توان نشانه هاي فرهاد نمی در فرهنگ ایرانی است. برخالف گفتمان قبلی، با مرور ویژگی
نیست که او گفتمان جدیـدي دارد  را به راحتی در فرهنگ ایرانی یافت. علت این مسئله در این 

ترین تفکرات رایج در  رسد گفتمان او از کهن نظر میکه براي فرهنگ ایرانی ناآشناست؛ اتفاقا  به
یافتـه و مینیـاتوري اسـت از    که به نوعی تغییـر » خیالی بی«فرهنگ ایرانی بوده و هست. گفتمان 

دلیـل   -» ن جمله هیچ بر هیچ استجهان و کار جها«تفکرات خیامی و تا حدي حافظانه. اینکه 
شـدن ایـن   بودن این گفتمان و اینکه براي مخاطب امـروزي کمـی ناآشناسـت، ممـزوج    دیریاب

هاست. مثال  فرهاد در این گیرودار و در حالی  گرفتن از سنتي غربی و فاصله گفتمان با مدرنیته
) و در این 15نصب کند (دق  راه نشده، نصاب آورده تا ماهواره را که هیچ چیز خانه هنوز روبه

تر اینکه در عملی خالف عـرف، پـیش از عروسـی، همسـرش      کار اصرار هم دارد. از همه مهم
 حامله شده است.
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انـد. از   ي این گفتمـان قـرار گرفتـه    این گفتمان هم قدرتمند است و بسیاري از مردم، سوژه
 -در گفتمـان دیگـري باشـد   اي  توانسته سـوژه  که می-جمله، قدرت این گفتمان در جذب الهه 

من که روز اول گفتم «گوید:  خود را نشان داده است. در جایی از فیلم، فرهاد خطاب به الهه می
خوریم. تو گفتی نه تو خوبی، تو ماهی، تو گلی. من که گفتم دلقکم، گفتم اسبم،  به درد هم نمی

ت که محسن توانسته فرهاد هاي دیگر قدرت این گفتمان آنجاس ). از نشانه27(دق » گاوم، خرم،
اش سرگردان  اش ترجیح دهد و به او کمک کند، در حالی که خودش و خانواده را به زن و بچه

در هستند. مژگان و محسن شخصیت هایی هستند که به این گفتمان بیشتر گرایش دارند،  و دربه
 ها دوستان فرهاد هستند. زیرا آن

بـه زوال اسـت. در   ار قدرتمندي است، اما، آشـکارا رو گفتمان مادر الهه با اینکه گفتمان بسی
هـا بـا او خلـوت     کند، الهه در یکـی از اتـاق   جایی که مادر الهه براي اولین بار به فیلم ورود می

کنـد و   شـود. آشـکارا بـه او پرخـاش مـی      زدنش بـا او عـوض مـی   کند و ناگهان لحن حرف می
نمایانـد،   نشاند و قدرتش را می بر کرسی می کند. اگرچه مادر در ظاهر حرفش را احترامی می بی

  اما، مشخص است که حتی الهه که دختر اوست و باید مانند او باشد با او به مخالفت برخاسـته 
رسـد کـه    نظر می). در اینجا به66است؛ در پایان فیلم، دیالوگ بین این دو نفر جالب است(دق 

شـود و در   ز گفتمان مـادرش خـارج مـی   چرخشی در طرز تفکر و زندگی الهه رخ داده است. ا
گیرد. نماي پایانی این فیلم که خارج شدن مـادر الهـه از    نهایت در گفتمان طرف مقابل قرار می

هـا در   ي دیگـر شخصـیت   شود با بسته شدن در، پشت سر او در حالی که همه زمان می خانه هم
این گفتمان و طرفـدار نداشـتن آن   اي نمادین است از تنها بودن  داخل خانه قرار دارند نیز نشانه

 ).4(تصویر 
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 گیرينتیجه

خوبی درك هاي پسامدرنیستی غرب، این جریان را به سازان ایرانی، متأثر از فیلم فیلم
پرسه در مه هاي اند؛ فیلم هایشان وارد کرده اند و آگاهانه یا ناآگاهانه این جریان را در فیلم کرده
رسد پدیدآمدن این دسته از نظر مینیز از همین دسته از متون هستند. به جهتخود و بیبی و

متون در فضاي فرهنگ ایرانی، جدال دو قطبی سنت و مدرنیته را سه قطبی کرده است و 
دار از این رو که در حالی که هنوز ذهنیت  دارتر. مسئله تر و البته مسئله وضعیت را پیچیده

ي بسیار دیگري از مدرنیته نیز  بل با مدرنیته درگیر است، عدهبسیاري از مردم با سنت در تقا
هایی از این دست است که البد مخاطبان  شدن فیلماند. گواه این مدعا نیز ساخته عبور کرده

 بسیاري نیز دارند.

ي جزو آن دسته از متونی است که از مرز مدرنیسم گذر کرده و وارد مقوله پرسه در مه
هاي مدرنیستی این فیلم ریختن زمان و مکان، مؤلفه. فردگرایی و درهمپسامدرنیسم شده است

، انبوه پرسه در مهاند. کار رفتهي پسامدرنیستی بههستند که در خدمت محتواي وجودشناسانه
هاي پسامدرنیستی مانند فراداستان (دور باطل، آشکار سازي تصنع)، محتواي مؤلفه

ساخت، تعدد عظم (مرگ مولف، فقدان طرح خوشهاي اوجودشناسانه، فروپاشی روایت
کار هاي بهقطعیت)، پارانویا و بینامتنیت و ... را در خود دارد. شگردصداي روایت و عدم

اند. فرم شده در کنار هم چیده شدهطور دقیق و هماهنگشده در این متن، بهگرفته
ر این فیلم، نه فقط شگردهاي ي آن سنخیت دارد. دپسامدرنیستی متن با محتواي وجودشناسانه

پسامدرنیستی وجود دارد، بلکه تفکر و روح حاکم در پسامدرنیسم نیز در آن پررنگ است و 
ي ، پایان سلطهپرسه در مهي اصلی فیلم شگردهاي آن تصنعی نیست. همچنین، شاخصه

هاي ي مؤلف (در اینجا امین) بر داستان فیلم است. جایی که شخصیتمستبدانه و خداگونه
 کنند.ساختگی مؤلف (امین)، بدون توجه به حیات مجدد مؤلف، مرگ او را اعالم می

رسد و در فرم و پیرنگ آن ، اگرچه در ظاهر فیلمی رئالیستی به نظر میجهتخود و بیبی
وضوح در محتوا و در بطن متن، آشوب، اغتشاش و شود؛ اما، بههیچ پیچیدگی دیده نمی

خوبی بازتاب ي پسامدرن مشهود است. آشفتگی دنیاي امروز، در فیلم بهنابسامانی و طنز دنیا
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ها، آن هم به ها و از زاویه و وجودي باالتر به آنیافته است. متن، در خارج از دنیاي شخصیت
یافته ندارند و اسیر هاي این فیلم، خود  ثابت و فردیتنگرد. شخصیتي حقارت، میدیده

برند ها گمان میها بسته است؛ این شخصیتاختیار و اراده را بر آن هایی هستند که راهگفتمان
هایی هستند که تحت لواي که اراده و قدرت گزینش و انتخاب دارند، غافل از آنکه سوژه

-اهمیتی گفتمان . در ایران امروز، بیاندبرساخته شده -که مسلط در جامعه است–گفتمان سنتی 
رفته در حال آشکار شدن  ها، امري مفروض و حیاتی بود، رفتههایی که روزگاري پیروي از آن

دهد. الهه در این آشکارا پایان تفکرات سنتی در ایران را هشدار می جهتخود و بیبیاست. 
ي اجتماعی و دو نوع طرز تفکر ي فرهنگی، دو طبقهي نسلی است که بین دو شیوهفیلم نمونه

خطري است که به صدا  یصال و پریشانی الهه، زنگمتفاوت سرگردان مانده است. این است
ي نسل جوان امروزي است که هنگام کسب  درآمده است؛ مطابق این خوانش، الهه، نماینده
گیرد و ناگزیر از انتخاب یکی از این دو قطب شناخت و درك هویت، بین دوقطب قرار می

ایرانی است؛ سنت و  ي هاي اخیر جامعه است. این دوقطبی، همان دوقطبی معروف دهه
 مدرنیته.
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