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 : لاشخورِ فلاکتیاغیو مسائل بازنمایی؛ سینمایی رئالیسم 
 

 پارسا زنگنه

 

 

. دهدقرار می تیکتروما شدیداً وضعیتی درسوژۀ ناظر را  ،قسمت بعد از هشتمین یاغیسریال فیلمتماشای 

شود ینم فارغاصلاً  ،منفی های روانشناختیِواکنشتماشاچی از گیرودار کنش و  که است مهلک یاغی دُزآنچنان 

 شود.می سرکوب کند؛ او را نسبت به آن تدقیق خود موقعیتو  زشناسیای ولو ناچیز واقعیت را بابرای لحظهکه 

 

 شود. نماهایی بسته ازآلات توسط پسرها آغاز میاول با نماهایی بسته از برش آهن نخسین لحظات از قسمت

شامپو درحال لیان بینیم: پسرانجاوید )علی شادمان( را هم داریم. لحظاتی بعد نماهایی باز از محیط را می

. دکننآلات را به سرعت سوار بر کامیون میآلات کنار اتوبان )گاردریل، تابلوها و ...( هستند. آهندزدین آهن

کردن است. قطعۀ رپ او تعدادی به نمایی که همه عقب کامیون جمع هستند و یکی از پسرها درحال رپ کات

 لیاصهدف شان این است که جاوید چندان با دزدی موافق نیست. دهد که مهمتریناطلاعاتِ داستانی به ما می

ز ار واقع به مخاطب بگوید که را از بقیه منها کند؛ د )علی شادمان( جاویدکه  نمای پشت کامیون این است

درنتیجه نگاه  ارجحیت دارد. ضروریات اخلاقی برای اوتنها جاوید است که شامپو تمام پسران لیانمیان 

که  رو شودبا تصاویری روبه مخاطب در ادامۀ داستانکه  رمالیستی به ساختار فیلمنامه خواستار این استف

 دلیل ضروریات اخلاقی برای جاوید در ارجحیت است. به چهکنندۀ چنین امری باشند: همگی مدلل

 1یتاز منظر موجب سکانس اصلیِرویداد  را لو داده؟ سکوت! کسی پسرهاکند! چهاز غیب ظهور میپلیس  ناگهان

ایی جن وارد یک تعقیب و گریز را سکانس و استظاهر شده بگذریم. پلیس اکنونکاملاً پیاده است!  روایی

لات را به آچند قطعه از آهنکند، پسرها تنش افزایش پیدا میکند، )قانون( پسرها را تعقیب می: پلیس کندمی

کنترل  ،آهن قطعات اتوموبیل پلیس بعد از برخورد با ،شودبیشتر و بیشتر میکنند. تنش کف اتوبان پرت می

تمام به ادر حالی در این لحظه  کند. سکانس افتتاحیهو به دیوار کناری زیرگذر برخورد می خود را ازدست داده

 !دجالب بو. اندکردهسرنگون را  ، نمایندۀ قانونفرودست قشر نمایندگان گر این است کهبیان که رسدمی

 

به دلیل  که آقای فیلمساز ( عموماً چنین استدلال شده6931) شنای پروانه ( و6931) آوانتاژهای فیلم بعد از

اویری دادن تصدر نشانفهمد و واقعیت اجتماعی را به خوبی می ،مستند داشتهر و سینمای ای که در تئاتتجربه

ها و جوایزی بود که توسط به مقام از یک سو استنادها هم است! نخبه آدمیک  ایرانی از فلاکت قشر فرودست

های جشنوارهجوایز شان ترینکه اصلی دا شدایشان اه هایفیلم به ،به دولت نهادهای دولتی یا وابسته

                                                           
1 causality 
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هایش روی آنها دست به موضوعاتی بود که او در فیلماستنادها ؛ و از سویی دیگر بوده فجر سینماحقیقت و

  .(در اقشار فرودست)کشی : اعتیاد و زناستهگذاشت

دو  ،باشدداشته هم شناختیا اینکه فهم جامعهب های پایین را بلد باشد،آدرس محله («سازفیلم») این آقااینکه 

های پایین محدود به آدرس محله فقط سازشناخت فیلمکه اثبات این در واقع چیز کاملاً جدا از هم هستند.

چه اگر باید آن را به اثبات برساند. «اثر»تنها ست که ، ادعاییهست ژۀ هماز سو او فهم نظری نیست و شامل

 فرودستار اقش فلاکت که گیر آورده به این خاطر راشهر کند که او آدرس پاییناثبات می تنها فیلمسازآقای  آثار

ا درآنج که آنها یمحلات اگزوتیک موجود در با را از قشر فرودست اشمتظاهرانه بازنمایی کند و بریرا مفت

 فیلمساز از سوژۀآقای شناخت  ،های پایینبلدبودن آدرس محلهدر اینجا  . پسکند تزئینسکونت دارند، 

 مسازدرک فیلعدمشود که میچیز جدا از هم سه به تبدیل ،هاشهریپایین کردن فلاکتبریمفت ، وشهرپایین

 باید به آن اضافه کرد. را هم یی و رئالیسمسینما بازنمایی از مباحث نظری دربارۀ

 

رویاروکردن  ،هنر رئالیستیرهیافت از دیدگاه انتقادی ساختارگرایانه تلقی است.  پذیرروئیت امر واقعیت زیربنای

واقعیت نیست، بلکه رویاروکردن او با برساخت واقعیت است. از همین رو  سطح بیرونی مخاطب بابلاواسطۀ 

 پس .دکنمی شناسیباز آن را تماشاگر که است چیزی آن بلکه ،ببیند آن را تماشاگر که نیست چیزی واقعیت

انطور که والتر هم باشند. پذیرامر روئیت یا تکثیر نباید در تلاش برای بازتولید تصاویر سینمایی در این حالت

، زیربنای امر  رپذیامر روئیت تکثیرِ :. و در اینجا باید گفت«کندمی تکثیر، اصلیت را پنهان»گوید: بنیامین می

  دارد.نگه می پذیر را نامرئیروئیت

 قرار یارزیاب مورد را فرودست قشر از آقای فیلمساز سینمایی بازنمایی شیوۀ تا کنممی سعی نوشتار این در

 رحمط سینمایی بازنمایی شیوۀدربارۀ  را نظری مباحثی، از یک سودقیق، شکلبه کار این انجام برای. دهم

اتیک ملودرام-ژانریک ساختارهای ی و بازنمایی از طریقتمایز میان رئالیسم سینمایوجهکه در طی آن - کنممی

-م رومی ،شنای پروانه و آوانتاژ ،اخیر آقای فیلمساز« اثر» به سراغ دو و از سویی دیگر، -همدتشخیص میرا 

نهایت در  وو با بررسی شیوۀ بازنمایی هرکدام نتایجی را استخراج  -اندساخته شده یاغیسریال فیلم که قبل از

 کنم.بندی میصورت یاغیدربارۀ  را ملاحظات خودهم 

مسئلۀ  ،تاژآواندر فیلم  فیلمساز :دنروبه خطا می همگی، سه اثر هر در بازنمایی هایشیوهالبته گفتنی است که 

 که دهدمی مورد بررسی قرار ی«2وضعیت فراگیر» در دروناعتیاد را که در اساس یک عارضۀ اجتماعی است، 
                                                           

) , texturegiven circumstances (setting2: های محیطی: در شرایط مفروض: فضای مفروض: زمینه: شالوده: واقعیت

های مبتنی بر درام علاوه بر اطلاعاتی خاص . تمام فیلمنامهدهندها در آن رخ میکه کنشاصطلاح فیلمنامه، موقعیتِ فراگیری 

نویس دقت تاریخی، کنند. این عناصر را، چه فیلمنامهزمان و مکان کنش عرضه میدر مورد محیط، توصیفاتی را هم در مورد 

رتاسر نامند؛ زیرا در سهای فیلمنامه میباشد، واقعیتدقتی کردهبیباشد و چه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به خرج داده

هایی مدنظر دیبنیافته، مجزا و برحسب طبقهای نظامد به گونهمانند و فیلمساز باید آنها را در فیلم خوفیلم به طور ثابت باقی می

( تاریخ: سال، فصل و ساعتِ روز را نشان 2دهد. ( محل جغرافیایی: مکان دقیق رخدادهای فیلمنامه را نشان می6: به اجرا درآورد

 افتد، چه تمایزاتی باشب اتفاق میدهد. باید مدام پرسید که در ساعت وقوع کنش چه نکته مهمی وجود دارد، کنشی که در می
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 واقتصادی، سیاسی - هایبا زمینه معنادار یک نسبتدر  مادیت خود را ،این وضعیت در بازنمایی سینمایی

 کندتقلیل پیدا می 3به یک وضعیت درخوددر بازنمایی وضعیت فراگیر جه درنتی ؛یابدنمیدر موجود -فرهنگی

یل تبد شناختبه یک شیءِ غیرقابل ،النفسه(فی) درخود وضعیتِ این دل دراعتیاد مسئلۀ  ،و در نهایت هم

مسئلۀ هم  شنای پروانهدر فیلم  فیلمساز .استعمل کرده گراتقلیلشدیداً  زمینهفیلم در بازنمایی  زیرا ؛شودمی

ه گویا ککند مطرح می (محدودیافته )تقلیلدر یک وضعیت  ،است «زیستی-نظام ارزشی»تابع  که کشی رازن

 ست کها «ایدئولوژیک-روبناییانگارۀ »یک  کشیدر حالی که زن ؛در اقشار فرودست است تابع فقر فرهنگی

 ملع درنتیجه ؛فرادست نیز استاقشار نزد  بلکه ،اقشار فرودست در میان تنهاهنخود  یافتن مادیتِ قادر به 

غ قشر فرودست به سرا متأسفانه هم یاغیسریال در فیلمفیلمساز . است گرایانهتقلیلبازنمایی در این سطح کاملاً 

 دررا  مسئله که شنای پروانهو  آوانتاژو درست مانند  گذارد،می فلاکت قشر فرودست دست روی او .رودمی

رخود دفرودست را در وضعیتی  مسئلۀ فلاکت قشر هم یاغی د،نکنناپذیر مطرح میدرون یک وضعیت شناخت

ستند اگرچه شبیه به یکدیگر نی که کنداز بازنمایی را اتخاذ می هاییشیوه ،فیلمساز در هر سه اثر .کندمطرح می

استفاده  «کملودراماتی-ژانریک ساختار» از« اثر»در هرسه  ا فیلمساز؛ زیرکنندیکدیگر اثر میتقریباً شبیه به  اما

 انه ازگرایواقع در بازنمایی که ی و کاتارسیس استپندارنظیر همذات محدودی الگوهای کند که مبتنی برمی

 .کندگرا عمل میدهنده و تقلیلکاهششدیداً  ،وضعیت فراگیر

 

 ملودراماتیک-یک تعریف ژانریک ؛ یک تعریف بسیط در برابرسینمایی رئالیسم

ناختی را تاریخی، ش و متغیرِ شرایط ویژه در شود که در آن تصاویرگفته می پراکسیسیرئالیسم سینمایی به 

 که باعث شود فعالیت شناختی تماشاگر با است پراکسیسی ،کنند؛ به عبارت دیگر تولید «واقعیت» دربارۀ

واقعیت  را در ودمخاطب خ گردد کهآن  شود و همین امر موجبِبرانگیخته  سینمایی تصاویر رویارویی با

ی فعالیت شناخت دهد کهاما انحراف از معیار در بازنمایی رئالیستی سینمایی جایی رخ می .دی کنبازشناس

-، در جهت همذاتپذیر( برانگیخته شود)زیربنای امر روئیت واقعیت آنکه برای بازشناسیبه جای  گرتماشا

ه عبارت . بشودکار گرفتهبهها کردن داستان ساختگی این شخصیتو دنبال یهای داستانپنداری با شخصیت

در نها در سینما تبه دلیل آنکه  ،پنداری و کاتارسیسالگوهای روایی مبتنی بر همذات ظرفیت کاربردیدیگر 

                                                           

ها و ( محیط اقتصادی: همان طبقه و پایگاه اجتماعی است که وضعیت شخصیت9افتد؟ کنشی دارد که در بعدازظهر اتفاق می

ها با نوع حکومتی که در آن ( محیط سیاسی: به ارتباط خاص شخصیت4رساند. محیط به لحاظ فقر یا ثروت را به روئیت می

های رئالیستی دارای محیط سیاسی مشخصی هستند که کاملًا در رفتار کنند اشاره دارد. بسیاری از فیلمنامهیزندگی م

ها سیطره ها و نهادهای اجتماعی که بر شخصیت( محیط اجتماعی: یعنی آداب و سنن و آن پایگاه5. گذاردها تأثیر میشخصیت

ها را هایی آشکار شوند که الگوی رفتار بیرونی شخصیتست به شکل محدودیتدارد. این واقعیات بسیار مهم اند، زیرا ممکن ا

( محیط مذهبی: عبارت است 1شوند. های اساسی در کنش فیلمنامه میگیری کشمکشکنند و در نهایت باعث شکلتعیین می

 های روحی رسمی و غیر رسمی.از نظام
 
3 [Thing-] in-itself 
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 ازمال وکتمام سیمای یک قادر به بازنمایینتیجه  در ،هستند پذیردسترسملودرماتیک -های ژانریکدل فرم

وا محت کهاند بودهاز این ایده  در دفاع گراهای فرمرهیافت همیشه :نخواهند بود سیاسی واقعیتاجتماعی و  امر

به قائل  ،در یک معنای مترقی و به همین خاطر هیچگاه ؛4کندپیرویفرم  کلیت باید از «(عینی» و )سیاسی

 یک درتق زیربنای که اند؛ برخلاف سینمای رئالیستینبودهاجتماعی و امر فردی -وساطت میانِ کلیت سیاسی

بخشی از ؛ زیرا خود را به عنوان کندمی عینی خود مردم،های مردم، و نهموومان بازنمایی طریق از را جامعه

 آن را ه)و ن جامعه را بازتاب دهد اقتصادیسیاسیطور دیالکتیکی شرایط به که قرار است گیردفرض می 5روبنا

 .بازتولید یا تکثیر کند(

اگر دربارۀ تماش شود، در اصل، برانگیختنواقعیت توسط تماشاگر می فِ پراکسیسی که منجر به بازشناسیهد

شود پنداری ختم میکه به همذات و این درحالی است که هدف فرآیندیحل برای وضعیت موجود است؛ راه

ست. گذشته از این، الگوی ا های روانشناختیسری کنش و واکنشو یک مخاطب به کاتارسیس تنها رساندن

اما رئالیسم سینمایی از ، 6تواند باعث گذار سوژه از سطح فردی به سطح جمعی شودنمیپنداری همذات

از  سینما در جهت ساخت سوژۀ جمعی در تلاش است. کمدست، 7کندیک وضعیت عام را ایجاد میکه آنجایی

 مقام در نه) است خواستار دینامیک ترکیب یک مقام در هم را ایتوده مخاطب است، ایتوده هنر آنجایی که

 .(تصلبمُ یکپارچگی یک

د محدو موجود ی واقعیتِ تماشا تنها به را تماشاگردیدن  کاتارسیس( و پنداریهمذات) مرسوم روایی الگوهای

ی هاوالگاین . دنشوشرایط موجود نمیتغییر  راه حل برایجوی ودر جهت جست د و باعث برانگیختن اونکنمی

د ظرفیت کاربردی )کارکر حائز -آن سطوح- کهبندی کنند قطبنیستند تماشاگر را در سطوحی  روایی قادر

ر د. در واقع این پندار را دنموجود ابراز تأسف کشرایط د تا برای نکنمی تنها تماشاگر را وادار باشد؛سیاسی( 

)درست  دکرمسامحه باید با آن درنتیجه  نیست، پذیرتغییر چون د که شرایط موجودنکنتماشاگر تقویت می

سی پراکسیاما  .کند(میشدن به بردهدعوت مخاطب قشر فرودست را  کند:میدعوت به مسامحه  که یاغیمانند 

ه ک سازددینامیک را می است، یک رابطۀ تغییر امکان نسبت به تماشاگر شناخت هشیارکردن که هدفش

بازنمایی رئالیستی سینمایی خود  ترتیببدین. 8تداوم )امر سینماتیک( استعدم و تداوم میان روابط دربردارندۀ

                                                           

شان قادر به شکافتن و فهمیدن واقعیتِ عینی نیستند؛ چراکه مدرنیستی و ناتورالسیتی که هیچکدامهای درست مانند رهیافت4 

-بی»گرایانه و کنند و بر توصیفات تجربی تحصلواسطگی را در سطح بیرونی زندگی بازتولید میبودگی و بیبریدهتنها بریده

تر گرفتن برای فهمی دقیقداری( را به جای نشانهنیت سرمایهاستوار هستند و به همین خاطر واقعیت موجود )عی« طرف/خنثی

 بخشند.کنند و انسجام میتر، تنها تثبیت میو واردکردنِ یک نقِد عمیق

 
5 superstructure 

 .کندزیرا سوژۀ ناظر را تنها در یک سطح شخصی درگیر یک کنش و واکنش روانشناختی می6 

 پنداری.بازتولید واقعیت مانند الگوی همذات وضعیتی که برساخت واقعیت است و نه7 

پنداری که مبتنی بر موجبیت روایی و تداوم است، که به محتوای موجود و شعار وضعیت موجود تبدیل برخلاف الگوی همذات8 



Tajrishcircle.org 
 

دیدنِ واقعیت و  بر تا خواهدمی از تماشاگرقویاً  رساند کهظهور میرا در هیئتی برآمده از امر سینماتیک به

ا باشد؛ و نه اینکه به میانجی امر دراماتیک بستری رداشته کنترل تکنیک، به واکنش هایش از واقعیت، دریافته

درنتیجه  وتا پالایش یابد  ،کندریختن اشک زتولید واقعیت و وادار به سمپاتی وفراهم کند که تماشاگر را غرق با

در و  کند سامحهمبا آن  ،کند سکوت ،روستکه در بیرون از سینما با آن روبه ،در برابر آن واقعیت موجود

 شود.آن  بردۀنهایت 

محسوب  دیگر بخشی از روبنا، آنگاه زیر تبدیل شودای سربهخواستار این باشد که تماشاگر به برده فیلمی اگر

نظم  ردۀخود را به عنوان ب، بلکه برعکس ؛را بازتاب دهدسیاسی طور دیالکتیکی شرایط اقتصادیبه کهشود نمی

 نظم آن به عنوان جزئی از را هم بلکه خود ندارد،زدن آن تنها تلاش در جهت برهمنه کند کهموجود معرفی می

 )ساختار( هر نظم: »گویدهمانطور که آلتوسر می ؛آن نظم است تمامیت که هدفش حفظ ،رساندظهور میبه

در نتیجه «. ودخواهند ب نظم کلی حافظ النفسهفی که کندپُلیسی تبدیل می به اجزاء رامراتب، مبتنی بر سلسله

مخاطب را به  یاغیعنوان مثال، ؛ بهپنداریکند: با همذاتپلیس تبدیل میبه  آن فیلم، مخاطب خود را هم

 شدکمی بیرون فرهنگید که آنها را از درون نظام سیاسیکنکردن با فیگورهایی ترغیب میپنداریهمذات

ا به د )مانند جاوید( تکنتبدیل می د و به یک موجود منفعل و بیچارهنکشان می)مانند نوید افکاری(، واژگونه

کند که این بیچاره ها تقصیری ندارند؛ و درست جایی که مخاطب را اقناع مید این بدبختبگوی مخاطب

 تقصیرهم مانند این بیچاره  د که توکنمخاطب را قانع میگیرد: می را پنداریتقصیری ندارد، از او همذات

 صفت )مانند اسی با بازی امیر جعفری و علی گرگینهایی گرگهم مانند این بیچاره مغلوب بازی آدم نداری: تو

به  ته،از واقعیت گرف فیگوری را کهتنها دهنده اینجاست که نهنکتۀ تکان .فر( هستیبا بازی عباس جمشیدی

 الشعاع واقعیت موجودزندگی او تحت که بلکه مخاطبی را هم، کندبازنمایی میمنفعل عنوان یک شخصیت 

درست اینجاست که گزارۀ آلتوسر به بار  کند.منفعل تبدیل میاست، پس از عمل تماشاگری به یک موجود 

زند که در یکننده مفرآیندی تبدیلایدئولوژیک، دست به یک آپاراتوس بخشی از سینما به عنوان  نشیند. ومی

 اشیائی حافظ نظم موجود هستند.شدن به در هر لحظه در حال دگرگونآن اشیاء 

 

 رئالیسم و ملودراماتیک-ژانریک متناقض رهیافت ،یاغی

ملودراماتیک را -رهیافت ژانریک یکیاغی  ؟کندمی کارچه دقیقاً یاغی :صاف، سوال اینجاستبا تمام این او

 .است کاتارسیس و پنداریهمذات مرسوم که مبتنی بر الگویگزیند برمی

ای گونهفت رئالیسم سینمایی خواهم پرداخت؛ بهملودراماتیک با رهیا-در این بخش به مقایسۀ رهیافت ژانریک

کتاویو ختینو را نمایندۀ رهیافت ساختۀ فرناندو سولاناس و ا 9هاکوره ساعترهیافت اول، و  را نمایندۀ یاغیکه 

 .مگیرفرض میدوم 

                                                           

 کردن مخاطب و واکنش پراتیک او نسبت به واقعیت.بندیشود، تا اینکه به بازشناسی واقعیت و قطبمی
 ، سینمای سوم آرژانتین.1631محصول  9
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بلاواسطه  ؛ چیزی که یک شهروند عادی، هر روز خدا،دارد« واقعیت»چهرۀ بیرونی  «ساختن»در  تلاش یاغی

 سینما نخواهد داشت.نیازی به وساطت  ،شدن با آنروشهروند عادی، برای روبهاین طبع، و به ،با آن مواجه است

 پنداریاستفاده از الگوهای همذات طور محضدر سینما بهساختن چهرۀ بیرونی واقعیت برای راه  تنها ،اگرچه

 ساختن واقعیت درجهت طور محضهم به پنداری و کاتارسیسو همچنین الگوهای همذاتو کاتارسیس نیست، 

 الگوی»از  ، ناگزیر«ملودراماتیک-رهیافت ژانریک»اتخاذ یک  بخاطردر اینجا  یاغیشوند؛ اما استفاده نمی

  کند.می پیروی «پنداری و کاتارسیسهمذات

و تنها در سطح بیرونی  ،شودمواجه نمیموجود  واقعیتِ دارِهای مسئلهلایه درواقع از آنجایی که تماشاگر با

خارجی او را گیر  واقعیت ، در نتیجهشودیا تروما می ت و کاتارسیسحساد نداری یاپواقعیت درگیر همذات

در اصل قصد دارد این کار  یاغی .دکنح پیچیدۀ روانشناختی متوقف مییک سط او در نهایت،در  و اندازدمی

واقعیت  .است 10واقعیت بیرونیساختن در جهت  هایشتمام تلاشاقعیت بیرونی( را انجام دهد؛ و )ساختن و

هم واند که بت ،دراماتیکایجاد یک وضعیت فراگیر  و عطف به همین، ،استمتکثر  شدیداً در سطح بیرونی خود

– تارساخ عملاً در ،تماشاگر را با سطح زیرین واقعیت مواجه کندکند و هم بتواند  تکثر واقعیت را بازنمایی

  پذیر نیست.امکان اتیکملودرام -شدۀاز پیش تعیین نابسندۀ

، و از دل آنها کندرو روبه انفرودستتماشاگر را با  قصد دارد خود هایدر نخستین قسمت یاغی ،برای نمونه

 طبق اصول ،طبعبهزمینه بیاورد. به پیشی دارند «خوب/خاص»که خلقیات را )آبان عسکری( عاطی  جاوید و

در پی و  ،بازسازی شود فراگیر( )وضعیت مفروض فضایا  شرایط بایدابتدا  ، در اینجادراماتیک فیلمنامۀ نوشتار

اگون هایی گونتیپ های اجتماعی وبندیگروه که متشکل ازشوند تصویرسازی ای گونهبه انفرودست این امر،

 های اجتماعی گوناگوناز درون این گروه 11بودگیخاص از طریق مفهوم عاطیجاوید و و سپس  هستند،

ا در فرودستان رتواند فیلمنامه نمیا ام .اندبوجود آوردهفرودستان را  ،که در کنار همهایی برگزیده شوند؛ گروه

 امپو(شمحلۀ لیانساکن در ) در نتیجه تنها یک گروه اجتماعی .ی کندبازساز های اجتماعی مختلفبندیگروه

گروه اجتماعی که جاوید و عاطی ) کندبازنمایی می )اقشار فرودست( های اجتماعیتمام گروه از را به نمایندگی

دهنده این اوصاف باید گفت بازنمایی در این سطح کاملاً تقلیل تمام با .(هستندی آن هاگریکنش ی«نماینده»

اقشار  تماشاگر به عنوان مختلفی کههای اجتماعی تمام گروههای ها و موومانگریکنششود؛ زیرا واقع می

کردن، آنها، دزدیکه شغل اکثریت  شودتوسط گروهی نمایندگی می یاغیسریال در فیلم ،شناسدمیفرودست 

؛ یک است کشیدنخوردن و حشیشسرگرمی آنها عرق اغلب فروشی و دلالی است؛ و همچنینقماربازی، آدم

؛ چیزی شوندبازنمایی میپرولتاریایی )به معنای راستین کلمه( لمپن-در هیئتی اگزوتیک فرودست اقشارکلام: 

  با آن مواجه بودیم.هم  شنای پروانهکه در 

                                                           

 شود.رساندن امر نامرئی مماس هم نمیحتی به روئیت -بنا به آنچه پیشتر بحث کردیم–چیزی که در بهترین حالت  10 

 .کندوساطت می  (the universal) و امر مشمول آید و میان امر فردی وجود میچیزی که از طریق رویداد درماتیک به 11 
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رک د در یک رابطۀ متناقض باخود را  ،دراماتیکملوهای از امر متکثر در فرم سینمایی رئالیستی بازنمایی

حیطی از واقعیات مرئالیسم سینمایی تمایل به بازنمایی کند: دهی میمکان واقعیات محیطیشناختی از جامعه

رم هنری ف بازنمایی از واقعیات محیطی با تأکید بر به تمایل ،دارد؛ ملودرام با تأکید بر زمینۀ اجتماعی و تاریخی

-اهزند؛ ملودرام دست به کوتنمایی میدست به گسترده ،مألوف دارد؛ رئالیسم سینمایی در بازنمایی از پدیده

 زمینۀ ،یسمرئال .دهنده استاست؛ ملودرام یک امر تقلیل کنندهزند؛ رئالیسم سینمایی یک امر تطویلمی نمایی

ند با پیو نامیم درو در کل هرآنچه را که امر تماتیک می اثر هنری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک

 رئالیسم سینمایی داند.النفسه میمحدود و فیرا فهمد؛ اما ملودرام، زمینۀ اثر هنری مییک واقعیت گسترده 

 اما ملودرام ؛کندپیدا میزمینۀ گسترده نیاز  در نتیجه به ،کندمی را بازسازی ایتوده هایها و موومانکنش

ست در در .کندمحدود بسنده میبسیار به یک زمینۀ  کند، درنتیجهمی پیگیریشخصیت را مقاصد و امیال 

لیل پرولتاریا تقهای اجتماعی تحت عنوان اقشار فرودست را به یک هیئت لمپنبندیگروه یاغیاینجاست که 

 ،هاساعت کوره فیلم  در ولی در عوض ؛عاطی را بیرون بکشدشخصیت شخصیت جاوید و تا از دل آن  ،دهدمی

 های اجتماعیبندیاز گروه ی خاصبلکه هیچ گروه ،ییتشخصتنها هیچنه شصت دقیقه،ودویست طولِ  در

سینماتیک مورد ؛ در واقع هرچه از طریق تصویرسازی کنش دشونمیبازنمایی  موسوم به اقشار فرودست

که نه به گروه خاصی از  شودرا شامل می اقشار فرودست هایها و جنبشورزی، کنشگیردبازنمایی قرار می

. 12استهورود پیدا کردها توده این به میانجی امر دراماتیک به درون -فیلم- و نه از اساس یافتهتقلیل فرودستان 

 آورد؛ جریانی که متشکل از پیوندزدنوجود میرا به فتوگرافیک، یک جریان از طریق مونتاژ هاساعت کوره

 بازتولید نه لمفی ،توان گفتمی ،دیگر عبارتی به .)سنتزی از نماهای مستقل( غیرتداومی است و استاتیک تصاویر

                                                           

خشونت و »و « بخشیک اقدام آزادی»، «استعمار نو و خشونت»در قالب سه قسمت و به ترتیب با عناوین:  هاکوره ساعت 12 

جانبه شد. این مستند به شکل کامل و همهصورت زیرزمینی[ منتشر ]به« ناو پوتمکین سینمای آمریکای لاتینرزم»به « آزادی

ا، هوزیبه شکل مبسوط به نمایش حوادث، اتفاقات، مبارزات، پیرهمراه با تلاش فراوان در جهت حفظ ترتیب تاریخی وقایع 

پردازد. نکتۀ بسیار مهمی که در این فیلم حائز اهمیت است و به شدت موجب ها میاذیت و محرومیتها، آزاروها، شکنجهشکست

در قسمت دوم: یک اقدام  است.ای است که میان صدا و سکوت در فیلم ایجاد شدهاست، فرم دیالکتیکیآفرینیِ آن شدهحس

دهد که گویا جبهۀ مردمی در حال پیروزی است. رهبر کارگران و محرومان در قله است و گویی بخش لحظاتی را نشان میآزادی

و  خورد به سیاهی،قرار است شکاف طبقاتی فرو بریزد. پس از کلی نمایش شر و شور و هیجان و هیاهو؛ ناگهان تصویر کات می

ردمی بینیم که مرسد و میظهور میشود. منتظریم، چه اتفاقی قرار است بیافتد؟ تصویر آرام آرام بهفرما میحکم سکوتِ مطلق

 است. آیا این شادیدانیم چه اتفاقی افتادهایم و نمیاند، اما همچنان سکوت پابرجاست. ماندهها به حرکت درآمدهشادان در خیابان

ت؟ آیا قرار است مهنت از زمین رخت بربندد؟ آیا قرار است که کارگران شاهد روزهای بهتری اس حاصل از پیروزی نهضت مردمی

شان مشکل است، همراه با آذینی از سکوت،  سیاسیباشند؟ تصاویری شورمندانه از سرخوشیِ گروهی آدم، که تشخیص گرایش

انداز م کوبنده طنینشود و این جملۀ درهسکوت شکسته میرسانند. نهایتاً چه خواهد شد؟ ناگهان الیه آن میتعلیق را به منتهی

مان برای آزادی نقش بر آب یابیم همۀ رویاهایو اینجاست که درمی«. فکرها به ما خیانت کردندبار دیگر روشنیک»شود: می

م واداران لیبرالیسکم در حال دل بستن به آن بودیم، رقص و سرخوشی هشده و آنچه شاهدش بودیم و به امید ظفرمندشدن کم

شویم. )بهروز، ریزیم و منقلب میست و در این جاست که جداً فرو میخواهیی عدالتو امپریالیسم بر دور جنازۀ ذبح شده

)بخش اول(،  نظریۀ فیلم سیاسی. دوفصلنامه پراوادا؛ شماره هفتم، سوی سینمای سومبهامیرحسین. 

https://t.me/pravada_du_cinema/18.) 

https://t.me/pravada_du_cinema/18
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یفیت کو تأکید بر روی جنبه مستند هر نما، به جای تأکید بر  دهد؛می نشان را برساخت واقعیت بلکه واقعیت،

ای که ظهلح آن ،(هاساعت کوره) سازد. در فیلمدراماتیک یا روایی، کیفیتی تقریباً تجسمی و فتوگرافیک می

 تنها واقعیت را بلکه موقعیت خودنه شود، درست در همان لحظهمواجه می «فکرانخیانت روشن»مخاطب با 

خود را به عنوان یک  ،واقعیت شدن بامواجه مخاطب بابه عبارتی دیگر:  کند.را هم در واقعیت بازشناسی می

ه خود را ک ،میانجی عمل سینماتیک استبه ،رئالیستینتیجۀ تصویرسازی کنش  ،این امر13کند.سازه تصور می

در  ونیتاسیند که زاینده و القاکنندۀ نوعی آژرسابه ظهور می درحالی مونتاژ()تدوین غیرتداومی  در هیئتی از

 اند.یک ترکیب دینامیک تبدیل شدهبازشناسی واقعیت، به میان تماشاگرانی است که اکنون به میانجی 

ان فرودست های اجتماعی موسوم بهبندیخاصی از گروهبه هیچ گروه ست که فیلمیبدونِ شک ، هاساعت کوره

؛ از همین 14ریزی کندرا طرح فرهنگی-اقتصادی-سیاسیکند تا یک مناقشۀ می زیرا تلاش ؛کندتعلق پیدا نمی

 ئالیستیبازنمایی ر به نوعی قادر است -جای ساختار ملودراماتیکبه–با اتخاذ یک ساختار سینماتیک  ،فیلم ،رو

طح زیرین آن را با س بلکه، باشد -که امری متکثر است-بیرونی واقعیت سطح  دربردارندۀ تنهانه که ،بزنددست 

بازنمایی درست اینجاست که  15 .درهم کوبد است، )واقعیت(پذیر زیربنای امر روئیت که ()امر نامرئی خود

 شناختی از واقعیاتخود را در یک رابطۀ متناقض با درک جامعه تنهانه ،از امر متکثر هاساعت کوره رئالیستی

و  راگو نه تحصل-شناسانۀ انتقادی جامعه رهیافتتحت عنوان یک  بلکه خود را؛ کندمیندهی محیطی مکان

ن( در نفوذ الیتیسم )نخبگااش طبقاتی، و نگرانی فکروذکرش مبارزۀکه  رساندظهور میبه -گرایا حتی تأویل

 استایل-لایف یاغی: یاغیدرست نقطۀ مقابل  است. -و چه به لحاظ مادی لحاظ ایدئولوژیکچه به-ها توده

                                                           

دهند( در پی جذب هم بسیار به او ارجاع می هاساعت کورهسولاناس و ختینو به پیروی از آرایِ فرانتس فانون )که در فیلم 13 

ی بندی کردند. طای تاریخی صورتر فیلم را به عنوان مواجههای در دلِ حیات اجتماعی بودند. آنان حتی تماشاگشناسیزیبایی

شوند به سازندگان فعالِ سرانجام دادن به احساسات مولف، خودشان تبدیل میبندی جدید تماشاگران به جای تناین صورت

 تاریخِ خود )منبع: همان(.-شوند به قهرمانان داستانخویش، و بدل می

مار و گوید: فیلم به استثاز فساد ساختاری و سیستماتیک حکومت الیگارشی و رابطه آن با استثمار نوین می هاساعت کوره14 

پردازد. آنها کالبد شکافی خود را از طریقِ تبعیضی که توسط ناکارآمدی و بوروکراسیِ فاسدی که مبتنی بر زدوبند است، می

روند. برند؛  با هوشمندی به جای تشریح حوادث، به میان آن حوادث میمیپیش شده بهبندیِ تصاویرِ آرشیوی و ساختهترکیب

آورند. ها رو به تاریخی شفاهی از دل زمان بر میآنها ]=)فیلمسازان([ در بخش دوم مستندشان از راه بازسازی حوادث و مصاحبه

کنند و در آن ازساختار چند لایه و در ستفاده میای ]=)رتوریکال([ احل، از ساختار خطابهکارگردانان این فیلم برای مسئلۀ راه

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی مربوط به جامعه را ای گسترده از بخشگویند که شبکههم تنیدۀ نظام استعماری می

د استقلال، فقر با ر با نبوسوادی، فقفقر با بیکاری، فقر با ازخودبیگانگی، فقر با بی ها ارتباطِ مستقیمِاست. این بخشدر بر گرفته

د. )منصفی، کننشود، بررسی میسازی میتبعیض، فقر با ناکارآمدی و فساِد سیستماتیک را که توسطِ حکومت الیگارشی پیاده

)بخش دوم(،  نقد فیلم. دوفصلنامۀ پراوادا؛ شماره هفتم، ها: ساعت سقوط الیگارشیساعت کورهمحمدمهدی. 

https://t.me/pravada_du_cinema/18.) 

و همچنین قدرت آن در ساخت و تهییج سوژۀ جمعی برعلیه نظم موجود، آنچنان  هاکوره ساعتظرفیت کاربردی و انتقادی 15 

یس، زیرزمینی فیلم بعد از حملات پلرو شد. گفتنی است که اکران با حملۀ پلیس روبه ترسناک بود، که اکران زیرزمینی فیلم

 ها بودند، مورد حفاظت قرار گرفت.توسط یک گارد مسلح که متشکل از پارتیزان

https://t.me/pravada_du_cinema/18


Tajrishcircle.org 
 

 هب دعوت موجود شرایط به پاسخ برای قشر فرودست را تماشاگر و دهدمی به قشرفرودست آموزش را بردگی

 .شودمی نمایندگی )پارسا پیروزفر( بهمن شمایل با که الیتیسم از خاص کند؛ بردگی برای نوعیشدن میبرده

ر تماشاگر قش ،پذیر استملودراماتیک توجه-ژانریککه در ساختار پنداری از طریق الگوی روایی همذات یاغی

، وردهآ فرهنگی بیرونرا از درون نظام سیاسی آن ند کهکی ترغیب میبا فیگور کردنسمپاتیفرودست را به 

به  جاوید( تا)زمینه آورده و به پیش ساخته اشدگرگون به یک موجود منفعل و بیچاره ،کرده اشواژگونه

قناع را ا تماشاگر که ایلحظه در و درست؛ قربانی شرایط موجود بوده ،د این بدبختبگوی تماشاگر فرودست

ا ر : تماشاگرگیردطور کامل میبه پنداری را، از او همذاتقربانی شرایط موجود بوده این بدبختند که کمی

اما شرایط موجود را چگونه بازنمایی ؛ قربانی شرایط موجود هستیانند این بیچاره هم م د که تونکقانع می

)مانند  صفتهایی گرگآدم بازیِ این بیچاره مغلوبِ تو هم مثلکه  ای که تماشاگر را قانع کندگونهکند؟ بهمی

بندی تو در یک گروه کنار در که هستیفر( با بازی عباس جمشیدی اسی با بازی امیر جعفری و علی گرگین

بازنمایی  -گروهییا درون–ای طبقهدرواقع شرایط موجود را محصول وضعیت درون ؛دنگیرقرار میاجتماعی 

بردگی تنها  :ندکالقاء می اینگونه ؛ درنتیجه به تماشاگر)سیستم( تردر پیوند با یک زمینۀ گسترده و نهکند می

که  شامپومانند جاوید( از وضعیت موجود )وضعیت لیان) را تواند توبهمن( است که مییک نخبه )مانند برای 

رسیدن به اَبرا و قرمانی آرزوهای جاوید: به آرزوهایی که داری )مانند   و ( رهایی بخشدجاوید درگیر آن هست

ر هیئتی خود را دهست، بلکه  دهندهتنها تقلیلنه فرودستان از یاغی بازنمایی رایط،در این ش .کُشتی( برساند

رو فراگیری را که تماشاگر سینما روزانه با آن روبه ظلم طبقاتیِ ای کهگونهبه :رساندظهور میبهنیز ایدئولوژیک 

، بردگی دهدحلی هم که برای آن پیشنهاد میدهد؛ و راهتقلیل می گروهی()درون ایطبقه، به ظلم درونهست

 است.

کند، و هم زیرآب مبارزۀ طبقاتی را می سازیعادیاستادانه  یطرزبهها را نفوذ الیتیسم در تودههم  یاغی

 نشیند؛به بار می 16گزارۀ آلتوسر ،کنداتخاذ می یاغیدرست اینجاست که در نتیجۀ فرآیند بازنمایی که  زند.می

ن اشیاء زند که در آکننده مییک آپاراتوس ایدئولوژیک، دست به فرآیندی تبدیلبخشی از سینما به عنوان  و

 به مخاطبدرنتیجه  خواهند شد.حافظ نظم موجود  هستند که شدن به اشیائیدر هر لحظه در حال دگرگون

به  ستم طبقاتی زیرا؛ کندسمپاتی می ستم طبقاتیبا  میانجی الگوهای روایی موجود در ساختار دراماتیک،

القاء  ربه تماشاگبخشی امر رهایی عنوانو به شدهواژگونه  استثمارگر شریف )بهمن( فرآیند بازنمایی میانجی

 .استشده

یل ستم با تقل ریموقعیت فراگ تقلیلاز یک سو ، چنین است: آیددست میبهگیری مهمی که در اینجا نتیجه

ه الگوی ملودرام بنا ب-که ژانراز آنجایی ،از سویی دیگر گیرند؛قرار می -و دوطرفه– طبقاتی در یک رابطۀ مسقیم

-انرژ امکانات ، درنتیجهگذاردمی زمینه، بر روی شخصیت جایپنداری و کاتارسیس، مکان تأکید را بههمذات

ری نشود؛ همانطور که هِمی به موقعیت درخود فراگیر موقعیت باعث تقلیلکید آن بر شخصیت و تأ ملودرام

                                                           

 «.النفسه حافظ نظم کلی خواهند بودکند که فیمراتب، اجزاء را به پُلیسی تبدیل میهر نظم مبتنی بر سلسله»16 
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نتیجۀ نهایی: وقتی «. ؛ زیرا سوژه زایندۀ فضاستشودمی کاهش سوژه باعث کاهش فضا»ید: گومی لوفور

 عطف به همین، فضا هم، کندای( به بازنمایی از سوژۀ شخصی کاهش پیدا میگروهی )طبقه سوژۀبازنمایی از 

 ،مهسوژۀ ناظر )تماشاگر(  ،درنتیجه .یابدشناختی تقلیل میشناختی به یک سطح رواناز یک سطح هستی

ئت که در هی حلیافتن راه پراکسیسِ ،شود، و دست آخر همرو میبا شخصیت روبه ،رو شدن با زمینهبجای روبه

-به فرآیند همذاتجای خود را  ،معنادار است واقعیت خود در موقعیتتدقیق و  )امر نامرئی(واقعیت  بازشناسی

 عطف به حقیقت، ملودرامبا که  اینجاست دهد.میآنها  کردن باهای داستانی و سمپاتیپنداری با شخصیت

شود: از میاندطنینست که کانت ایو اینجا لحظهالنفسه هست؛ که فیکند را بازنمایی می ی«وضعیت فراگیر»

 «.ناپذیر استامری شناختالنفسه ]از منظر حقیقت/ذات[ فی شیءِ»

 

 ایطبقهتقلیل ظلم طبقاتی به ظلم درونو  یاغی

و فلاکت هستند؛  فروشی، قماربازی، آدماعتیاد دزدی، دهد که همه درگیر فقر،را نشان می هاییآدم یاغی

شامپو دستگاهی برای خود در لیانواگرچه در بین آنها اسی و علی گرگین شرایط مالی خوبی دارند و تقریباً دم

 راگیربا تقلیل وضعیت ف یاغی .آیندحساب میپرولتاریا بهلمپنطبع همه اند، اما با یک دیدکلی بهراه انداخته

 مظل به را طبقاتی ظلم ،رساند(پرولتاریا به ظهور می)که در اینجا خود را در تقلیل فرودستان به لمپن

د و پدر ازدنیارفتۀ جاوید پیون را به اسی، علی گرگینکه فلاکت جاوید  طوری؛ بهدهدتقلیل میای طبقهدرون

ای های شبانهها و دزدیها، قماربازیخواهیجاوید را در مقام شخصیت اول داستان، قربانی زیاده یاغیزند. می

گیرد علی گرگین قرار می هایِکشیو اذیت و عربده؛ جاوید مورد آزار 17دهد که اسی طراح آنهاستنشان می

دهد که های پدرش را میبازی؛ جاوید تاوان نشئه18سفت نگه دارد یگاه برادرش را نزد بهمنکه قصد دارد جا

اعتیادش، هم باعث شد برای جاوید شناسنامه نگیرد و هم باعث شد در وضع نشئگی خانه را به آتش بکشد 

درخواست شناسنامه برای جاوید نامه از بین برود و بعداً مادر جاوید هم نتواند )چه عمد و چه غیرعمد( و صیغه

ک یدادن نمایندۀ الیتیسم به عنوان نشانکردن شرایط برای آمادهدارد:  . همۀ اینها در کنار هم یک معنا19دهد

 ضاییفاسی و علی گرگین  هایاز طریق شرارت فیلمساز در تلاش است تاست: خیلی ساده .«/خَیّرفیشر»فرد 

راست ایجاد کنت ،این فضا به (خَیّربهمن )الیتیسم  گی جاوید بسازد و سپس با واردشدنبار از زندسراسر فلاکت

پس ر این فضا و سدباعث ایجاد کنتراست اکت )سیاه( که حضور بهمن )نقطه سفید( فضایی سراسر فل کند.

 شود.شکست در آن می

 شد حکم به تقلیل ظلم طبقاتیکرد، شاید میفرودست کار میاقشار  اگر فیلم در عمل بازنمایی تنها با مادۀ

گیرد که بهمن و طلا )طناز طباطبایی( آن را کار میهای قشر فرادست را بهگرینداد، اما از آنجایی که کنش

                                                           

گاه جاوید ط به قماربازی در کُشتی خاکی در قسمت اول، لودادن مخفیهای مربوبنگرید به سکانس افتتاحیه سریال و سکانس17 

 و ابرا )الیکا ناصری( در قسمت دوم، سکانس ربایش نافرجام جاوید در قسمت ششم.

 .بندی قسمت سومسکانس پایان18 

 دهد در طول هشت قسمت.اطلاعاتی که داستان می19 
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ودستان از فر یاغیدر این شرایط، بازنمایی ، کنند، تا آنها را ناجی جاوید و خواهر جاوید معرفی کندنمایندگی می

م طبقاتی ای که ظلگونهرساند: بهظهور میدهنده هست، بلکه خود را در هیئتی ایدئولوژیک نیز بهتنها تقلیلنه

دهد؛ گروهی( تقلیل میای )درونطبقهرو هست، به ظلم درونروزانه با آن روبه فراگیری را که تماشاگر سینما

ز ا کند؛سیستمی را از مخاطب مخفی می ، ظلمیاغی بردگی است.دهد، حلی هم که برای آن پیشنهاد میو راه

، تصویر ناجی عرضه )پارسا پیروزفر( داری، خلافکارانی گنده مانند بهمندار، آن هم چه سرمایهطبقۀ سرمایه

 تماشاگرِ ه ک حقیقتیو نه  کندترسیم می که فیلم از منظر حقیقتی-تصاویرِ فلاکت قشر فرودست را  کند؛ ومی

 چیزدر واقع همهو دهد ارجاع می به خود فرودستان -در بیرون از فیلم با آن مواجه استقشر فرودست 

در دنیایی که واقعاً »یاد آورد: توان بهرا می 20بوروی داینجاست که کلمات گاشود؛ شده بازنمایی میواژگونه

  «.ای از امر پوشالی استاست، امر حقیقی لحظهواژگون گشته

 

 ملودرام به مثابه اسپیدبال

برخلاف ملودرام،  نیست.حلی برای شرایط موجود واقعیت، نیازی به سمپاتی کسی ندارد. سمپاتی هم راه

شدن به نیست. رئالیسم سینمایی تنها و تنها خواستار تبدیل رئالیسم سینمایی خواستار سمپاتی با واقعیت

ریق کند، تا مخاطب از طواقعیت را برسازی می ،میانجی برای برساختن واقعیت است؛ پس بازنمایی رئالیستی

وقوف پیدا کند. اما یک شرط دارد: فیلم به منظور بازنمایی  نامرئی()امر « پذیرزیربنای امر روئیت»آن نسبت به 

رئالیستی، باید به لحاظ تکنیکی بستری را فراهم کند تا تماشاگر اولاً با بازتولید و تکثیر واقعیت مواجه نشود 

باشد. داشتهو دوماً در عمل دیدن )روابط میان سوژه و ابژه( و در عمل دریافت و ادراک، بر عواطف خود کنترل 

کالته هایی برود که مبتنی بر تئاتریدر نتیجه اگر رئالیسم سینمایی دچار انحراف معیار شود و به سمت رهیافت

کنند که در این های روانشناختی وادار میالعملپنداری و عکسباشند )مانند ملودرام( مخاطب را به همذات

-وسیلۀ همذاتملودراماتیک ابتدا تماشاگر را به-ژانریک هایرود. رهیافتحالت کنترل بر عواطف از بین می

یرون یافته به ببه وسیلۀ کاتارسیس، او را آرامش ،اما در ادامه ،کنندزده میهیجان ،پنداری با شخصیت نمایشی

رکیب است که از تقدرتمند بخش آرام-یک محرک :درست مانند اسپیدبال. اسپیدبال کنند؛از سینما منتقل می

تی و های روانشناخباعث تنش)اثر کوکائین(  ااسپیدبال با ایجاد هیستری آید.بدست می 22و هروئین 21کوکائین

 شود؛ مانند ملودرام، که ازطریقباعث تسکین و آرامش می )اثر هروئین(اُفوریا  با ایجاد وعاطفی شدید  هیجانات

                                                           
20 Guy Debord 

کنندگی و هیستریایی شدیداً بالایی دارد و قادر است رابطۀ شخص از مکان تهییجیک محرک قوی که خاصیت کوکائین: 21 

 هذیانی منتقل کند.-واقعینیمه-واقعی را قطع و او را به یک مکان تخیلی

زی ای که بر دستگاه اعصاب مرکجانبهبخش شدیداً قدرتمند است که بخاطر تأثیر همههروئین: یک سایکواکتیوِ ضددرد و آرام22 

گذارد، باعث ایجاد تغییرات در فعالیت شناختی نسبت به فضای واقعی )مکان واقعی( و همچنین با تأثیر بر گیرندۀ عز( می)م

 شود. کننده )استثمارشده( میدرد در مصرفنخاعی باعث تسکین
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، این هیستری را به مخاطب القاء هیستریک استکه سطحی شدیداً  سطح بیرونی واقعیت محدود ازبازنمایی 

با شخصیت ملودراماتیک  سمپاتی در اوحس ایجاد  باعث تماشاگر و هیجانات تحریک احساسات کند و بامی

شده فعلشده، منپوشالی )واژگونه هایکنش ی ملودراماتیک کهدر نتیجه سمپاتی با شخصیت ساختگ؛ شودمی

و  شود، که اثری افوریایییافتن تماشاگر می، باعث کاتارسیس و پالایشکندانگیز( را نمایندگی میو رقت

ز ا را همچنان)خاستگاه درد(  امرنامرئی این تسکین هم زودگذر است و هم از آنجایی که  دهنده دارد؛تسکین

 .گرددمی ظلم طبقاتیو تمدید  انسجام ،تثبیت باعث ،کندچشم مخاطب دور می

از  23زداییتداوم )امر سینماتیک( باعث شخصیتمیانجی روابط میان تداوم و عدمبهرئالیسم سینمایی اما 

یزی که )چو ایجاد کاتارسیس ( است هیستریاییچیزی که شدیداً ) شود تا از فرآیند سمپاتیهای فیلم میآدم

هستی  ،مجزااز طریق ادغام لحظات  مندِ سینماتیک راجریان زمان جلوگیری کند، سپسافوریایی است( 

. این امر ابتدا باعث 24بنیاد )تداومی( ملودراماتیک استروایت صرفاً که اساساً متفاوت با جریان ،بخشدمی

 شدهکند تا واقعیت را برای تماشاگر آرامو دوماً تلاش میشود تا تماشاگر آرام گیرد )دچار هیستریا نشود( می

گیرد تا موقعیت خود را در آن برسازی کند، و به میانجی این امر، فعالیت شناختی او را به کار  )آمادۀ تفکر(

آید شده بازشناسی کند. در نتیجه تماشاگر سینمای رئالیستی وقتی از سالن سینما بیرون میواقعیتِ برسازی

 ه، منفعل،یافتیلم ملودرام پالایشتنها مانند تماشاگر یک فکند، دیگر نهیا صفحۀ نمایشگر خود را خاموش می

پیدا  گیری فعالانه کششنیست؛ بلکه برعکس، او سراپا به سمت یک موضع کردهدریافت اسپیدبالو شده آرام

 معرفتی است.-کند که انتقادیمی

 

 آوانتاژ

و آوانتاژ شد تحت عنوان هتساخ 6931که یکی در سال  یاغی سریال تا قبل از دو فیلم آخر محمد کارت

هایی مواجه «ضعف»با  در بازنمایی سینمایی ، هردو شدیداًشنای پروانهتحت عنوان  6931دیگری در سال 

درک د و هم عدمندهسینمایی را نشان می مسائل بازنمایی درک نظری محمد کارت ازعدم همهستند که 

 رسانند. به روئیت میرا از قشر فرودست شناختی او جامعه

قصد اهراً ظ ،«بنیادروایت»هایی تکنیک یازیدن بهدست در جهتبا تلاش  و« مستند»دوربینی با  آوانتاژ فیلم

کمپ ترک اعتیاد در حال گذراندن دورۀ درمان هستند؛ و یک د که در دهن خواب را نشاکارتن یمعتادان دارد

برند. اینکه چه وضعیتی باعث شده میها غذا خوابدهد که برای کارتنرا نشان  یافتهدرمانهمچنین افرادی 

وانتاژ با آماند؛ به عبارت دیگر، پاسخ میمطلقاً بی آوانتاژخوابی کشانده شوند در که این افراد به اعتیاد و کارتن

ما با چیزی تحت عنوان ارجاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه مندی بیگانه است: مفهوم ارجاع

                                                           
23 depersonalization 

ش با تزئینات و سطح رویۀ اشود تا او در مواجههمی کند و همین امر باعثچیزی که تماشاگر را با بازتولید واقعیت مواجه می24 

 .واقعیت، به هیجان واداشته شود
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ضعیتِ در یک و از اعتیاد که در اساس یک عارضۀ اجتماعی است، آوانتاژبازنمایی  توان گفتمینیستیم. در واقع 

 پذیرد. النفسه )درخود( صورت میفی فراگیر

زنمایی اای بگونهبه« وضعیت فراگیر»زدایی شود: ابهام« بودگیِ وضعیت فراگیردرخود»در اینجا نیاز است تا از 

و  جتماعی، سیاسی، اقتصادیا نیست؛ قیدی که در پیوند با زمینهشامل هیچ قیدی  که گویی مادیت آن شده

 فیلم به لحاظ تماتیک پیاده است، آن هم چه فیلمی؟ فیلمی در چنین شرایطی عملاًترتیب بدین باشد. فرهنگی

 معتادان های واقعی کاشته است؛ فیلمی که سوژۀ خود راها و محیطروی شخصیترا روبه مستند که دوربین

حذف  لمی مقولۀ تماتیک به کلیشود در چنین فیمگر می گردند!خوابی انتخاب کرده که به زندگی برمیکارتن

و « تداومی»شود، و یک تدوین ؟ فیلم برای پوشش این نقصان جدی خود، دست به دامن تدوین میشود

 یهایافته است: ما با شخصیتدر اینجا هم مفهوم روایت تقلیل هرچند کهگیرد. پی می را« بنیادروایت»

ودند و خواب و معتاد بکارتنقبلاً شویم که در وهلۀ اول پیشینه ندارند! فقط اینکه رو میواقعی روبه زدۀفلاکت

 همین. ؛کردن هستنداکنون در حال ترک

اب امر غیبا  و به طور کلی -فرهنگی و اقتصادیاجتماعی، سیاسی، -حذف ارجاعات با در اینجا غیاب پیشینه، 

ر به اسباب و علل اعتیاد د ورودپرداختن به خاستگاه اعتیاد: عدم: عدمسازنددلیل مشترک را مییک تماتیک، 

خورد، تا از های سینمای داستانی و سینمای مستند دائماً سر میاز آنجایی که فیلم روی محدوده و جامعه؛

ی مستند داشته باشد و هم ضعف تماتیک خود را از چشم مخاطب دور نگه دارد، باید گفت این طریق هم ادعا

برد؛ زیرا در روایت درام یا روایی فیلم را هم زیر سوال می ورود به اسباب و علل اعتیاد در جامعه، موجبیتعدم

ن آن در یافتمادیتگیری و فرَآیند شکل پیشینۀ شخصیت و سازی، که متشکل ازشخصیتفرآیند  ،ملودرام

ظهور مستلزم این است که فیلم یک وضعیت فراگیر را بهدر وهلۀ اول است،  موقعیت مفروض )وضعیت فراگیر(

ک و نه با ی و هسترنه با یک فیلم مستند روبهتماشاگر در آوانتاژ  ،در نتیجه؛ (2)نک پینوشت شمارۀ  برساند

 تا ،کندیم های مستند تصویرسازیبیرونی واقعیت را با تکنیکسطح از یک سو یک کلام: فیلم  فیلم روایتی!

یقتِ واقعیت نامرئی )حقتماشاگر  برای آنکه از چشمو از سویی دیگر،  ؛یک مسئلۀ اجتماعی باشد داشتنِ مدعیِ

 در ،سازفیلمآقای . شودمتوسل می« بنیادروایت»های به تکنیک ،تدوین فیلم پنهان کند، در عملِواقعیت( را 

 تلقی کرد.نوعی خلاقیت را  عمل خود این ،نهایت

 . در همان ایامِز جمله تندیس بهترین کارگردانی شددر جشنوارۀ سینماحقیقت برندۀ جوایزی ا آوانتاژ 

: گفت چنین، و او در آن گفتگو دربارۀ فیلم خود استان فارس با محمد کارت گفتگو کردتلویزیون  ،جشنواره

کند چقدر ]سینمای[ بیند و هم احساس میکند که یک فیلم سینمایی میاحساس میهمزمان تماشاگر هم »

 یلمف که کردم را احساس، این آوانتاژ. بله، دقیقاً من به عنوان تماشاگر فیلم 25«استمستند نگاهش فرق کرده

سینمای  ،در واقع بهتر است بگویم که این فیلم است!ساخته و رهیافت سینمای مستند را دگرگون نگاه چقدر

طور کلی به ابزاری در جهت حفظ شرایط دهی، فاقد شجاعت و بهمستند را به یک شیء عقیم، فاقد قوۀ ارجاع

وجود در آن ب خوابیو کارتن اعتیاد که را« فراگیری»وضعیت  ،آوانتاژ شیوۀ بازنمایی .استدادهموجود تقلیل 

 هم خوابیاعتیاد و کارتن مسئلۀ درنتیجه ،رسدظهور میبه درخود )وضعیت( به عنوان یک شیء ،آیندمی

                                                           

 .31شبکه استانی فارس، سال 25 
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بازنمایی سینمایی از فلاکت قشر فرودست  که در آن یاغیدرست مانند  .آیندغیرقابل شناخت از آب درمی

 کند.مطرح می ناپذیرشناخت را مسئلهای است که گونهبه

 

 شنای پروانه
دهد که به هایی به ما میو تصاویری از آدم رودبه سراغ پایین شهر می هم  شنای پروانه درساز فیلمآقای 

ها تا این اندازه در فلاکت پرسیم که چرا این آدمخود می ما فوراً ازهستند.  افتادگیعقبدر فلاکت و شدت 

ند درست مان. باشدشده ازسوی فیلم ارائه کهرسیم نمی مشخص متنیِبرند؛ اما به یک پاسخ درونسر میبه

 ،باشدتهداشفرودست در ذهن  ساخته از اقشارتصویری پیشانتظار دارد که  تماشاگر ازنویس نامهکه فیلم یاغی

افتادگی آنها عقبکه  ،فراهم شود اجتماعیسیاسی، اقتصادی و ی هامدلولتمام  علت ،آن کردن بهبا رجوع تا

 .دهدرا نشان می

شدت با یک مسئلۀ بهرا مخاطب )پردۀ بعد از افتتاحیه(  اول و در پردهخود  سکانس افتتاحیۀ در پروانه شنای

 (یبندگشایی و پایانهای فرارونده، اوجگاه، گرههای بعدی )کنشاما در پردهکشی. کند: زنرو میحساس روبه

باطبایی( )طناز طای از پروانه کسی و با چه انگیزهسازد از اینکه چه کاراگاهی مییک داستان تریلر شبه پلیسی

فیلمنامه را با نگاهی فرمالیستی مورد بررسی قرار  ملودراماتیک در همین راستا ساختار است!فیلم گرفته

کاراگاهی لر پلیسیییک ترشدت حساس دهیم تا این ادعا را اثبات کنیم که فیلم چگونه از یک مسئلۀ بهمی

 سازد.می

 

 فیلم 26آغازگر کنش( ۱

 و رسیدهت شدت به که بینیممی را پروانه است، فیلم آغازکننده کنش از واحد اولین که افتتاحیه سنکاس در

 که) دوم سکانس در. در دست دارندموبایل  که ستافرادی سوی به اشتوجه و کندمی نگاه را خود اطراف

 برادر (عزتی جواد) حجت دیدن به است دستپاچه بسیار که پروانه ،است( فیلم آغازکننده کنش از واحد دومین

 شوهرش سراغ به او اتفاق به که خواهدمی حجت از. زندمی موج پروانه رفتار در معصومیت. رودمی خود شوهر

 برای چراکه دهد، انجام آمیزجنون عملی نگذارند تا بروند است محله یک شماره لات که( آقایی امیر) هاشم

 گناهیبی اثبات برای پروانه اما بماند همانجا که خواهدمی پروانه از حجت. است رفته استخر به گرفتن انتقام

 .بروند استخر به همدیگر اتفاق به تا کندمی متقاعد را حجت و کندنمی خالی را میدان خود

 شماره یقرف و هاشم توسط استخر به حمله تصویرگرِ  است، فیلم آغازکننده کنش سوم واحد که بعدی سکانس

 هر به رویداد این طی در حجت. است هاشم انصار و اعوان از ایعده و( نیاحسینی مهدی) غلامی مصیب یکش

 است، تادهایس اتوموبیل کنار پروانه. کند اتوموبیل بر سوار را او تا بردمی بیرون استخر از را هاشم شده شکلی

 .کندمی نگاه پروانه به دور از هاشم

                                                           

 شود.کنشی که فیلم با آن افتتاح می 26 
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 بارفاجعه و آمیز جنون طرزی به هاشم آن در که واحدی است، آغازگر کنش از واحد آخرین بعدی، سکانس

 . رسدیم خود برانگیزاننده کنش به فیلم این از بعد و رساندمی قتل به حجت حضور در اتوموبیل در را پروانه

 

 27برانگیزاننده کنش( ۲

 حجت رفتنزندان سال ۵ دربارۀ که فیلم زمینهپس یقصه از بخشی ،28کنش این واحدهای از یکی طی در

شان این است دهد که مهمترینو به تماشاگر تعدادی اطلاعات می شودمی مطرح حجت خود زبان از ،هست

 ۀقص از بخش این کشیدنپیش با فیلم. استگذاشته تمامسنگ حجت خانواده برای سال ۵ آن در هاشم که

 مخاطب برای را حجت نظر مورد «اخلاقی ارزشمندی» و «اولیه هدف» تا کندمی مهیا را شرایط ،خود زمینۀپس

 ازدم  حجت که ایاخلاقی ارزش و است زندان از هاشم کشیدنبیرون حجت کاراکتر اولیه هدف. نماید بیان

 .بودکه در روزهای تنگ پشت او را خالی نکرده است هاشم پای ایستادگی نوعیبه ،زندمی آن

هاشم  آزادی برای( داوودنژاد علیرضا) پروانه پدر آقا احمد که آیدمی ، چنینکنش این از دیگر واحدی در

 از افتهی هایینخ سر آقا احمد. کند شناسایی را پروانه فیلم انتشارِ بانیان حجت کهاین مگر ،دهدنمی رضایت

 اولیه هدف بعد به اینجا از و دهدمی قرار حجت اختیار در رااو اطلاعات  است.ی که فیلم را منتشر کردهفرد

 .شودمی (یا موانع هاافکنی)توالی گره فرابرنده کنش وارد فیلم و گرددمی تعیین فیلم اصلی شخصیت

 

 (واحد شش) 29فرابرنده کنش( ۳

 کنش نهایی ، برشواحد این. استنبوده درست آقا احمد سرنخ که شودمی مشخص کنش این اول واحد در

 یلمنامهف مکانیکی عنصر دو میان پاساژآید: می فرابرنده کنش آغازین واحد عنوان به که باشدمی برانگیزاننده

 او به هاشم و رودمی زندان در هاشم ملاقات به حجت کنش این دوم واحد در. «خیزش» و «انگیزش» یعنی

 .کند شروع کجا از پروانه فیلم منتشرکننده فرد شناسایی برای گویدمی

 که رودمی( شادمان علی) خروس اشکان اسم به مشکوک فرد اولین ملاقات به حجت کنش این سوم واحد در

 شودمی متوجه درنهایتحجت کشد اما کارشان به جروبحث می. 30است نامرغوب مشروب تولید او کار و کسب

( هرامب آپانته) شاپور زن سراغ به حجت کنش این چهارم واحد در. استنبوده خروس اشکان کار فیلم انتشار که

 کار فیلم، انتشار که شودمی متوجه هم اینجا درحجت  .استتبدیل کرده قمارخانه اش را بهخانه که رودمی

ا به ر )نک پینوشت شمارۀ ( ی«مفروض شرایط»، فرابرنده کنش چهارم و سوم واحد در فیلم. نیست شاپور زن

 ولیدت آشپزخانه نظیر کارهایی و کسبهمه  پرولتاریا هستند:فرودستان همه لمپنرساند که در آن روئیت می

 یپدر خانۀ جلوی لات ایعده کشیعربده به مربوط کنش این پنجم واحد دارند! قمارخانه و نامرغوب مشروبات

                                                           

 27 Inciting actionزند.: یا کنش انگیزشی: رویدادی که جرقۀ کنش اصلی فیلم را می 

 .هستدر سکانسی که همسر حجت )مهلقا باقری( در حال اصلاح موهای حجت 28 
29 Complication (obstacles) 

 پرولتاریا معنادار است. ساز در هیئتی از لمپناساساً فرودستان نزد فیلم30 
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 ؛ستا داده لوبه پلیس  را قمارخانه و مشروب آشپزخانۀ تولید حجت که ها بر این باورندکشعربده. است حجت

 مصیب بین این در. از سوی یک شخص مجهول ؛ پاپوشیستپاپوش ا یک تنها نبوده، حجت کار درواقع اما

 یجدای فصل که ،کنش این ششم واحد در. شوددرگیر می هاکشعربده با هایشنوچه با و رسدمی راه از غلامی

 حجت از سوالی( صفا ایمان) مصیب و هاشم شوهرخواهر ،هست دوم فرابرنده کنش و اول فرابرنده کنش بین

ا )ام است باهوشی فرد که حجت و «است؟کرده درست پاپوش تو برای موقعیت این در کسی چه: »پرسدمی

 ینب ارتباط متوجه نئونوآرهای گوید چرا باهوش است؟( مانند یک کاراگاه در فیلمفیلمنامه به مخاطب نمی

 حجت از .تاسکرده منتشر را پروانه برهنۀ فیلم کهشود می فردی با کردهدرست را پاپوش این که فردی

 رندهفراب کنش وارد فیلم و. کند کمکبه او  کردهدرست پاپوش که فردی پیداکردن در که خواهدمی دامادشان

 .شودمی دوم

 

 (واحد ۴) دوم فرابرنده کنش( ۴

 دامادشان اتفاق به دارد شهرت فروشیآدم به محله در که نفر یک سراغ به رودمی حجت کنش این اول واحد در

 رتشه فروشیآدم به که هم را دیگر نفر چند. هاستبرند که محل نگهداری سگمی مکانی به و دزدندمی را او

 ارک کنند اعتراف تا کندمی شکنجه را آنها حجت. انداز قبل زندانی کرده آنجا در شکل همین به گویا ،دارند

 سراغ به حجت خواهر و حجت همسر کنش این دوم واحد در. کنندنمی اعتراف هیچکدام اما ،بوده کدامشان

 کنندآزاد  را افراد و شوند قضیه بیخیال که خواهندمی آنها از ، وروندمی پرت مکان آن در حجت داماد و برادر

 مه او و دهستی کجا که گیرداده شوهرش به حجت خواهر که شودمی مشخص سپس نشود، بدتر این از ارک تا

. فرستدمی خانه به آژانس یک با را همسر خود و خواهر حجت. دهدمی لو( حجت خواهر) همسرش مکان را به

 خفت دوباره راه در را آنها و دنرومی کرده آزادشان که افرادی آن سراغ به دامادشان اتفاق به سوم واحد در

 آنها از یکی و ،دندهمی شکنجه را آنها قبل از بدتر طرزی به و ،گردانندبازمی مکان همان به دوباره و دنکنمی

 به حجت چهارم واحد در 31.است کرده درست پاپوش کسیچه دانممی من گویدمی دارد، نام کنتی اکبر که

 تا داد ولپ من به اتایصیغه زن گویدمی که اکبر کنتی به او هست محله به برگشت راه در اکبرکنتی اتفاق

 گیرد فرد اینطریق  از را زن آدرس ،ندارد ایصیغه زن حجت که آنجایی از اما بفروشم، را تو میروی هرجا

 .شودمی سوم رندۀفراب کنش وارد فیلم و. رود می زن آن سراغ به و آوردمی

 

  سوم فرابرنده کنش( ۵

                                                           

ها شلیک به فراریروند و مانند جان وین که روی اسب اند میحجت به همراه شوهرخواهرش به سراغ افرادی که آزاد کرده31 

کننده هوشبه افرادی که در حال دویدن هستند گلولۀ بیکرد، شوهر خواهر حجت هم در ماشین که در حال حرکت هست می

کند! که نماهایی واقعاً غیرقابل باور هستند! در توالی بعدی فردی که افسار چند قلاده سگ را در دست گرفته افراد می شلیک

 دهد که منطق فیلم در اینجا هم واقعاً باورپذیر نیست!و یکی از آنها ماجرا را لو میترساند زندانی را می
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 او از و است )آبان عسکری( موردنظر زن اتوموبیل با حجت اتوموبیل تصادف شامل کنش این اول واحد

به زن به همراه حجت  دوم واحد. کند تعمیر را شاتوموبیل بدنه تا برود صافکاری به همراهش به خواهدمی

 صندوق از را کنتی اکبر هم حجت کند،می حاشا را ماجرا ،زن ،کنش این سوم واحد در 32رود.صافکاری می

 این چهارم واحد در. کند تکذیب را قضیه تواندنمی و بازدمی را قافیه دیگر زن و آوردمی بیرون خود اتوموبیل

 را او و گرفته فیلم او از که ایگونه به، ستهاماجرا این تمام پشت غلامی مصیب که کندمی اعتراف زن ،کنش

 از شیبخ دوباره و فرستدمی اشخانواده برای را فیلمش نگیرد، فیلم استخر در پروانه از اگر که کرده تهدید

 کندیم مصیب با تلفنی تماس به مجبور را زن حجت ،پنجم واحد در. شودمی تشریح فیلمنامه زمینهپس قصه

 .رسدمی 33اوجگاه به فیلم این از بعد. شودمی محرز حجت برای ماجرا صحت و

 

 اوجگاه( ۶

 در زندان هاشم نیاز هایی کهخرید برای ملاقات قرار و است مصیب با حجت تماس ،اوجگاه بحرانی واحد اولین

 صندوق در را او و ،زندمی مصیب به اتوموبیل با ،قرار محل در حجت که است جایی اوجگاه واحد دومین. هست

 و ودب هاشم چشم پروانه گویدمی مصیب که است جایی اوجگاه واحد سومین. بردمی تعمیرگاهش به ،اتومبیل

 او کردن پرت و است مصیب پای به حجت توسط چاقو زدن اوجگاه واحد چهارمین. هاشم چشم به زدم من

 سال ندچ :مصیب توسط زمینه پس قصۀ از دیگر بخشی کردنمطرح اوجگاه واحد پنجمین. تعمیرگاه گودال به

. گیرندب فیلم او از و کنند تجاوز او به ،ببرند باغی به ،کنند خفت را مصیب تا فرستدمی را ایعده هاشم قبل

 یبمص توسط فیلمنامه زمینۀ پس قضۀ از دیگر بخشی کردنتشریح شکل همین به هم اوجگاه شمش واحد

 تو و دکن جاساز تریاک و شیشه ماشینت در تا خرید سنگین ماشین تبرای هاشم گویدمی حجت به که است

 مهاش که تریاکی بابت فهمدمی حجت که اینجاست و کردیمی جاجابه مواد باشی متوجه آنکه بدون او برای

 .استافتاده زندان به سال ۵ به مدت،نددبو کرده جاساز او ماشین در مصیب و

 

                                                           

ی مصیب  از بدن لخت شود همین زن طبق خواستهرود که بعداً معلوم میحجت طبق اعتراف اکبرکنتی به سراغ زنی می32 

استخر فیلم گرفته است. اینجا تناقضی بزرگ در  شناسند، دری او را میپروانه همسر هاشم لات اول محله که همه او و خانواده

شناسد و همراه حجت به آید و آن هم این است که این زن چطور موقع تصادف چهرۀ حجت را نمینامه بوجود میمنطق فیلم

سی که شود کشود حجت که برادر لات اول محله و بردارِ شوهر پروانه هم هست، نشناسد!؟ چطور میرود!؟ مگر میصافکاری می

 وقت حجت را نشناسد و همراه حجت برود صافکاری؟! اکبر کنتی را اجیر کرده تا حجت را زیر نظر بگیرد، آن

Climax 33گشایی ههای فروکاهنده یا گرافکنی( و کنشهای فرابرنده )گرهای که میان کنش: نقطۀ عطف: پرده(resolution) 

 گیرد.قرار می
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افت توان دریروشنی میدرنتیجه بهشود. میبندی های فروکاهنده و سپس پایانکنش فیلم، بعد از این، وارد

-اجراجوییمخود را بر دوش  که رانۀ مکانیکی آورددرمیکاراگاهی کشی یک تریلر پلیسیکه فیلم از مسئلۀ زن

کشی زده و محکومیت که دست به زن)است که مسئلۀ او اساساً آزادی برادرش هست حجت گذاشتههای 

 . د(نشونمی به اعدام منتج هایی اغلباعدام در انتظار اوست؛ هرچند در واقعیت چنین پرونده

بخاطر  (اشاره شد 93 پینوشت شمارۀهمانطور که در )وم فرابرندۀ دنامه در کنشفیلم 34هایفرآیند پیشروی

 دهدتر در کنش فرابرندۀ سوم هم رخ میشکلی عیانبه شود؛ این اتفاقسکته می نقص موجبیت روایی دچار

دادن صورت گرفت، نشانهدف از تحلیل فرمالیستی که در خصوص ساختار فیلمنامه  .(96)نک پینوشت شمارۀ 

پلات  در گسترس سازخوانندۀ این متن به روشنی دریابد که فیلم که نبود، هدف این بودای ایرادات فیلمنامه

 .استساخته ملودرام-یک فیلم تریلر ،کشیزنمادۀ از  نامه خود،فیلم

 فیلم هپروان از ایانگیزه چه با و کسی بپردازد که چه مسئله اگرچه فیلم باید در گسترش پلات خود به این

های نتس «چگونه»که  پروبلماتیزه کنددر خود هم  را مورد این باید نامهداستان فیلم ،اما از سوی دیگر ،گرفته

 از سوی کشیزن عملخاص و بحرانی،  برخی شرایطدر د که نشوباعث می اقشار فرودست فکری و فرهنگی

 بررسی کند که یک کلام: باید 36؟های مردانه، زن را قربانی کنندگیریانتقام خلالدر و یا 35آنها سر بزند

ه کردن بمه واردکه با صد ؟ چیزیشودنگریسته می زن به مثابه ناموس و به مثابه کالای جنسی« چگونه»

ز این فیلم حائ حتی اگراینجاست که  نکتهاما  .شودمیاتوریتۀ مرد رفتن  سیمای اجتماعی او، باعث زیر سوال

ناقص از آب  لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفیهم به بازنمایی فیلم از پدیده باز هم، باشد هم« چگونگی»

  .فرودست نیست اقشارهای فکری و فرهنگی سنتتنها مختص به در واقعیت این امر زیرا ! آمددرمی

 اب مطابق یرفتارها» از ایمجموعه انجام به را سوژه ، کهاست ایدئولوژیک-روبنایی انگارۀ ناموس یکدر واقع 

 از هک است زمانناهم «زیستی-ارزشی نظام» نوعی ناموس مثابه به زن دیگر، عبارت به. کندوادار می «حقیقت

زندگی روستا و شهر  نظمِ  خوردنماهیت برهم عبارتی دیگر:به .استمانده جای به داریسرمایهپیشا مناسبات

دانه در جهان مر ناموس و زن به مثابه کالای جنسی دوتایی زن به مثابه که شودگیری تضادی میباعث شکل

قشر فرادست هم  فرودست، بلکه در مناسبات اجتماعینزد اقشار  تنهادر نتیجه این نه .آوردوجود میه را ب

 .پذیر استامری روئیت

ت با واقعیگیرند، وقتی در قرار میهم اکثریت مردم ایران حتی آنهایی که در زمرۀ روشنفکران  از طرفی دیگر،

وی نیر علامت)کالای جنسی مثابه بهو  ناموسمثابه به  هم، زن برای آنها شوند،رو میچنین موضوعاتی روبه

)همانطور که بارها شاهد عمل  استفاده نکنند «موسنا»از لفظ  ، ولویابدمعنا می( جنسی و اغواکنندۀ مرد

الای مثابه کشاهدیم که زن نزد این اقشار به معمول طورهمچنین بهایم و کشی در میان اقشار فرادست بودهزن

ه گیری مهمی کنتیجه. (است مرد قدرت اغواکنندگی نیروی جنسی و که نمایندۀشود میجنسی نمایش داده

                                                           
34 progressions 

 .زندهاشم با بازی امیر آقایی بدان دست میعملی که 35 

 زند.نیا بدان دست میعملی که مصیب با بازی مهدی حسینی36 



Tajrishcircle.org 
 

یش از ، بسی بناموس ی جنسی و به مثابهکالامثابه زن به  پروبلماتیکآید این است که جا بدست میدر این

له را که ما فوراً مسئاست؛ درنتیجه وقتیایدئولوژیک و یک امر  باشد، یک امر ساختاریمر طبقاتی آنکه یک ا

نمایی در بازنمایی سی، در واقع فیلمساز( )مانند عمل مشعشع آقای کنیمبه پایین شهر منتقل میجهت بررسی 

 *ایم.زدهاز بُعد کمیتی و هم از بُعد کیفیتی دادن مسئله هم دست به تقلیل

است، اگر و فقط  bبازنمایی شیء  aدرحالت کلی یعنی  -چه ملودراماتیک و چه رئالیستی– سینماییبازنمایی 

شود است( متوجه می cای جدا از ه)که سوژ d کار رود، آنگاه تماشاگربه bبه قصد بیان  cاز طرف سوژۀ  aاگر 

پذیرد، سه شرط جدی بازنمایی صورت می، هنگامی که یتعریف بر اساس چنین است. bهمان  aکه منظور از 

ار کتواند به جای آن بهبازنمایی شیئی باشد، درحالی میاگر چیزی  شرط کلی: (6شود: هم پیش کشیده می

مورد تقلیل کیفی و کمی قرار : شیء را در بازنمایی حفظ کندرا در وضع کلی آن شیء  و مقدار رود که حالت

بُعد  از خواه خود آن راو دوماً فیلمساز حق ندارد به دل ای خصوصی نیستمسئلهاولاً ، زیرا بازنمایی اشیاء ندهد

و  پذیردبازنمایی با قصدمندی صورت می: 38آورندگیشرط روی( 2؛ قرار دهد 37دستکاریمورد  کمی و کیفی

 که فردگیرد میبازنمایی صرفاً زمانی صورت : 39شناختباز( شرط 9تواند بازنمایی شود؛ چیزی اتفاقی نمیهیچ

اکنون با تمام  .را بازشناسد a، b، از روی برندمیکار به bرا در مقام نمایندۀ  aجز فرد یا افرادی که بهدیگری 

و  یی جنسکالا مثابه زن به قصد بازنمایی شنای پروانهاول اینکه آیا شود: پرسش مطرح می این اوصاف یک

شیء را در بازنمایی تقلیل زیر سوال است، زیرا  6را دارد؟ اگر چنین قصدی دارد پس شرط  به مثابه ناموس

و  دکنشناخت کلی ایجاد  تواندنمی یافتههم زیر سوال است، زیرا شیء تقلیل 9درنتیجه شرط  .)*( استداده

را  خودشناختی و حتی سیاسی جامعهارجاع ، زن به مثابه کالای جنسی و به مثابه ناموساز همین رو مسئلۀ 

 ند.مادر رابطه با قشر فرادست مسکوت میست که دهد و این درحالیفرودست میتنها به قشر در بازنمایی 

تی را تاریخی، شناخ و متغیرِ شرایط ویژه در شود که در آن تصاویرگفته می فرآیندیم سینمایی به رئالیس

ی ست که باعث شود فعالیت شناختی تماشاگر با رویارویفرآیندیکنند؛ به عبارت دیگر،  تولید «واقعیت» دربارۀ

لکه ، بتنها واقعیت را بازشناسدنهبا تصاویر سینمایی برانگیخته شود و همین امر موجب گردد تا مخاطب 

کلی به 9و  6بر اساس این تعریف، و با درنظرگرفتن اینکه شرط  کند. در آن واقعیت بازشناسیهم خودش را 

 ،نهشنای پروان حکمی را صادر کرد: فیلم چنی قطعیتبه زیر سوال هستند، پس باید -طبق تعریف مقدم-

دوتایی زن به مثابه ناموس و زن به مثابه کالای جنسی در جهان  به که تضادی گیریِشکل وعللِاسباب دربارۀ

ت در شناخت واقعیباعث سردرگمی تماشاگر  بلکه کندایجاد نمی شناختی جامع تنهانه شود،میمنجر مردانه 

 ست کهد و این درحالینشوضرر قشرفرودست وارد عمل میتنها به دهیدر عمل ارجاع؛ در واقع شودنیز می

 رودستف قشر فلاکت ،یاغیمانند  ،هم شنای پروانهفیلمساز در رود. درنتیجه قسر درمی مهلکهر فرادست از اقشا

مندی سئلهبه لحاظ مفیلم خود را تا بتواند  کندتبدیل میفیلم تنها برای جذابیت و تزئین را به ابزار و متاعی 

                                                           
37 manipulation 
38 intentionality 
39 recognition 
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از  دادن قاتل )هاشم(تنها نجات بعد از قتل پروانه ست که مسئلۀ فیلمعرضه کند؛ و این درحالی جذاب

ر د الذکر مطرح نشد اما به صراحتفرمالیستی فوق)که در تحلیل است و در پایان فیلم هم  محکومیت اعدام

که در ماشین او تریاک و شیشه  از هاشم و مصیب غلامی است حجت گیریانتقامروشن است(  خود فیلم

 بودند.جاساز کرده

 یک وضعیت در، آوانتاژ مانند مسئلۀ اعتیاد در را کشی(مسئله )زن ،شنای پروانه فیلمساز در در نهایت باید گفت

رودست قشر ف خودِ  تنها در پیوند با (وضعیت)مادی آن قیود که طوری کند؛ بهبازنمایی میالنفسه )درخود( فی

لم به و فی کشی وجود دارددربارۀ مسئلۀ زناز منظر حقیقتی که در بیرون از فیلم درنتیجه  .دنشومعرفی می

حاظ تنها به لنهکه این امر ؛ ستیافتهکشی شدیداً تقلیلفیلم از زن شیوۀ پرداختشود، آن نزدیک هم نمی

بقاتی نگاه طشناختی هم به لحاظ جامعهدهد، بلکه فهم فیلمساز از مسائل بازنمایی را نشان میسینمایی عدم

درست اینجاست که سینما خود را نه فقط به عنوان یک مدیوم  رساند.را میقشر فرودست  فیلمساز و تحقیر

 است. نیز کند که در پیوند با علوم انسانیمعرفی می هنری بلکه به عنوان یک علم

 

 یاغی 

 ملودرام که این این نتیجه رسیدمملودرام فنی و دقیق است، به یک یاغیهای پیشین، با فرض اینکه در بخش

دهد که نتیجۀ آن تقلیل فرودستان به یک وضعیت فراگیر را در بازنمایی به یک وضعیت درخود تقلیل می

نیست، بلکه از امکانات محدود  یاغیدر وهلۀ اول از ضعف  مورد، پرولتاریا( است، و این)لمپنگروه خاص 

گیرم که ملودرام یک فرم مکفی برای بازنمایی گیرد؛ اما در این بخش فرض را بر این میملودرام نشأت می

یی بازنما یاغیرام پرولتاریا هستند که ملودرئالیستی سینمایی است و فرودستان هم، همین گروه لمپن

پردازی که کار ویژۀ درام روم تا آن را از منظر شخصیتمی یاغیسراغ است؛ حال با داشتن این فرض، بهکرده

است یا خیر، به  ملودرام یاغیدر نهایت دربارۀ اینکه آیا  ؛ وو ملودرام سینمایی است، مورد بررسی قرار دهم

 نتایجی دست پیدا کنم.

عیت یک وض رئالیستی از ملودرام قادر به بازنماییهمانطور که بحث شد  است. ملودرام سریالیک فیلم یاغی

 که خواستار امر شخصی و رویارویی کندپنداری و کاتارسیس استفاده میزیرا از الگوهای همذات نیست؛فراگیر 

 فراگیر  مرابرخلاف رئالیسم سینمایی که خواستار  با شخصیت سینمایی است؛سوژۀ ناظر در مقام یک شخصیت 

 در مقام یک سوژۀ جمعی است. سوژۀ ناظر آن با و رویاروکردن

 یل بهتبد ؛ تا شخصیت(زمینه)انتقال شخص از زمینه به پیش است پردازیشخصیت در تلاش برایملودرام 

از طریق فضای  ما ،ملودرام فیلمِ  جهانِدر  .اجتماعی خود باشد های پایگاهها و موومانکنش ی«نماینده»

شویم رو میروبهشخصیت  پایگاه اجتماعیبا  -یافتههرچند تقلیل- شدهبازنمایی (2) پینوشت شمارۀ  مفروض

ماعی تهای اجبندینمایندۀ تمام گروهپرولتاریا ما حتی با پذیرش اینکه لمپن ،یاغیاما در . پذیریمو آن را می

 یک لمپن به عنوان سریال(به حضور جاوید )شخصیت اصلی فیلمد، بازهم فرودست باشاقشار موسوم به 

، قماربازی، دزدی و فروشیرند برای پول دست به آدمحاضکه  روهی لمپنگدر میان  «خوب»و « مداراخلاق»
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 دست نداریم؛ یکدر ای پیشینه« خوب»لمپن  این از در این سریال،؛ زیرا ما واقعاً شویممشکوک می ،... بزنند

 آدم خوبی از آب درآمده؟ ،همه گرگکلام: چرا این پسر میان این

 شخصیت) یاغیپردازی نیست. شخصیتیافته هم قادر به در همین فضای تقلیل فیلمساز این است که مسئله

 همین میانجی به و دارد تری«خوب» اخلاق پرولترهالمپن دیگر میان که پرولترلمپن یک (:اصلی، جاوید

 فیلم یسمالیت نمایندۀ برای کردنبندگی شایستگیِ اخلاقیات، در نه )خلقیات( و فردی در اخلاق بودگی«خوب»

 و «حسابیآدم» یک به را «کنگوش/حرفخوب» پرولترلمپن این است قرار حالا که الیتیسمی داراست؛ را

وژه ساین  .کند تبدیل کشتی« قهرمان»به به جایگاهی برساند که استحقاقش را دارد؛ یعنی او را  درنهایت

 شود.نمایندگی می توسط جاوید

زمینۀ منطقی نیز هست که پیشینۀ بر کنش جاری حائز داستان پسعلاوهدرحالت کلی، نامه فیلمیک 

تا نیم، نگاه ک یاغینامۀ اگر بخواهیم از منظری فرمالیستی به ساختار فیلم. کندها و ... را معرفی میشخصیت

ه را پیوند بزنیم به اینک بودن جاویدبه نتایجی برسیم، راهی نداریم مگر اینکه خوب بودن جاویدخوب دربارۀ

ی بودن عاطزنم )به معنی خوب کلمه(؛ یا اینکه خوبگوید برای تو دنیا را آتش میعاشق ابرا است و به او می

دونفر از  ؟فیلمساز چه قصدی داردنیست؟! واقعاً کند! احمقانه است! را پیوند بزنیم به اینکه موسیقی کار می

ای ینههیچ دلیل و پیشبیپاره کنند، رای پول یکدیگر را مثل گرگ تکهکه حاضرند ب میان یک جماعت لمپن

ا بودن جاوید و عاطی رآیند! اگر باز هم تلاش کنیم تا از منظر فرمالیستی علت خوبخصال از آب درمیفرشته

در گوید، پمی ی که عاطی به طلاهیم باید به سکانسی از قسمت هشتم رجوع کنیم؛ جایمورد بررسی قرار د

علیرغم اینکه زن زیبایی بود، مجبور شد  ،خواست دست به هرکاری بزندمادرم برای آنکه نمی 40جاوید که مُرد

اند بزرگ شده «حلال نان»گر این است که چون جاوید و عاطی با شورخانه کار کند. این دیالوگ بیانتا در مرده

 احمقانه! ی هستند!«خوب»های درنتیجه آدم

هر شخصیت  درواقع دهد.پردازی درست اینجاست که خود را نشان میساز در شخصیتفهم غیرتاریخی فیلم

صورت فیلم کاریکاتوری از یک آدم بد را بجای یابی گردد، در غیر اینتاریخی عینیت باید در یک فرآیند

د. پس کنیا بلعکس، کاریکاتوری از یک آدم خوب را بجای یک شخصیت خوب به ما معرفی میشخصیت بد و 

 ارنامهدر ک است و سابقۀ تئاتر و سینمای مستند هم ی رئالیسمسازی که مدعشود که فیلممشخص می اینجا

دام هیچکو کارگردان نویس نامهفیلمرسد. مندی در اثر او به روئیت نمیدارد، گویا هیچ درکی از مفهوم تاریخ

گیری شود، شیئیست که از گذشته شروع به شکلاساساً آنچه به عنوان شخصیت معرفی میدانند که نمی

 شوداست؛ به عبارتی دیگر، پیشینۀ شخصیت و ارتباط این پیشینه با وضعیت اکنونی اوست که باعث میکرده

که  دهدنشان مینویس نامهفیلم. در اینجا غیاب درک تاریخی دریابدرا به عنوان یک شخصیت  ، اوتماشاگر

 –شینیپی–خواهد وضعیت کردن چند دیالوگ میپینهزمینه هم ندارد! تنها با وصلهنامه حتی داستان پسفیلم

زیر سوال است؛ زیرا در اساس مسئلۀ شدت و خاستگاه شدت  داستاناکنونی  وضعیتِ ،در این شرایطبسازد. 

                                                           

 شایان ذکر است که جاوید و عاطی خواهر و برادر ناتنی هستند: از یک مادر و دو پدر. 40 
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ر ست، که این وضعیت دیک وضعیتِ کیفی از آگاهی ا -گویدهمانطور که برگسون می– زیر سوال است: شدت

است. بنابراین،  موجود« فضا»شود که این شیء در است؛ و توسطِ یک شیءِ کمّیتی ایجاد می موجود« زمان»

اه شدت(؛ و به همین خاطر است است )خاستگی است که آن شدت را ایجاد کرده«یتماثری از آن ک»شدت، 

 .مشکوک هستیم 42در پشت امر پیشینی 41ما به حضور امر اخیرکه 

را درستی مطرح و اجهم زیر سوال است. اگر موجبیت روایی بهفیلمنامه مسئلۀ موجبیت روایی ترتیب بدین

 ای به بعد باعث پیوندهای عاطفی و سمپاتیکگیرید و از نقطهکار میتماشاگر را به پنداریهمذاتگردد، فعالیت 

با  تماشاگر وقتیکاتارسیس خواهد بود:  رسیدن بهشود، که نتیجۀ این امر میان تماشاگر و شخصیت اول می

دیک نز ،هستیم منطبقبه باورکردن شخصیت، از این حیث که چقدر من و او شود امر حائز پیشینه مواجه می

یز نهمانطور که پیشتر - شود و درنتیجهبا امر اخیر در پی امر پیشینی مواجه می در هر لحظه،زیرا  ؛شودمی

ه اثر ک فریب دهدای گونهبهتواند او را خوبی میبه ،با تهییج احساسات اوهیستریای ملودراماتیک  -شدگفته

 .یردگمیپنداری را همذاتاز تماشاگر اما فیلم )و نه فیلمنامه(  .دهنده باشد(تسکین) باشدافوریایی داشته

سازد، ای نمیو ملودرام را در فضای فیلمنامهنیست، پردازی در ساختار فیلمنامه قادر به شخصیتاگرچه  یاغی

 سن است.میزاندهد؛ جایی که قلمروی پوشش میاما این ضعف خود را با فضای تصویری 

یداً خاصیتی شد کند،می مواجهسطح خارجی واقعیت  امانِمخاطب را بلاواسطه با تکثیر بی جهت کهاز آن یاغی

 شهرپایین هایی ازبا مکان 43فضای پرده در امانیطرز بیتماشاگر را به ،های اول، در قسمتیاغی دارد. القاءکننده

اده استفالقاءکنندگی  برشت هم از خاصیت است.جاوید مکان زیستی و پایگاه اجتماعی  که کندمواجه می

ر آثا ؛ بر خلافساخترو میروبه شدهزیربنای امر مرئیامان با طور بیای که تماشاگر را بهگونهکرد؛ بهمی

 مواجهۀ بلاواسطۀکنند. مواجه میخارجی واقعیت )امور مرئی( سطحکه مخاطب را با  یاغیایدئولوژیکی مانند 

                                                           
41 the latter 
42 the former 

های تکنیک(. 6935ضابطی جهرمی، احمد. )) شوده توسط عدسی و قاب دوربین خلق میپرده: فضایی دو بعدی است کفضای 43 
 .(. تهران: انتشارات دانشگاه صدا وسیماتدوین، جلد دوم: تدوین غیرتداومی
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 44سنبیند: مواجهۀ فضای میزانکند که میمحلات پایین، تماشاگر را درگیر هرآنچیزی می تماشاگر با اگزوتیک

  .47، و زمان روانی46سوبژکتیو تماشاگر با فضای 45و زمان دراماتیک

همانطور – رو هست کهبا شخصیتی روبه -همانطور که در ابتدای این نوشتار آمد–از سکانس افتتاحیه  تماشاگر

عی، واق ی به ظاهرهاوقفه او در مکانحضور بی ؛ اماآیددر ساختار فیلمنامه در نمیاساساً  -اثبات شد در بالا که

کند که زیرا خودش را تداعی میکند؛ درگیر هیستریا می ، تماشاگر را48و سرکوب او توسط محیط اجتماعی

یت با دنبال رابطۀ شخصآنکه بهجای درنتیجه تماشاگر بهاست. در بیرون توسط واقعیات بیرونی سرکوب شده

که آپاراتوس ایدئولوژیک فیلم در هرلحظه آن را خواستار  شودشناختی میهای روانواکنشزمینه باشد، درگیر 

 است.

شدن با فضاست که و بدن زیسته در مواجه ناپذیر در رابطه با تجربۀ زیسته است،فضا، بخشی حیاتی و اجتناب

از همین  کردن است.کردن و ادراکتجربه فرضی ضروری برای احساس کردن،فضا، پیشحضور در  یابد.معنا می

این تجربه را همانطور که  )تماشاگر( است، و سوژهشود، با تجربه مواجه شدهرو وقتی که بدن با فضا مواجه می

ام سینمایی و در تماشاگری درام سینمایی، ملودر «.کندعموماً حقیقی و واقعی فرض می»گوید: هوسرل می

و زمان دراماتیک سن نما از فیلم، از طریق فضای میزانفیزیکی در یک  احساس درگیریکمدی سینمایی، 

                                                           

ن خوانده میزانسکند هرآنچه که دوربین در قاب ضبط می است. در سینما« میزانسن»فضای پروفیلمیک: فضای دربرگیرنده   44 

شود. به عبارتی، مفهوم میزانسن در سینما معادل کل تصویر است. گرچه تدوین با میزانسن پیوندی بنیادی دارد، اما معمولًا می

-ز این رو مبحث زیباییدهد. انسن خود حیطه مستقلی را تشکیل میگیرد، چون میزاز حوزه میزانسن مورد بحث قرار میجدا ا

یزانسن این دلیل از مبحث مشود. مبحث تدوین را به بندی میی تصویر )میزانسن( و تدوین تقسیمشناسی فیلم به دو حوزه کل

طور کلی نبه ادراکی یا استنباطی دارد. بهاست و تأثیرات آن صرفاً ج« نادیدنی»ای ند که تدوین برخلاف تصویر، پدیدهکنجدا می

مدتًا های داستانی و دراماتیک عبرداری. )فیلمای است، و مختص فیلمیافتهازمانشده یا سروفیلمیک معمولاً فضای طراحیای پفض

ی اده موجود در جهان فیزیکهای مستند غالباً از فضاهای طبیعی یا آمکنند، اما فیلمشده استفاده میاز این نوع فضای سازماندهی

 .)همان( برند(اند بهره میکاری و تنظیم نشدهکه دست

 شود(ویداد در فیلم فشرده یا کوتاه میشود. )زمان ریا زمان فیزیکی حاصل می« ن واقعیزما»کردن از فشرده زمان دراماتیک: 45 

 .)همان(

ولاً معمسازد. این نوع فضا روی پرده در ذهن خود می« شدهتدوین»ه تماشاگر با دیدن تصاویر فضای ذهنی: فضایی است ک46 

اب، های مختلف تجسم رویدادهای خارج از قست. مواردی چون شیوهفضای تخیلی یا ذهنی )روانشناختی( خاص تماشاگر ا

ای از صداها ای که یک یا مجموعهها و نوع رابطهشده بین سکانسهای تصویرنشده و یا حذففضاهای حذف شده و تداعی زمان

شند در خلق بار )با تدوین( داشتهای از تصاویتصویر )با میزانسن( و یا با رشتهتوانند با لحاظ توصیفی، تجسمی و روایتی می به

که روی  فضایی است طور کلی این نوع فضا نتیجه فعالیت ذهنی و ادراکی تماشاگر بر پایهای دارند. بهاین نوع فضا نقش عمده

 .همان() شودشناختی تماشاگر منتقل میو روان به فضای ذهنی نهایتاً  -روایت بنیاد-کند. تأثیر روایت فیلم پرده تماشا می

ن کند. این زماتماشای فیلم از رویداد تجربه می زمان ذهنی یا عاطفی است که بیننده طیزمان روانی: احساس گذشت مدت 47 

 شودهم خوانده می« زمان عاطفی»منظر  تر از زمان واقعی است از ایندار یا طولانیشناختی عمدتاً گسترده، کشدرونی یا روان

 .)همان(

لم آورده هایی از فیو مثال بحثه آن ای دربارطبقهپیرو تقلیل ظلم طبقاتی به ظلم درون طبق داستان فیلمنامه که پیشتر48  

 شد.
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اشاگر و ژکتیو تماز طریق فضای سوب های احساساتی در تماشاگرگیری واکنششکلمنجر به آید که بوجود می

ثرتر های مواشاگر نیز به گونهتمبیشتری داشته باشد، قدرت القائی فیلم که  قدرهر و شود؛زمان روانی می

احساساتی که ژست، وضعیت و موومان در اثر، قصد انتقالش  پنداری کند، و ادراکش ازمذاته جاویدبا تواند می

آن  ای که بهبه صورتی ناخودآگاه به روی ابژه اش رافرم بدنی و روحی تماشاگر. تر خواهد بودعمیق را دارند،

 است که شکل و موقعیت داربه عنوان ناظر از این ظرفیت برخور و ؛کندافکنی می، بیرون)جاوید( نگردمی

بیند، خودش را به بخشی از آنچه که می واسطه افکنی کند و بدیند را به شکل و موقعیت اشیاء بروندرونی خو

ت درست اینجاس مپاتی نیز هستیم.ا بر سمپاتی ازسوی تماشاگر، شاهددرنتیجه در اینجا علاوه .49تبدیل کند

از  یاغی .50کنددر یک سطح پیچیدۀ روانشناختی متوقف میشود و تماشاگر را پنداری کامل میکه همذات

-که در ساختار ژانریکیافتۀ سوژۀ ناظر( های بدن)در اینجا واکنشپنداری طریق الگوی روایی همذات

ترغیب  با فیگوری امپاتیکک و سمپاتی هایواکنش فرودست را بهپذیر است، تماشاگر قشر ملودراماتیک توجه

 صحبت شد. اشکه پیشتر درباره –است فرهنگی بیرون آوردهکند که آن را از درون نظام سیاسیمی
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طریق امپاتی با  بسط ادراکات فضایی تماشاگر از(. 6911قهرمانی، محمدباقر و دیگران. )( 6در همین راستا رجوع کنید: 49 
نظریۀ فرم:  زنگنه، پارسا. (2. 43. ص 9، شماره 29هنرهای نمایشی و موسیقی. دوره -. نشریه هنرهای زیبافیلمی کالبدهای

-دی، همسانمنبندی، زمانائتی بر مقولات ترکیبلوکاچِ جوان، آندره بازن، بِلا بالاژ، لوکاچِ مارکسیست و ایزنشتاین؛ پژوهش و قر

 )بخش اول(، نظریه فیلم سیاسی. دوفصلنامۀ پراوادا؛ شماره هفتم، و مونتاژ پنداری، تم

https://t.me/pravada_du_cinema/18. 
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