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گفتمان پست مدرن در سینمای ایران (مورد مطالعه فیلم «صندلی خالی»)


احسان آقابابایی ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه اصفهان ،ايران

علی قنبری برزیان ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه اصفهان ،ايران
چکیده
پست مدرنيسم به مثابه يک گفتمان ،در جهان فيلم نفوذ كرده است و «سينماي پست مدرن» را خلق نموده است .گفتمان سينماي پست مددرن
شامل ابعادي چون وانموده و تزلزل واقعيت ،مركززدايي از سوژه ،مرگ مؤلف ،پدا شددگي مرزهداي زمداني ،تركيدن ت نيدکهدا و ژانرهدا و
كثرتگرايي است كه در تقابل با ساير گفتمانها قرار ميگيرد .هدف مقاله حاضر معرفي اين گفتمانِ سينمايي ،تفسير و نشدان دادن عناصدر ن
در ي ي از فيلمهاي سينماي ايران است .براي نيل به اين هدف ،گفتمان سينماي پست مدرن بر اساس نظريده گفتمدان کكدو و مدوف تعريدف
ميشود و سه بعد وانموده ،مركززدايي از سوژه و مرگ مؤلف به عنوان چارچوب مفهومي انتخاب ميشدوند .چدارچوب روشدي نيدز ملهدم از
نظريه روايت پست مدرن متش ل از فابيوک ،سيوژت ،شخصيت و راوي است كه در پيوند با چارچوب مفهومي به تحليل فيلم «صندلي خدالي»
ساخته سامان استركي ميپردازد .نتايج نشان ميدهد كه «صندلي خالي» با روايت اپيزوديک ،تو در تو و مارپيچ خود جهان وانمدودهاي را خلدق
ميكند كه در ن مرز واقعيت و توهم فرو ميريزد و سوژههايِ سرگرداني خلق ميكند كه ناتوان از تغيير ايدن جهداناندد و در نهايدت در يدک
بنبست هستي شناختي از جهان وانموده كنار ميروند .راويهاي چندگانه و خصلت خود ارجاعي فيلم در نهايت پاسخي به پرسشهدايي كده
مطرح ميكند ندارد چرا كه مرگ مؤلف خصلت اين فيلم است .عووه بر اين ،گفتمان سينماي پست مددرن در مقابدل گفتمدانهداي سياسدي و
فرهنگيِ هژمونيک ايران ،پس رانده شده و در حاشيه قرار دارد.
کلیدواژهها :سينماي پست مدرن ،وانموده ،مركززدايي از سوژه ،روايت.
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در گفتمان سينمايي توافق قابل قبولي در مورد امر پست

مقدمه
پست مدرنيته در لغت به معناي فرارسيدن عصري مابعد مدرن

مدرن وجود نددارد .در حدالي كده برخدي معتقدندد اصدطوح

در جهان غرب است كه به اقتصاد سرمايهداري متأخر ،جامعده

«سينماي پست مدرن» را پيتر وولن در سال  6338بدراي فديلم

مصرفي و جامعه پسا صنعتي گره خورده است .پست مدرنيتده

«بازگشت بتمن» به كدار بدرده اسدت عددهاي كداربرد ن را در

از معماري شروع شده و خود را در فلسفه ،موسديقي ،نقاشدي،

مجوت سينمايي دهه  6329نيز شناسدايي كدردهاندد

تئاتر و  ...متبلور ساخته است .در حاليكه فردگرايي ،پيشرفت،

محمد .)69:6922 ،با ايدن حدال ايدن اصدطوح دربداره سدبک و

اصالت و ناب بودن ويژگي هنر مدرن است ،6پست مددرنهدا

مختصات زيبايي شناسدانه ادار برخدي از فيلمسدازان از دهده

معتقدند كه در دنياي كنوني هنر از جايگاه معنوياش بده زيدر

 6329به بعد مثل كوئنتين تدارانتينو ،تديم بدرتن ،ديويدد ليدنچ،

كشيده شده است و دايره نفوذ و قدرت رسانهها و تبليغدات و

ديويد كراننبرگ ،اليور استون ،رابرت لدتمن ،هدال هارتدل و...

بتوارگي كاک نرا در كام خود فروبرده است ،هنرمندد ديگدر

به كار برده شده است (حياتي )92:6922 ،و به مدرور فديلمهدايي

ساكن برج عاج نيست و هنر اينک توشي گروهي است؛ چدرا

ساخته شدهاند كه ميتوان از گونهاي بده ندام «سدينماي پسدت

كه هنرمندان و مخاطبان نها همگي در يک فضداي فرهنگدي

مدرن» نام برد .فيلمهايي مثل قصههداي عامده پسدند (،)6331

زيست ميكنند (وارد .)69 :6921 ،پستمدرنهدا مدرز بدين هندر

بزرگراه گمشده ( ،)6331مرد مرده ( ،)6331بدو لوک (،)6332

روشنف رانه و هنر عاميانه را فرو ريخته تصور ميكنندد .نهدا

گوسددت داگ ( ،)6333اي بددرادر كجددايي ( ،)8999جدداده

به هنر پاپ عوقه نشان ميدهند و هنر نها همده چيدز را بده

مالهالند ( ،)8996داگ ويل ( )8999و ...از ن جملهاند.

(حداج قدا

بازي ميگيرد .نها تمامي ميراث هنري از يونان و روم باستان

گفتمان پست مدرن به دليدل تغييدرات عديددهاي چدون

گرفته تا هنر مسيحيت قرون ميانه و هنر كوسديک ،رمانتيدک،

جهاني شدن ،گسترش وسايل ارتبداطي ،رشدد داندش ،عويدق
8

رئاليسدددم و تمدددامي عرصددده هندددر مددددرن را وارد بدددازي

نظري و ترجمه متون وارد ايران نيز شده است  .صورتبنددي

پسددتمدرنيسددتي خددود مدديكننددد و جشددني همگدداني بدده راه

اين گفتمان ،نه زائيده تعيّن امر اجتمداعي بل ده سدر ريدز امدر

مياندازند .نها تمامي عناصر هنري ملل ديگر و اقوام باسدتان

پست مدرن در متنها و کجرم برقراري رابطدهاي بيندامتني بدا

و فرهنگهاي زنده معاصر را بده ايدن ميهمداني خدود دعدوت

نهاست .لذا اين گفتمان خود را در عرصه «هنر» و «انديشده»

ميكنند» (بازرگداني .)613:6926 ،از اين رو در عصر پسدتمددرن

نمايان ساخته است و موجن ش لگيري موجي مطالعداتي در

در شرايطي هنر مورد تحقيق قدرار مديگيدرد كده ديگدر هديچ

برابر ن شده است كه از ن جمله ميتوان به پست مدرنيسدم

سب ي غالن نيست بل ه بديهده سدازيهداي بديپايدان ،تندوع

در شعر معاصر (طاهري ،)6921 ،پست مدرنيسم در معمداري

مضامين ،تقليد مهوع سب ي ،طنز ،تجاهل و شوخطبعي در هنر

(زياري و يوسفي ،) 6928،پست مدرنيسم و هويت سياسي

متجلي شده است (اندرسون .)36 : 6963 ،در اين ميان فديلمهداي

 ،)6921پست مدرنيسدم و تئداتر (مختابداد امرئدي )6926 ،و غيدره

سينمايي نوعي هنر محسوب ميشوند و کجدرم در نسدبت بدا

اشاره داشت .گفتمان پست مدرن با سينماي ايران نيدز مفصدل

(نظدري،

پست مدرنيسم قرار ميگيرند.
8
6

در ايران عدهاي بر اين نظر هستند كه پست مدرنيته در جامعه نيمه سنتي ايران كه

گرينبرگ چنين استدکل ميكند «براي هنر مدرنيستي يگانه مسأله يا موضوع

هنوز مدرنيته را تجربه ن رده است ،كاربردي ندارد .متف راني چند ،مفاهيم پست

مشروعْ خود هنر است؛ به عووه براي هر هنرمندي يگانه مركز يا كانون به حق و

مدرنيته را در راستاي ويراني عقل خوانش كرده ،ن را مخرّب ميدانند .برخي در

در خورْدر هر ش ل يا ژانر هنري ،ماهيت و حدود همان ژانر است :رسانه همان

پروژه ناتمام مدرنيته ايراني جايي براي مفاهيم پست مدرنيسم قائل نيستند و البته

پيام است .براي مثال ،يگانه موضوع جايز براي يک نقاش مدرن همان كيفيت

عدهاي از نسبيگرايي و ت ثر فرهنگي ن حمايت ميكنند (عبدال ريمي و محمدي،

صاف و تخت ن سطحي است كه نقاشي بر ن تحقق مييابد» (برمن.)99:6921 ،

.)6921
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يافته است .نويسندگان ايراندي فديلمهدايي مثدل سدوم سدينما

كشورهاي سرمايه داري پيشرفته ،فاصدله فز يندده ميدان جهدان

( ،)6969ده ( ،)6929بدداز هددم سددينداري ( ،)6921اشدد ان،

پيشرفته و جهان «عقنماندده» ،خطدر جددي بده هدم خدوردن

و چندد داسدتان ديگدر ( ،)6921در شدهر خبدر

تعادل و تخرين محيط زيست ،رشد انرژي هستهاي ،گسترش

انگشتر متبر

نيست ،هست ( )6921و غيدره را از جملده فديلمهداي پسدت

رسانهها و ت نولوژي ال تروني ي بوده است

مدرن سينماي ايران معرفي كردهاند .تعريف چنين فديلمهدايي

غير از اينكه پست مدرنيته و پست مدرنيسدم بده عندوان يدک

به عنوان فيلم پست مدرن عمومدا سده روي درد دارد .نخسدت

عصر بده كدار مديرود ،ن را يدک پديدده فرهنگدي ،سدبک و

نكه فيلمها به لحاظ فرمي و روايي با جريان غالدن متفداوت

گفتمان نيز به حساب مي ورند .با اين حال ،بده دليدل اقتبداس

هستند مثل فيلم ده .دوم به خاطر «تقليد» از فديلمهداي پسدت

تدداريخي پسددت مدددرنهددا از پلوراليسددم ،اگزيستانسياليسددم و

مدرن غربي ،نها را پست مددرن مديخوانندد .مثدل «اشد ان،

نهيليسددم ،معندداي پسددت مدرنيسددم مددبهم و چندگاندده اسددت.

و چند داستان ديگر» كه تقليدي از «قصدههداي

هابرماس پست مدرنيسم را «پدروژه ماركسيسدتهداي مددرن»

عامدده پسددند» اسددت .سددوم ،بدده خدداطر محتددوا و فددرم پسددت

مدديدانددد

 ،)Mabry,ليوتددار ن را «بددياعتقددادي بدده

مدرنيستي ،نها را پست مدرن مينامند .اين مقاله از روي درد

فراروايتها» تعريف ميكندد

انگشتر متبر

(2002:141

(حقيقي.)99 :6929 ،

 ،)Lyotard,از نظدر

(1984::xxxiv

6

سوم حمايت و اين هدف را دنبال ميكند كه ابتدا به توصديف

زيگموند باومن «پسدت مدرنيتده گداهي مدرنيتده از ماهيدت

سينماي پست مدرن بپردازد ،عناصر ن را در ي ي از فيلمهاي

حقيقي خودش است؛ يعني پلوراليسدم نهادمندد ،چنددگانگي،

سينماي ايران يعني صدندلي خدالي ( )6926رديدابي نمايندد و

تصددادفي و بددي تعددادلي اسددت»

 )Bauman,جيدداني

سپس نسبت گفتماني ن را به لحاظ نظدري تفسدير نمايدد .از

واتيمو 8نيز ن را «از هم پاشيدگي مقوله جديد و به مثابه پايان

اين رو سؤال اساسي اين مقالده ن اسدت كده فديلم سدينمايي

تدداريخگرايددي» مدديشناسددد

 )Vattimo,و فردريددک

«صندلي خالي» داراي چه ويژگيهايي است كه ن را مبدل بده

جيسمون ن را منطق فرهنگدي سدرمايهداري متدأخر مديداندد

يک فيلم پست مدرن ميكند اين ويژگيها به لحاظ گفتمداني

(جيسمون .)6923 ،عووه بر اين «پسدت مدرنيسدم بدراي دريددا

چه چيزي را برمو خواهند كرد

جستجويي براي كاربرد روش ساخت شد ني ،بدراي بودريدار

(1992:187

(1988:4

جستجويي در مورد وانمودهها و در مورد نيهده ارادهاي بدراي
مبانی نظری

دانستن؛ چرا كه مردم نميتوانند از ندانستن چشمپوشي كنندد»

در حالي كه مدرنيته دوراني است كه از عصر روشنگري غداز

( .)Boj and et al., 1996:91از اين رو شاهديم كه ابهدام زيدادي

شده ،ملهم از عقلگرايي و نظريدههداي كسداني چدون نيدوتن،

در تعريف پست مدرنيسم وجود دارد و شهرت ن نيز به دليل

دكارت ،كانت و هگل است و با رخدادها و جنبشهايي چدون

همين ابهام است .با اين وجود ،پست مدرنيسم چه بده عندوان

دموكراسي ،سرمايهداري ،صدنعتي شددن ،علدم ،شدهرگرايي و

يک دوره ،چه به عنوان يک سبک بر فرهنگ معاصر تأايرگذار

فردگرايي مشخص ميشود؛ پست مدرنيته عصري است كده از

بوده است و باعث ش لگيري سبکهاي جديد هنري و تولدد

دهه  6319شروع شده است و مفاهيم فيلسوفاني چدون نيهده،

سينماي پست مدرن شده است.

هايدگر ،ويتگنشتاين ،ديويي و سپس دريدا و رورتدي و حتدي
فوكو را دربرمديگيدرد ( .)Barrett, 1997:17دليدل شد لگيدري
پسددت مدرنيسددم ،فددروريختن سوسياليسددم بوروكراتيددک در
شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي ،بحران انديشده ليبدرال در

Zygmunt Bauman
Gianni Vattimo
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هم متصل باشند ،بُعد 6و هر تفاوتي را كه به نحدوي گفتمداني

سینمای پست مدرن

8

سينماي پست مدرن حداقل از دو منظدر قابدل رديدابي اسدت.

مفصل نشده باشد ،عنصدر » ناميدده مديشدوند

ي ي تغييرات ساختار فيلمسازي و ديگري محتواي فيلميک .با

 .)666:6938از نظر اين دو ،گفتمانها عموما حدول يدک مقولده

ورود بدده عصددر پسددت مدددرن ،سددازمان صددنعت سددينما نيددز

مركزي ،به طور موقت صاحن معنا ميشوند و كشم ش ميان

دستخوش تغيير شد و هاليوود از توليدد انبدوه فدوردي (نظدام

گفتمانهداي رقيدن در جهدت تثبيدت معندا در جريدان اسدت

استوديويي) با ااري كه گاه و بيگداه پرفدروش مديشددند بده

(پورگنسن و فيليپس .)39:6936 ،بر اسداس مفداهيم فدوق ،گفتمدان

توليد مستقل انعطافپذير (هاليوود جديد و پس از ن) تغييدر

سينماي پست مدرن از ابعادي تش يل شده كه همگي دالهاي

ش ل داد كه ويژگي اقتصاد پست مدرن بود (.)Hill, 1998:100

سيالي هستند كه از تن دادن به يک مركزيت ميگريزند؛ ل دن

اين تغيير ش ل با انفجار ميدان تن سايي ،بدا ات دا بده فدروش

اين گره گاه بر اساس طرد روكش معندايي ،خدود واجدد معندا

چندگانه شامل بازيهاي كامپيوتري ،فروش سدي دي و نظداير

خواهد شد .ابعاد گفتماني سينماي پست مدرن عبارتند از:

(ل وئدو و موفده،

Constable,

 -6وانموده 9و تزلزل واقعيت :1از نظر بودريار فديلم يدک

 )2004:52و عجين نبود كه جيمسدون ن را بده مرحلده سدوم

وانموده است .وانموده رويهاي از جايگزيني حقيقت به وسديله

سرمايهداري متصل ساخت .اين تغييدر سدازماني در كندار كدل

مَجاز و وقايع مَجاز را توصيف ميكند كده طدي ن تصدوير و

جامعه ،تغييري در ساختار محتوايي فيلمها پديد ورد و درگير

نشانههاي عددي و ال تري ي جاي اشديا را در جهدان واقعدي

جايدهي زيبايي شناختي منحصر به فردي در فديلمهدا شدد و

ميگيرند؛ به گونهاي كه تمايز ميان نهدا را دشدوار مديكنندد.

Hill & Every,

وانموده يک عمل اجتماعي نظام مند است ،جدايي كده صدنايع

 .)2001:109اس ات لش ،چهار نوع سينماي واقعگرا ،سدينماي

معاني و تصاوير جهان ،بازنماييهايي را خلق ميكنند و تمدايز

مدرنيسددتي ،سددينماي رايددج پسددت مدددرن و سددينماي پسددت

امر واقعي و امر غيرواقعي را تباه ميسدازند (

مدرنيست را از هم مجزا ميكند و سينماي پست مدرنيست را

.)2001:73

ن ،ويدئوكليپها و ...سدود بيشدتري خلدق كدرد (

«سددينماي پسددت مدددرن» را پديددد ورد (

Best & Kellner,

1

مشتمل بر فيلمهايي ميداند كه بر «تماشا» ارزش بسياري قائل

 -8مركززدايي از سوژه  :در فيلمهداي پسدت مدرنيسدتي

هستند ،تماشاگر را از وضعيت نشسته در مي ورد و در حدالتي

داستان مت ي به قهرمدان نيسدت و شخصديت اول فديلم وجده

سيار و «خانه به دوش» قرار داده و با فوريدت و بديواسدطگي

اسطورهاي خود را از دست ميدهد .قهرمانان فيلمهداي پسدت

ت اندهندهاي ،مستقيما وارد فيلم ميكنند (لش.)861:6929 ،

مدرنيستي بر خوف فيلمهاي كوسيک همه كاره نيسدتند .اگدر

گفتمان سینمای پست مدرن

1

Moment
Element
وانموده ترجمه واژه  Simulationاست .فيلم ) S1m0ne (2002ساخته

2

در اين مقاله گفتمان سينماي پسدت مددرن بدر اسداس نظريده

9

گفتمان کكو و موف تعريف ميشود .اين دو ،مفصلبنددي را

اندرو ني ول نمونه ارزندهاي از اين مفهوم است كه در ن زني كه وجود خارجي
ندارد ،تبديل به ستاره هاليوود ميشود.

به هر كرداري اطوق ميكنند كه ميان عناصر مختلف رابطدهاي

1

با هويتهاي جديد ايجاد ميكند« .كليتي كه در نتيجده كدردار

مينويسد «صحنه بازي اين فيلم يک شهر در حال زوال و انحطاط ،با ساختمانهاي

مفصلبندي حاصل ميشود»« ،گفتمان» نام ميگيرد« .هدر يدک

بزرگ تخرين شده ،خيابانهاي پر از مردمان جهان وطني ،مراكز خريد بيپايان،

از اين مواضع متفاوت را تا اندازهاي كه درون يک گفتمان بده

ديويد کين درباره فيلم ) Blade Runner (1982ساخته ريدلي اس ات

زبالههاي جمع وري نشده و بوران مداوم خاكستر ...و نمايشي از تمدن در حال
نابودي است ...جايي كه قبل از هر چيز خود واقعيت زير سؤال است» (کين،
. )88-89 : 6926
Decentralization of subject

5
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«كلينت ايست وود» در فيلم هايش تيرانداز مداهري اسدت كده

و اين ها همگي نشان مي دهد كه گذشته و حدال در هدم حدل

اسنسواري را خوب ميداند ،خدوش تيدپ اسدت و دختدر

شدهاند ).(Denzin, 1988

قصه دائما عاشق او ميشود و با يک حركت ،سيگار را از ايدن

 -1تركين ت نيکها و ژانرهدا :فديلمهداي پسدت مددرن

گوشه لن به گوشده ديگدر مديفرسدتد ،در فديلمهداي ديويدد

اهميت ژانر در سينما را از بين ميبرند و ژانرهاي قبلدي را بده

كراننبرگ «شخصيتهاي فيلم ،دمهاي پوچي متعلق به جهدان

عنوان ابژههاي از بين رفته كه شيفتگي نوستالژي ي نسدبت بده

پوچ دور و برشان هستند كه بدا توشدي رقدتبدار و تراژيدک

نهددا وجددود دارد ،دوبدداره رمزگددذاري مدديكننددد (

ميخواهند از اين جهان به در يند و به جهان انسانهدا بروندد

.)2007:26

Garrett,

ولي در نهايت ناتوان از اين كار ،دچدار اسدتحاله مديشدوند و

 -1كثرتگرايي :پست مدرنهدا بدر ايدن انديشدهاندد كده

ميميرند .نمونه بسيار روشن اين نوع شخصيتها ،دكتر «سدت

فرهنگ غرب فرهنگ برتر نيست و فرهندگهداي متفداوت در

براندن» در فيلم مگس است كه چون از تغيير دنيا ناتوان است،

سرتاسر دنيدا ،ندوعي حقيقدت بدراي خدود دارندد .از ايدن رو

(زمداني،

فيلمسددازان پسددت مدرنيسددم شخصدديتهدداي خددود را بددا

خود تغيير ماهيت مي دهد و به مگس تبديل ميشدود»

فرهنگهاي ملل گوناگون درگير ميكنند .مرد سياهپوست فيلم

.)13 :6969

 -9مرگ مؤلف :6در سينماي پسدت مددرن نگدره مؤلدف

«گوست داگ» اار جيم جارموش ،در زندگي مدرن خويش در

مسألهدار است چراكه مؤلف معلول زبان ،قدرت و ناخود گداه

حاليكه صميميترين دوستش به زبان فرانسوي حرف ميزندد

است و لذا رواي يا وجود ندارد يا خود در شب ه دکلتي فديلم

(او اصو زبان فرانسه نميداند) و پيغامهاي خدود را بدا كبدوتر

محو ميشود .فوكو در «مؤلف چيسدت » بده قددرت رسديدن

نامهرسان به ديگران ميفرسدتد ،بدا مدوزههداي سداموراييهدا

خودباوري مدرنيته را به عنوان عامل اصلي توقف سير حركتي

روزگار ميگذراند.

جامعه و به زير سؤال كشيدن مفاهميش ميشمرد ،از اين قدرار

سه ويژگي «وانمدوده»« ،مركززدايدي از سدوژه» و «مدرگ

هنر پستمدرن با ناپديد شدن داناي كل ،مؤلدف ،پددر ،راوي،

مؤلف» مفداهيم اصدلي ،چدارچوب مفهدومي مقالده حاضدر را

(حبيبدينيدا،

تش يل ميدهند .هر چند ساير مفاهيم نيز در پرانتدز قدرار داده

فيلمساز در متن ،مخاطن را در متن درگير ميسازد
.)19 :6961

 -1پا شدگي مرزهاي زماني :به دليل ن ه تاريخ مفهوم

نخواهند شد و به نسبت مورد استفاده قدرار خواهندد گرفدت.
اين مفاهيم در بخش نتيجهگيري به كمک نظريه کكو و مدوف

خددود را در گفتمددان پسددت مدددرن از دسددت داده اسددت ،در

مورد تفسير گفتماني واقع ميشوند.

وجود دارد كه بدي شدک ايدن اوضداع برسداختهاي از گذشدته

روششناسی

فيلمهاي پست مدرن نگرانيهايي بابت وضعيت حال و يندده
هستند

(2001:109

 .)Hill & Every,به عنوان مثال دنزين درباره

«مخمل بي» مينويسد :فيلم در شدرايطي غداز مديشدود كده
بينندگان حدس مي زنند كه پس زمينده فديلم متعلدق  19سدال
پيش است .ناگهدان ماشدين هدايي از دهده هداي ،6319 ،6319
 6369 ،6319و حتددي  6329در جددادههددا ديددده مدديشددود و
محصون مدارس ،لباسهايي از دوران متفاوت بر تن كردهاندد
Death of author

1

روش به كار رفته در اين مقاله «تحليل روايت» اسدت .تحليدل
روايت به مطالعه فابيوک و سيوژت در متن سينمايي عوقهمندد
است از اين رو عناصر داستاني ،زمان و عليت در فيلمها مورد
توجه قرار ميگيرند .مريام برات هنسن بر اين نظدر اسدت كده
سينماي مدرن مشتمل بر سه ويژگي روايت خطي ،روابط علي
و مركزيت شخصيتهاست ( )Contable, 2004:51امدا سدينماي
پست مدرن از اين الگو تبعيت نمديكندد .لدذا نظريده روايدت

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931

68

پست مدرن خصلتي نتي ميمِتيک 6دارد .يعني با «محاكدات» و

حجم نمونه

«تقليد» ارسطويي مخالف است؛ چراكه فيلمها مبتني بر غلدو و

«صندلي خالي» ساخته «سامان استركي» در سدال  6926مدورد

نقيصه بوده و سناريويي تدوين ميكنند كه به طور فيزي دي يدا

مطالعاتي اين مقاله است .فيلمي كه در شماره  939مجله فديلم

 .)Alber,از ايدددن رو

«روايتي كه در اين سدالهدا در سدينماي ايدران سدابقه نداشدته

روايتشناسي پست مدرن چند ويژگي كليدي را در كار خدود

است» معرفي شده و بدون نكه به نمايش عمومي در يد وارد

دارد .ي ي نكه عناصر كوسيک روايت را بدون نكه سنتزي

شب ه خانگي شده است .دليل انتخاب ،ويژگيهاي منحصر بده

منطقدددي غيدددرمم ن اسدددت

(2009:79

واکتر از ن بسازد ،با هم تركين ميكند .دوم ،سلسدله مراتدن
فابيوک و سيوژت را ناديده ميگيرد و به قدول انددرو گيبسدن

8

فردي است كه صندلي خالي را در رأس سينماي پست مددرن
ايران قرار ميدهد.

متن روايي اختوطي عمودي از عناصدر مت ثدر روايدت اسدت.
سوم ،روايتهاي رام نشده و خصلت «هيدوکيي» روايدت كده

یافتهها

بدين معناسدت كده تدراكم عناصدر در برابدر طبقدهبنددي هدر

فابیوال (داستان فیلم)

ساختاري مقاومت مديكندد

(Herman & Vervaeck, 2005:108-

.)111

چارچوب روشي در مقاله حاضر ات ا به فابيوک ،سيوژت،
راوي و شخصيت است تا در ارتبداط بدا چدارچوب مفهدومي
فيلم مورد تحليل قرار گيرد .فابيوک يا جهان داستان مواد اوليده
داستان و كل مجمدوع رخددادهاي بده هدم پيوسدته را گويندد.
سيوژت يا همان پدوت شديوه چيدنش رخددادها بده گوندهاي
خاص است كه مخاطن ن را مديفهمدد

(Chatman, 1978:19-

 .)20راوي به عقيده ژرار ژنت كسي است كه وقايع را ميبيندد
و بازگو ميكند (اُمون و ماري )613:6921 ،و شخصيتهدا معدادل
فلسفي سوژه و دم يا دمهداي داسدتان هسدتند .در جددول 6
خوصهاي از چارچوب مفهومي و چارچوب روشي قيد شدده
است.

داستان فيلم «صندلي خالي» به صورت اپيزوديدک اسدت .ايدن
اپيزودها به صورت فيلمهاي متوالي است ،يعني توالي و ت رار
چند فيلم به هم متصل اسدت .در اپيدزود اول ،مدردي بده ندام
«اسماعيل» با همسر بداردارش «مرضديه» بدراي زمدايش هداي
پزش ي از شهرستان به تهران مدي يندد و در يدک مسدافرخانه
كوچک مستقر ميشوند .كود

نها  6ماهه و نارس بده دنيدا

مي يد .از اين رو كر و کل و كور اسدت و در صدورتي كده از
دستگاه بيرون گذاشته نشود ،زندگي نباتي خواهدد داشدت .در
اينجا «اسماعيل» و «مرضيه» در انتخاب ميان ادامه زندگي ايدن
كود

و مرگ او ،بر سر دو راهي گيدر مديافتندد .پايدان ايدن

اپيزود همگام با برمويي اين موضوع اسدت كده كدل روايدت،
فيلمي به كارگرداني زني به نام «مينا» بوده اسدت .از اينجدا بده
بعد ايپزود دوم شروع ميشود« .ميندا» بده تدازگي از شدوهرش
جدا شده است و در يک پارتمان جديد زندگي ميكند« .مينا»

جدول  -1چارچوب مفهومی و روشی مقاله
چارچوب
مفهومی
وانموده
مركززدايي از
سوژه
مرگ مؤلف

بر اار سانحه رانندگي مردي را زير ميگيرد و از صدحنه فدرار

چارچوب روشی
سيوژت چه تصويري از جهان داستان (فابيوک) ارائده
ميدهد
شخصيتها در فيلم چگونه مجسم شده ند
نقش راوي در فيلم چيسدت و فديلم چگونده روايدت
ميشود.
antimimetic
Andrew Gibson

1
2

ميكند .او كه دچار عدذاب وجددان شدده اسدت بده صدورت
فانتزيک و از طريق سگ مرد مرده خانواده وي را پيدا ميكندد
تا از نها دلجويي نمايد .وي پي ميبرد كه زن و فرزندد مدرد
مرده ،از قساوت وي به تنگ مده بودند و اينک از مدرگ وي
خوشحال هستند .بعد از اين اتفداق اسدت كده اپيدزود دوم در
حالي تمام ميشود كه مخاطن متوجه ميشود كه اين روايدت
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نيز يک فيلم به كارگرداني «امير» ،شوهر مينا است .اپيزود سوم

تصوير سقوط ميكنندد و بددين سدان فديلم رويدهاي را نشدان

زندگي «امير» را نشان ميدهد كه در پارتمان خدويش از يدک

ميدهد كه مرز واقعيت و توهم از جا كنده شده است .از بدين

سو درگير مسائل زندگي روزمره مثل جداي پدار ماشدين يدا

رفتن اين مرز به چند ش ل در فيلم نمايش داده شده است .در

گرفتگي سيفون حمام و از سوي ديگر دغدغههاي روشنف رانه

اپيزود اول «اسماعيل» و «مرضيه» در س انسدي ریيداگون وارد

خويش است« .امير» در تنهايي خود به پشت بام مديرود و در

ساحت بهشت ميشوند :پس زمينه سفيد با دمهايي كه سدفيد

يک صبحگاه خرين سيگارش را ميكشد و خود را از باک بده

پوشيدهاند و تنها صورتشدان نمايدان اسدت .در همدين اپيدزود

پايين پرت ميكند .در لحظه سقوط ،نوار فديلم برمديگدردد و

«مرضيه» گمان ميكند كه خدودش را زائيدده اسدت و دوربدين

معلوم ميشود كه روايت «امير» نيز سداخته يدک كدارگردان در

شخصي «اسماعيل» با تأكيد بر ک

دست زن و بهه ،بر چنين

اتاق تدوين اسدت .كدارگرداني كده ايددههداي كدارياش را از

توهمي دامن مديزندد .در اپيدزود دوم نيدز وقتدي «ميندا» وارد

دمهاي اطرافش ميگيرد و در نماي خر وقتي رو به دوربدين

«سردخانه» ميشود تا جسد مرد مرده را پيدا كند ،سه مدرده از

ميكند و ميگويد «خوب بود يا دوباره بگيريم » خبدر از ايدن

خواب مرگ بيدار ميشوند ،با هم كل كل مديكنندد و سديگار

موضوع است كه زندگي او هم جزئي از روايتِ ديگري است.

ميكشند .در اين اپيزود حتي سگ مرد مرده بدا «ميندا» حدرف
ميزند! در ايپزود سوم نيز لحظه خودكشدي و بازگشدت ندوار

سیوژت و فابیوال

فيلم جهان غير واقعي زندگي «امير» را مجسم ميكند .س انس

در اين فيلم سطح عمودي فابيوک و سيوژت فرو ريخته اسدت.

نهايي فيلم نيز به صورت كارتوني فيلمبدرداري شدده اسدت و

در حالي كه در اپيزود اول سديوژت بدا گدره اف ندي مدرگ يدا

كارگردان با صدايي غير طبيعي حرف ميزندد تدا جهدان غيدر

فابيوک را تنظيم ميكند؛ در انتهداي ايدن اپيدزود

واقعي ،ریياگون و متوهمانه فيلم را بدرمو سدازد .موسديقي و

سيوژت معنايش را از دست ميدهد .بدينسان كه كل روايدت

صداهاي فيلم نيدز كده ميدزهاي از صدداي ب ،گريده ندوزاد،

اين اپيزود يعني ميزه فابيوک و سيوژت تبديل به يک فابيوکي

موسيقي پاپ ،سنتي ،تلفيقي ،صداي اذان و ...اسدت «ابهدام» و

جديد ميشود كه سيوژت اپيزود دوم ن را كنترل ميكند .اين

«چندگانگي» جهان داستان را به مثابهي يدک وانمدوده تشدديد

تسلسل شبيه منطق ديال تي ي هگل تا انتهاي فديلم ادامده پيددا

ميكند.

زندگي كود

ميكند تا نتوان به عنوان تحليلگر كنده روايدت را رمزگشدايي
كرد و كاربسدت سديوژت را بده مرجعيدت قددرت ،داندش يدا

مرکززدایی از سوژه و شخصیتها

شناخت پيوند زد .بنابراين منطق عمل رد سيوژت و فدابيوک در

هر چند شخصيتهاي فيلم داراي ويژگديهداي خداص خدود

اين فيلم مبتني نوعي بينظمي است .ايدن بدينظمدي مندتج بده

هستند اما همگي در يدک بدن بسدت هسدتي شدناختي دچدار

ش لگيري جهان مبهم و وانموده فيلم ميشود.

واپاشي شدهاند كه تحليل موردي شخصيتها ايدن امدر را بده
خوبي نشان ميدهد:

وانموده ،سیوژت و فابیوال

 -6در اپيزود اول «اسماعيل» مرد شوخ طبعدي اسدت كده

رابطه افقي فابيوک و سيوژت ساختار روايت را از هم گسديخته

اعتقاد دارد «هي قسمت قسمت...هدر چدي حماقدت مديكنديم

است ،در نتيجه باعث ميشود كه كل اين فديلم بددل بده يدک

ميگيم قسمتمون بوده» لذا بدا نظدام ارزشدي مددرن جهدان را

وانموده شود .هر كدام از اپيزودها در حالي كده مسدأله جددي

تفسير ميكند .اما براي زنش يه ال رسي مديخواندد ،خيدرات

مرگ را در مركز توجه قرار دادهاند از سطح واقعيت به سدطح

ميدهد و به پدرش احترام ميگذارد .همسر وي «مرضديه» بده
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گونهاي زني سنتي -مذهبي است كه شدوهرش او را خرافداتي

در برده ،شده است و تصويري تحريدف شدده از ن بازنمدايي

ميداند .از اينكه دكتر مرد ميخواهد معاينهاش كندد ،معدذب

كرده است .امير در اين گرداب پر تناقض دست خر چدارهاي

ميشود و براي حل مشد لشدان اسدتخاره مديكندد و بيدرون

به جز خودكشي ندارد و عمل وي سرگرداني سوژهاي را نشان

گذاشتن بهه را نوعي قتل ميداند و به معجزه معتقد است .هر

ميدهد كه ناتوان از كنار مدن با فضاي ذهني خويش است.

دوي اين شخصيتها در يک بن بست انتخاب گير ميكنندد و

تحليل هر سده شخصديت نشدان مديدهدد شخصديتهدا

قادر به تصميمگيري درباره وضعيت خود و كود نارسشدان

برخوف فيلمهداي مددرن ،خدود يين و مسدتقل نيسدتند بل ده

نيستند .نها در بين دالهاي «اختيدار» و «جبدر» دچدار شدقاق

سوژههاي واپاشيدهاي هستند كه سداختار از جدا دررفتده فديلم

شدهاند .بنابراين پايان باز اپيزود نها اوک نشدان مديدهدد كده

ابات را از نها گرفته و در جهان داستان سدرگردان رهايشدان

مركزيت خود را به عنوان فاعل شناسا از دست دادهاند و اانيدا

كرده است.

اصو وجود ندارند چراكه بخشي از يک فيلم هستند.
 -8در اپيزود دوم« ،مينا» هر چند از شوهرش جدا شده و

مرگ مؤلف و مسأله راوی

در زندگي خانوادگي ش ست خورده است امدا بدا «سدعيد» در

اين اصطوح بارتي بيشتر ناظر بر اين موضدوع اسدت كده بدا

ارتباط است .او وقتي بده مدادرش زندگ مديزندد و او پاسدخ

تولد خواننده ،مؤلف مديميدرد و انگيدزههداي وي بدا تفاسدير

نميدهد نگران وي ميشود .در جايگاه مادر نيدز از فرزنددش

خواننده معناي نيدتمددار خدويش را از دسدت مديدهندد .در

«سحر» مراقبت ميكند لذا زني بازنمايي ميشود كده موقعيدت

سينماي پست مدرن نيز مؤلف حتي در متن نيدز مديميدرد .در

كاري و خدانوادگي متزلزلدي دارد .مهدمتدرين رخدداد در ايدن

انتهاي اپيزود اول فيلم صندلي خالي روايت به گوندهاي اسدت

اپيزود تصادف رانندگي است .فرار سراسديمه ،او را شخصديتي

كه گمان ميرود «مينا» به مثابه كدارگردان ،مؤلدف اپيدزود اول

معرفي ميكند كه نميخواهد مسؤوليت كنش ناخواسدتهاش را

است .اما در انتهاي اپيزود بعدي معلوم ميشود كه امير مؤلدف

برعهده بگيدرد .او درصددد برمدي يدد كده بدا سدحر و جدادو

هر دو روايت بوده است .به همدين نسدبت كدارگردان انتهداي

سرنوشددتش را تغييددر دهددد و در نهايددت از خداونددد كمددک

فيلم نيز مؤلف نيست و او خود بازيگري در دل يدک روايدت

ميخواهد .او نيز سوژه مستأصلي است چراكده در حدالي كده

است .پس توش ذاتگرايانه براي پيداكردن سرمنشدأ و خدالق

گمان ميكند قتل او زندگي يک خانواده را تبداه كدرده اسدت،

اار به صورت درون متني دائدم بدا ش سدت مواجده مديشدود

ع س ن اتفاق مديافتدد و بددين سدان شخصديت وي اسدير

چراكه عناصر فيلم نه بر اساس طرح و الگويي مؤلف -محدور

برنامههاي نانوشتهاي است كه با نيتمندي يک سوژه گداه در

بل ه به صورت تو در تو ،اتفاقي و گاه بيندامتني در كندار هدم

تعارض قرار ميگيرد.

چيده شدهاند .به همين نسبت راوي فيلم نه تنها يک داناي كل

 -9در اپيزود سوم «امير» به ظاهر كارگردان موفقي اسدت

بل ه چندگانه است .اين راويها شامل پرسپ تيو دوربين ،ي ي

كه امور در دستش است .اما زندگي خانوادگياش را از دسدت

از شخصيتها ،چشم دوربين دستي ،مرد مرده و سگ هسدتند.

داده است .وي با مطالعه «بيگانه لبر كامو» روشنف ري تصوير

اين تغيير مداوم راوي نه تنها خبر از مرگ مؤلف ميدهد بل ه

ميشود كه در دادگاه وجودي خويش درگير مسدأله هسدتي و

بر ابهام اار كه دنبال روي ابهام فيلم پسدت مدرنيسدتي اسدت،

كنش در جهان است .در ايدن دادگداه او يدک مدرد ساديسدتي

ميافزايد.

معرفي ميشود كه شخصيتها را در موقعيت غير انساني قدرار
داده است و منجر به مرگ مردي كه از زلزله بم جان سالم بده
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گفتمان پست مدرن در سينماي ايران ...

نتیجه

گفتمان به دليل ابعاد گفتماني تزلدزل واقعيدت ،مركززدايدي از

هدف اين مقاله توصيف سدينماي پسدت مددرن ،رديدابي ايدن

سوژه ،مرگ مؤلف و غيره ،در ميدان گفتماني ايدران در تقابدل

عناصر در فيلم «صندلي خالي» به عنوان فيلمي پست مددرن و

بددا گفتمددانهدداي مسددلط سياسددي و فرهنگددي قددرار مدديگيددرد.

تفسير نسبت گفتماني ن به لحاظ نظري در سينماي ايران بود.

گفتمانهاي مسلط ايران مثل گفتمانهاي ديني ،ملّديگرايانده و

دستيابي به اين اهداف با تعريف پست مدرنيسم غاز گشت و

قوميتي كه برخي كامو هژمونيک هستند ،عناصدري از گفتمدان

سپس با معرفي گفتمان سينماي پست مدرن ،ابعاد ن شناسايي

پست مدرن را اقتباس كردهاندد امدا بدا كليدت ن در تخاصدم

شدند .اين ابعاد فضايي ابهام لود خلدق مديكنندد كده در ايدن

هستند .يعني هر چند نسبيگرايي فرهنگي يا ش وه گذشته در

مقاله در فيلم «صندلي خالي» مورد تحليل قرار گرفتند.

برخي اين گفتمانها بُعد مهمي هستند امّا وانموده بودن جهان،

هر چند در فصل نهايي «صندلي خالي» اين جملده حدک

جبريت مطلق حاكم بر سوژه و مرگ داناي كل ،مخالف مبداني

شده است «داستان اين فيلم صرفا يک نظر به موضدوع جبدر و

اكثر اين گفتمانهاسدت .از ايدن رو بسدياري از ابعداد گفتمدان

اختيار بوده و الزاما نظر قطعي نيست» اما فديلم پدا را فراتدر از

پست مدرن به طور كل طرد يا به حاشيه فرسدتاده مديشدوند.

يک مسأله كوسيک فلسفي -الهيداتي گذشدته اسدت .فديلم بدا

اين امر باعث ميشود كه گفتمان سينماي پست مدرن در ايران

روايت اپيزوديک ،تو در تو و مدارپيچ خدود در نهايدت امدري

موفق به پس راندن رقبدا نشدود بل ده خدود عقدن رفتده و در

«خود ارجاع» است كده ادعاهداي جهدان شدموکنه واقعيدت را

حاشيه ميدان گفتماني براي خدود تدنفس كندد و تعجبدي هدم

پروبلماتيک ميكند .اين رويه خدود ارجداعي ،در بطدن جهدان

ندارد كه فيلمهايي شبيه «صدندلي خدالي» حتدي مجدال اكدران

وانمودهاي قرار دارد كه مرز واقعيت و توهم فدرو مديريدزد و

عمددومي هددم پيدددا ن ننددد .عددووه بددر ايددن ،تغييددرات نهددادي

فيلم در جهاني متوهمانه سوژههايي سرگرداني خلق مديكندد.

فيلمسازي شامل گسدترش ابدزار ت نولدوژي ي و نظداير ن در

اين سوژهها درگير مسائلي هستند كه در ش لگيريشان نقشي

سينماي ايران به وقوع نپيوسته است كه اين گفتمان بتواندد بدر

نداشته و در تغيير رخددادها نيدز نداتوان هسدتند .تنهدا شدروع

ن اساس به لحاظ «فرمي» بنيان گيرد .بنابراين ميتدوان گفدت

اپيددزود بعدددي ،بددار مسددؤوليت سددوژه بددودگي را از دوش

كه گفتمان سدينماي پسدت مددرن در ايدران حاشديهاي و كدم

شخصديتهدا برمديدارد و ن را بده شخصديت بعددي انتقددال

مخاطن است ،ل ن وجود دارد و زيست ميكند.

ميدهد .گويي منطق مسؤوليت در جهان ،منطق جريان دالهدا
است كه از يک داستان و اپيزود به اپيزود بعددي سديون دارد.
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. نشر مركز: تهران،چاوشيان

 هژمدددوني و اسدددتراتژي.)6938( . ش، و موفددده. ا،ل وئدددو
. االث: تهران، محمد رضايي: ترجمه،سوسياليستي

 نشدريه،» «پست مدرنيسدم و تئداتر.)6926( . م،مختاباد امرئي
.39-26  ص،91  ش،هنرهاي زيبا
،» «پسددت مدرنيسددم و هويددت سياسددي.)6921( . ع،نظددري

