
 

 

 

 ممکن می شود؟ "بوطیقا"ستانه، یا چگونه در آ

 مازیار اسالمی - "بوطیقای گسست، سینمای اصغر فرهادی"یادداشتی بر کتاب 
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بالغی  پوشیِ پردازی و پرده استعاره ردگی مفاهیم نظری و نوعی ما کتابی از هر نظر یگانه است. فش در زمانه "بوطیقای گسست"

ی درون و  ی نقد و محدوده هو مفاهیم را چه در رابطه با مقول ها ها، ایده ی وسیعی از پرسش شود که دامنه موجب میکتاب  در فرم گفتاریِ

شود  ها بیرونی تلقی می با قسمی تاریخمندی که نسبت به آنزیباشناسی و چه در رابطه با پیوند ضروری آثار و اشکال هنری ی  حوزه بیرونِ

نگرد و  خیره در چشمان منتقد می ،ها بعد کم تا سال ای است که دست کنم کتاب اسالمی ابژه رو گمان می گسترده شود. از اینرویمان  پیش

ه تالش من در این مقال .(باشد که چنین باشدی خودش راه خواهد داد ) سی دربارهنوی شرح و معرفی و نقد و حاشیه گیری از چشم به شمار

شوند  ب میقادی کتاب محسوتی مرکزی برای منظر ان رسد دو ایده که به نظر می "آستانه حد ِّ"و  "گسست"ی  خواهم کرد به میانجی ایده



 

 

. در مند شود بهرهآن  از اش انتقادی منظرِ گیرد تا برای ترسیم نوعی دورنمای کلیِ آن را از نجوم وام می که اسالمی ای بپردازم به استعاره

کشی طریق مرز هد شد و از اینآستانه شرح داده خوا موقعیت استقرار در حد ِّ از چهار شکل یا صورتبندی ی مثابه بهی گسست  یدهاین مسیر ا

 ی ما روشن خواهد شد. گرای نقد فیلم در زمانه ا فضای خموده و واپسب "بوطیقای گسست"اساسی 

 "تفسیر ی آستانه حد ِّ"ی  مثابه گسست بهیک: 

ترین  ها یا نشسته بر نزدیک شکن ها. تکیه داده به موج هاست. ایستاده بر ساحل یا درازکشیده بر ایوان ها و بندرگاه او مقیم آستانه

از سفری طوالنی که  کنند یا این به قصد مقصدی دوردست ترک میی اسکله، گرم تماشای کسانی که بندرگاه را  سکوی مشرف به کناره

را فراتر  کنند که باید آن تی را طلب مییا لذِّرفتن، گو شوقِ همه این مسافران، با آنگذارند.  ین بارانداز پرجوش و خروش میآیند و پا به ا می

کسی است  از آنِ بودلرقول  تی مرموز که بهبودن برابر نیست. لذِّ طور در آستانه این چیز با لذت  برای او امّا هیچ جا و اکنون جستجو کنند. از این

"کردن قتعمّت دیگر نه از کنجکاوی نصیبی دارد و نه از بلندپروازی، لذِّ"که 
1. 

که در جستجوی ردّپای حقیقت  تفسیرگری  ."اعماقکاوشگر خوبِ "کارمان بیاید:  به بودلری  بیشتر از بیان شاعرانه نیچه شاید بیان فلسفیِ

ی  یا متفکر انتقادیِ زمانه نیچهتفسیرگرِ آرمانیِ  ها نور بتاباند. پس از این جهت حرکت  گذارد تا به تاریکی پا به اعماق پنهان درون می ،ناب

 جا که نقد عبارتی از آن شدگی است. به ی فریب و تسلیم ستههمب ،از طرفی این عمق اما باید حرکتی عمودی و رو به پایین یا عمق باشد. امّ

 این حرکت  فرورفتن در عمق از طرفی نوعی حرکت صعودیِ روبه باال را ،درونی و پنهان ابژه را آشکار و بیرونی کند باید مواضع و مختصات

گیرد تا این حقیقت را در  آید، عقابی از زمین اوج می شود. پس هر بار که زرتشتی از فراز بلندی به عمق زمین فرو می نیز شامل می

سطح که به شکل فریبکارانه این های  خوردگی چیزی نیستند جز چین تماشا بگذارد که اعماق و ارتفاعات اش به اندازِ نگاه  سراسربین چشم

ی  ی آستانه مثابه را به سطحمتضاد  بیرون و درون،  سوی دو قطبِ تفسیر به گرا و واگرای حرکت  ماهیت دوگانه .کنند کار میحقیقت را ان

تواند تا هر زمان ادامه یابد، به هر  ها می نشانه پایانِ بی ناپذیر است و بنا به دیالکتیک  عبارتی تفسیر امری پایان کند. به محال تفسیر مرئی می

ی  را از حرکت بازدارد و این زنجیره ای آن که تکانه که به پشت سرش بنگرد، مگر این آن بی ،بچرخد و هر مسیری را پیش بگیرد سویی

 یکی رو به بیرون و دیگری به درون.ی متعارض تفسیر، ای حاصل از دو نیرو نهایت را بگسلد، تکانه بی



 

 

اگر از "مواجه شد.  "بوطیقای گسست"ی  در انتهای مقدمه نیچهقول مازیار اسالمی از تر با نقل  نحوی دقیق توان به ای می در چنین زمینه

ترین  امروزه مهم. اسالمی "های فیلسوف، کارِ هنرمند و اعمال نیک رسند، اندیشه هم می ی چیزها سرانجام به ارتفاعی درست بنگریم همه

خواهد برای نگریستن به سینمای فرهادی به  کند که می کوششی تلقی میداند و کتابش را  رسالت نقد را یافتن آن ارتفاع درست می

. "کند را نیز فراهم می کند و امکان فراروی از آن ی نقد می افق با ابژه زمان نقد را هم عملیات جستجویی که هم" ی آن ارتفاع برآید،جستجو

شود.  فهمیده می دورانیندیِ تنها در نسبت با مفهوم زمانم ،دای از تفسیر یا نق دهد این فهم نیچه نشان می میشل فوکوطور که  همان

تفسیر دورانی  هر صورت زمانی خطی است، زمانِ ها که زمانی واجد تاریخ انقضا است و برخالف زمان دیالکتیک که به برخالف زمان نشانه

ختی و داللتیِ شنا ود که یا از پیِ نظمِ نشانهش با دو مرزکشیِ اساسی نسبت به گفتارهایی مشخص می "بوطیقای گسست"رو  است. از این

اعتنا به متنِ  دهند، یا بی ا تقلیل میستند و از این طریق متن را به معنآن ه ایستا میان اثر و تاریخِ و نپی ایجاد ارتباطی معیّفیلم، در 

تند های ناهمسازی هس ای مرکِّب از انواع و اقسام ایده های سلیقه چینها و ساختن جور پایانِ نشانه بی ی تاریخ، بنا به سرشت دیالکتیک  زمینه

ای ناکارآمد و نارس از  ، که ترجمه"بیماری عشق افراطی به فیلم"شوند،  میمجموع  نگیهوار فر فرهیخته که تنها زیر نام نوعی بیماریِ

درون و  ی محالِ آستانهقیمت ایستادن در  به ،تفسیر ی گسست  مثابه از این جهت گسست برای کتاب اسالمی به ی فرانسوی آن است. نسخه

و بیرون یعنی گرانشی که اجزا را از هایی قابل شناسایی عرضه می کنند که خود را به مثابه واحد ییاجزا و نشانه ها بیرون است، درون یعنی

 ."برای خود"و بیرون یعنی  "درخود" ها را با امر کلی نمودار می کند. درون یعنی و پیوند دیالکتیکی آن انزوای واحدشان بیرون می آورد

 "خواست کنش یا تصمیمی  آستانه حد ِّ"ی  مثابه گسست بهدو: 

تواند جان بگیرد و به یک معنا  که چگونه فیلم می شدن یک فیلم. این ی چگونگی ممکن کتابی است درباره "بوطیقای گسست"

سش رو که حدود این پر دهد که چنین چیزی ممکن نیست مگر این مان می رفته نشان . اما کتاب رفته"دیدنی"بدل به تصویری شود حقیقتاً 

پرسش از  اندیشد، قام تصویر میمرو به پرسش از هستیِ تصویر، تصویری که به خودش در تر گشوده شود،  هایی گسترده ها و امکان به افق

که چگونه یک فیلم از یک فیلمساز، در اتصال و انفصالش نسبت  ینو ا ( سینماهای) مناقشه برانگیز آن با تاریخ ماهیت امر بازنمایانه و نسبت 

ها  هر یک از فیلم هم با آن پیوند ناسازگونی که آن– طور نسبت به دیگر آثار سینمای جهان و همین ری که او ساخته استهای دیگ به فیلم



 

 

که در  د که تاریخ سینما نام دارد و ایننی عظیمی تعلق دار منظومههمگی به آن  -دارند اند خیِ خاصی که از متن آن برآمدهی تاری با زمینه

 مان خواهد بود.  انداز تاریخی جهان مدرن تری فهمیده شود که همان چشم ی وسیع تواند در متن زمینه نهایت خود  این تاریخ تنها می

بش را از همان آغاز ی استعالیی کتا رد، به یک معنا نقشهگی زمین که از نجوم وام می انتقالیو  وضعیی حرکت  با تکیه بر استعاره اسالمی

نخست حرکت وضعی فیلمساز پیرامون خودش، تحول " فیلمساز و آثارش مواجه خواهد بود:منتقد با دو حرکت دورانی برای  کند: ترسیم می

وضعیت خاص و جزئی. و دوم حرکت انتقالی دهد، در  اش رخ می و تکاملی که البته نه به شکل خطی بلکه به شکل دوّار در مسیر فیلمسازی

کلی ش اصطالح بیضی در حرکت به شمولش، سینمای معاصر جهان، در وضعیت عام و جهان در دلِ خوانیم، چه کلیت  سینما می آن آن، در متنِ

دارد و از نیروی گرانش شکل که تاریخ در کانون آن قرار  بیضی شود. مدار گردشِ ه تاریخ خوانده میتاثیر جرم عظیمی است ک که تحت

 دیالکتیک حرکت وضعیجایی که فیلمساز در بطن  یابد: قیقاً در همین نقطه نمود میلیفی فرهادی دی تأ سویه عظیم آن گریزی نیست. ]...[

  ."کند ی میوفرارَ "برای خود بودن"معنای  بودن به  لفبه مؤ، "در خود بودن"معنای  لف بودن بهاز مؤ کت انتقالی و تاریخی بودنحر -

کند که اگر روشن نشود  خود دو ابهام یا مسئله را حمل می امّا در متنِ رسد نظر می جسورانه و زیبا بهاین استعاره  طور که پیداست همین هالبتِّ

 نظر خواهد رسید.  کارکرد استعاره گنگ به باید گفت

بخشد که نیروی  ای گدازان به آن می هسته ،گازهای در حال احتراقابهام اول مربوط به کانون تاریخ است: اگر در خورشید فعل و انفعاالت 

ی گدازان تاریخ کدام خواهد بود؟ یا  گاه هسته تاباند، آن پیرامون خودش کج می شکلِ کند و زمین را بر مدار بیضی گرانش را توجیه می

ها را طوری کج کند که فیلمساز را به حرکت  ها و داللت ها و فاکت ی کدام تاریخ واجد چنین نیروی گرانشی است که مسیر نشانهعبارت به

ی  با مقوله "بوطیقای گسست"دورانیِ وضعی و انتقالی بکشاند؟ تعیین این گرانش ضروری است چرا که مشخص خواهد کرد که 

تمامی  کند. از این منظر مازیار اسالمی به ها چگونه برخورد می گفتارهای انتقادی و روابط بینامتنی آن ی فیلم و نسبت آن با شناسانه نشانه

تاریخ  ها به کلِ ارز با نسبت تاریخ انقالب میان تاریخ بشر به تاریخ کل کائنات را هم که نسبت  امینیبناست، یعنی همانند  والتر بنیامینپیرو 

سینما تا رو  کند. از آن در تاریخ ایران مدرن بررسی می 57آن نیروی گرانشی عظیم را در رابطه با رخداد انقالب دانست، اسالمی نیز  بشر می

های متنیت  ها و اشاره و به داللت کند که به قبل از انقالب و بعد از انقالب اشاره میشود  یای کاذب تعریف م ی هفتاد با دوگانه پیش از دهه

قول  و بهاندارد  بار در متن این دوگانگی شکاف می نخستینبرای  76خرداد جریان اصالحات و در چنین بستری  .ها شکل می بخشد فیلم



 

 

شود. هر دو دسته از رویارویی و مواجه با مغاک  ساز منتج می طور کلی به تولید دو دسته فیلم آورد که به سربرمی  ای اسالمی خأل معنایی

 "گسست"رو مفهوم  از این. "معنایی و بالهت بی"و دیگری از طریق بیزینس  "بیزینس معنا و معنویت"میانجی  زنند، اولی به سرباز می

ای  ی زمینه مثابه بهسینمای فرهادی  دهد که با می این امکان را میمعنایی تاریخی و سیاسی، به اسال به ی سربرآوردن مغاک مثابه به

رود  کنشی فراهم آورد و از این نیز فراتر می بی معنایی و مغاک  گذاری بر این خأل بیبرای حدای  تدریج امکان تازه ه بهاستثنائی مواجه شود ک

داند، کوششی که سینمای فرهادی  ی کردن خود  بحران گسست میآن برای درون ت سینمای فرهادی را تالشِتا جایی که اسالمی اهمیّ

آورد.  اش فراهم می های از هم گسیخته در متن روایت 76ایت تاریخی ی گسست و جداییِ رو ی ناکام ایده تجربه کردنِ برای درونی

معنایی و  ی حدگذاری بر خأل بی در رابطه با ایده ،رو گذرِ حرکت  بطئیِ مضمون گسست در سینمای فرهادی را از همین "بوطیقای گسست"

 گیرد.  ، از فیلمی به فیلم دیگر پی می76پس از  ی تاریخیِ کنشی و فرومُردگیِ زمانه ی کنش در مغاک بی مطالبه

شکلی  مدار بیضیچنان که هر رد: توان چنین طرح ک کند را می خود حمل میدر  ی شمسی  ی منظومه یا ابهام دیگری که استعاره  ا مسألهامّ

ی آن  شود اما از مداخله یابی می مکان ادهی شمسی نیز با این که کانون دوم مدار بیضی به مثابه غیاب م منظومهاست و در واجد دو کانون 

از این  توان چشم پوشید. دورانی سیارات به دور خورشید نمیدر توزیع و اعمال گرانش بر سیارات دیگر و نقش آن در تعادل جاودان گردش 

چون غیابی مادیت یافته  د خود را همتوان هر چند میداشته باشد که گرد  تاریخ باید کانون دیگری هم  ساز به فیلم مدار حرکت انتقالیِ رو

شود؟ پاسخ به این  یابی می چنین کانونی چه نام دارد و چگونه مکانتوان پرسید  پای کانون اول مؤثر و ضروری است. می همنمودار کند اما 

 است. بیشتر پرسش قدری مستلزم پیش روی

  



 

 

 "ی واژگونیِ رویا آستانه حد ِّ"ی  مثابه گسست بهسه: 

ورت رویابین نه فقط تماشاگرِ ص کند. در این تشبیه می "رویا"ا به ای برویم که سینما ر شده ی شناخته به سراغ استعاره دبگذاری

روی  اندازی گسترده به ن چشمخ را چورویابین آن چشمی خواهد بود که تاری چشمِواقع  های تاریک سینما خواهد بود بلکه به نشسته در سالن

ها و  گره ها، کنند امّا در بطن خود گسست یآموزند هرچند یکپارچه و واحد جلوه م به ما می فرویدگونه که  ویاها آنبیند. ر خود گشوده می

ها هستند  و از طرفی همین واژگونگی رویابین هستند رِتر از تصوّ کنند که از طرفی واجد حقایقی یکسره بیرونی هایی را حمل می واژگونگی

که در پیِ  جای آن ها به خواب حقیقیِ قد فیلم نیز مثل تفسیرگرِتنظر یکپارچه و سرراست برسد. چنین است که من شوند رویا به که موجب می

سراغ آن  زبان دربیاورد، باید به را به باید آن جستجوی حقیقتی بگردد که در خواب پنهان شده است، بهنموداریِ واحد رویا )فیلم( باشد و مثالً 

رویا تفسیر او را در پسِ  جاست که واژگونگیِ حقیقت در رویا تنها تا آن های اساسی رویا برود و نشان دهد که کارکرد  ها و انحراف واژگونگی

تواند  هم، تفسیر نمی نیچهچه نزد  دارد. چنان نیچهشدن  گرفتن و عمیق ی ارتفاع باهت نزدیکی با استعارهخود پنهان کرده است. از این نظر ش

آورد، بلکه تفسیر تا جایی حقیقی است که در پسِ انسجام و  زبان می رو حامل حقیقت باشد که حقیقتی پنهان را کشف کرده و به از آن

 (unconscious)گفتار ناآگاه بسته با حقیقت را  هم تبع گفتار روانکاوی نام این گسست  ها پنهان شده است. من به خوردگیِ نشانه تاب

انسجام و  ،و مانند شکافی شکلی آشکار در رویا حضور ندارد تواند به آن بخشی از رویا نور بتاباند که به گذارم، گفتاری که می فیلم می درونِ

است. اول  اها قائل به دو شکل از دسترسیدر رابطه با محتوای روی فرویدزند.  هم می را بر د می کند و تفسیر سرراست آنرویا را تهدی وحدت 

ست که برعکس شامل تفسیر رویاو دیگری  ،کند بدل می رویای آشکاررا به  رویای پنهاناست، یعنی محتواهای سرراستی که  کارکرد رویا

رسد. در واقع تفسیرگر رویا نیز درست مانند کاوشگر اعماقِ  می رویای پنهانبه  رویای آشکار شود که با واشکافیِ ت استنتاجی میآن عملیا

دومی از بیرون به درون که با  کشد، میان می ی رویای آشکار را به: اولی از درون رو به بیرون که پابا دو حرکت واگرا روبرو است نیچه

 کند.  رویای پنهان را عرضه می ،گرفتن عمق

ها  دهد. در این هسته یا رخ میهایی است که در آن تحریف یا واژگونگیِ رو گفته بود هر رویا حامل هسته فرویدطور که  از طرفی همان

ترین  ها و تحریف رویا را حتی در جزئی کارکرد وارونگی فرویدشود.  شان پنهان می شوند و معنای حقیقی های عاطفی میل وارونه می سرمایه

ای پنهان  ودآگاه نویسندهتواند از شکل آشکارش بیرون آید و در ناخ طور که سانسور می یعنی همان .داند یکی می سانسوری  مسائل با پدیده



 

 

نی را برای تواند امکان بیا حال می عیننند و حقیقت پنهان شود دروارونه جلوه ک ،میل در نوشتن ی عاطفیِاه شود و باعث شود که سرمایه

فراهم آوردن امکانی هدف  عمل سانسور در تفسیر رویا نه تنها جلوگیری از بیان نیست بلکه "قول میشل لوین  به ی او فراهم کند: نوشته

"رغم وجود سانسور تحقق یابد برای آن است تا بتواند به
2 . 

های  هکه رویا ساختاری متشکل از اجزایی مثل تکِّ اینگیرد،  کمک می  ی موزاییک ی رویاها از استعارهفروید جایی دیگر برای اشاره به آشفتگ

اند که گویی همگی متعلق  هم چسبیده ای چسبناک چنان به ها با مادّه هاند. این تکِّ موزاییک دارد که پراکنده و تصادفی در کنار هم قرار گرفته

ای  شیوه مصالح به ،در جریان امر"ها است. امّا  موزاییک بودنِ یکپارچهمبتنی بر  نظرِ دادن همین نقطه دست ک کل واحدند. کارکرد رویا بهبه ی

"خر دخل و تصرف و دستکاری در آن ضرورت داردآ اند و دست کننده شوند که کاذب و گمراه مرتب می
دنبال  به که تفسیرگر رویا است . آن3

ها زده است. تفسیر به این معنا یعنی اتخاذ جایگاهی)یا ارتفاعی( که از  ها و تحریف پای ماهیتی است که در ناآگاه دست به این واژگونگیدّر

کننده ولی آشکارِ  کید بر تصویر جعلی و گمراهجای تأ ها اشاره کرد و به وارونگیو ها  در پسِ تحریف پنهانِ توان به موجودیت  آن نقطه می

پاره و گسسته  ترتیب نشان داد که چگونه رویا نیز مانند تاریخ و واقعیت، پاره کید کرد و بدینا تأه ها و گسست میان موزاییک رویا، بر فاصله

پذیری منظومه  ی روئت این همان دقیقه کنند. شان را پنهان می شوند و انفصال میان می ها در هم ممزوج گی پاره هاست و چگونه تمام این تکِّ

در "نویسد:  تاریخ است که می ترین تفسیرگر خوابِ بزرگ بنیامینراستی که  به .ور تاریخ در مرکز آن ومند و شعلهی نیر است، با آن هسته

ی ورود به این محدوده کسی که در خواب است  ستانهبیند. در آ کابوس می ه آدمی در آنای است ک عالم خواب به لحاظ زمانی محدوده

ه معلوم ای است ک ا فقط پس از چنین مبارزهکند تا از چنگ کابوس رها شود. امّ های عصبی خود را برای مبارزه بسیج می تمامی اندام

"اند کرده کابوس او را تشدید ،اند یا برعکس ها موجب رهایی او شده این اندام شود  می
4. 

حد  کنند تا این ای که خود را در رابطه با نقد سینما و فیلم معرفی می ها یا فیگورهای پراکنده توان دریافت چرا در ایران غالب جریان حاال می

گری آن برای نقد  میانجیغالباً وقتی پای تاریخ و ضرورت  ها  آن کنند. گیری می و نسبت به آن موضعاند  ینما مخالفبا چنین نگرشی به س

به این  ،آلود چنین ضرورتی یا برای شانه خالی کردن از بار اضطراب "که این نیست سینما"کنند  یا عنوان می شود میان کشیده می فیلم به

درست زمانی  "این فقط یک خواب است" قضاوت تحقیرآمیز و حاد ِّ"نویسد:  می فروید. "این فقط یک فیلم است"کنند که  گزاره اکتفا می

ی ورود پیدا کرده بود  خبر از او رویایی توسط رویای دیگری که قبالً اجازه شود بی خوابد متوجه می شود که سانسور که هرگز نمی ظاهر می



 

 

خواب  این فقط یک"سپری شده، سانسور با استفاده از این کلمات  یچنین رویای سرکوبِ جایی که زمانِ اتفاق افتاده است. بنابراین از آن

"شود ی از این رویا مواجه میساس اضطراب و اندوه ناشبا اح "است
5. 

  



 

 

 "پایان زمانِی  حد ِّ آستانه"ی  مثابه گسست بهچهار: 

ی آثار او را یکسره در چارچوبی اخالقی  ای که درونمایه گونه هب ،اندازد نمای فرهادی را به اشتباه میکه بیشتر مواقع منتقد سی آنچه

عنصر ملودراماتیک است که موجب کنند. همین  ی با آن دست و پنجه نرم میهای فرهاد دراماتیکی است که فیلمنامهی ملو مایه ته ،بخواند

را فارغ از  هایش و محتوای فیلم ی امروز در نظر بگیرند ی انسانی در اجتماع پیچیدهی واحدهای فرد ربارههای او را د آخر فیلم شود دست می

های  ری در وضعیتگی ری قضاوت یا ناممکنی تصمیمی دشوا عموماً درباره ،و مسائلی فراتر از مناسبات فرهنگی صرف سیاست و تاریخ

 ی اخالقی تلقی کنند. پیچیده

 دارد در لحظاتی فراموش کند که در زمره است. ملودرام مخاطب را وامیزندگی رو ی رئالیستیِزمان ملودرام زمانی منطبق با زمان خط  اساساً

جایگزین کند. اگر فیلم با  عنوان تماشاگر فیلم را به شکل ذهنی با وضعیت قهرمان فیلم تماشای فیلم است و وضعیت خود به حال

زمان  ،پیوستاری منسجم نشان دهد ی مثابه را به گیرد تا خود ی یاری میی درون خودش از زمان خطِّها گی پاره هها و تکِّ کردن گسست پنهان

نحوی که  به ،ها را دنبال کند پای گسستفرهادی باید بتواند ردّ رو منتقد هوشمند  طبق با این فریبکاری است. از اینی منملودرام به تمام

هایی که  نیروگذاری است، خود پنهان کرده  ثری را در پسِهای مؤ ای بازشناسی کند که نیروگذاری می نشانهمنطق ملودرام را به عنوان نظ

 سو با زمان تجربیِ ید بتواند بر زمان ملودرام که همرود. منتقد فرهادی با م و کمال ندارد و از آن فراتر میتما ام انطباقِبا منطق ملودر اساساً

ان است چیره شود و جایی محکوم به پای و آشکار فیلم که از جایی آغاز میو زمان بیرونی  ،گذرد ستی در سالن سینما بر تماشاگر میرئالی

برای ابد. گوید دست ی تفسیر می به آن زمان دورانیِ فوکوچه  به زمانی از جنس آن ،ها ها و امتناع ها و کژروی ها و نشانه اشارهشود و به یاری 

رو بر خالف  کشاند. از این مفهوم زمان می بحرانیِ چون سکوی پرشی است که او را به سطحِ ملودرام هم "بوطیقای گسست"اسالمی در 

آخر معلوم شود که  که دست دهد بی آن مان می یک فیلسوف به دیگری ارجاع ای و تصادفی از نام که به نحوی سلیقه ایج نقد ایرانیرسم ر

میان آرای  ،هایی منطقی و مألوف بندی ص و متکی بر مفصلمیانجی روابطی مشخِّ به "بوطیقای گسست"در کتاب  ،موضوع اصلی چیست

شود  ای ساخته می زمینه ،اراتوس سینمای آن با آپ در باب مفهوم زمان و رابطه زلودطریق از برگسونآرای و  ،آگامبناز طریق  امینبنیفلسفی 

 فراتر از زمان ملودرام مرئی شود و به پرسش کشیده شود.  تر زمانمندی در سینمای فرهادی قیقی زمان یا به معنای د تا مقوله



 

 

های  نیروگذاریماسبق  شکلی معطوف به بهتواند  میداستان  گشاییِ پایان فیلم و گرهلودرام تنها در از آنجا که تمامیت یک فیلم در ژانر م

دار نوشته  مختلف و فاصلههای  در زمان اب که عموماًهای کت در تمام مقاله ،دهی کند های خود را سامان ای و داللت مرئی و پنهان نشانه

ها را نه تنها  بندی فیلم شود. اسالمی پایان به، عنصری مشترک و اساسی محسوب میجانشکلی چند ها به بندی فیلم اند، پرداختن به پایان شده

 خواند و نسبت دیالکتیکی این دو را در متن تاریخِ تصاویر می پرداخت سینماتوگرافیک  بلکه از جانب ،فیلمنامه از جهت روایت داستانیِ

های دیگر که در کتاب  ال همانند بسیاری عناصر و میانجیح در عین شود. که فیلم فرزند آن زمانه محسوب میدهد  ای نشان می زمانه

ی  پروژهسیاسی –نحوی که ناظر بر وجه تاریخی بندی نیز به ی پایان مقوله ،شود بررسی می در مسیر فیلمسازی فرهادی "بوطیقای گسست"

ی حرکت وضعی و  دادن جزئیات استعاره روشن برای نشان. این باید مثالی گیرد از فیلمی به فیلم دیگر مورد تحلیل قرار می فرهادی باشد

ملودراماتیک در پایان  یگشای )مثالً گره ای خاص در آثار فرهادی مقولهطور  شد. بررسی این موضوع که چهانتقالی فیلمساز در چشم نقد با

مسائل از فیلمی به فیلمی دیگر چه  که این و اینگذارد  رو می را پیش گیری چه مسائلی کار های به شود و این شیوه گرفته می کار بهفیلم( 

نی یع ،حرکت وضعی فیلمساز باشد ی دهنده تواند نشان می ،یابند گونه در این مسیر تکوین می کنند و چه بت معناداری با یکدیگر برقرار مینس

شدن از وضعیت پیشین خود فراتر یند تکراردر فرا بررسی ی مورد شکلی که مقوله به ،شود رانی که به میانجی تکرارها پدیدار میآن دوَ

تواند در نسبت با  می (بندی پایانهمان  مثالً)ی فیلم  هپردازان واحدهای نشانهطور  بررسی این موضوع که چهاز طرف دیگر  رود. می

 لحاظ ژانری درتعلق فرهادی به که سینمای نشان دهد ژانر ملودرام در جهان، سینماییِ ش در آثار گوناگونِا کارکردهای مشابه یا متفاوت

سر  پشت  اصر ژانریِتمام عن نگرانه  کلی پسش توانند به میها  بندی پایانهمین این یعنی و  گیرد میمدرن قرار  انتقادیِ ی نوعی ملودرامِ تهدس

بیانگر  ،کنند منحرفشان  تاریخیی خاص  زمینه به سمت پسها را  طریق آن ینو از ا کنندهای مجدد و مضاعف  لتواجد دال ،خود را در فیلم

ت ها واجد گرانش عظیمی است که مسیر حرک ی انقالب میانجی هسته به کانونی که. ان تاریخ استگداز کانون به گرد حرکت انتقالی فیلمساز 

  کند. شکل خم می فیلمساز را منطبق بر مدار بیضی

خصوص کند، امّا من قصد دارم در تمامی این پیوستار را قطع می اینجا به کتاب و اشاره به آن در ها از متن جداکردن یکی از این نمونه

سیاسی -معنای تاریخی بهی گسست  مقوله جا که به کنم تا آن قدری دقیق شوم چراکه گمان می جداییبندی فیلم  تاب با پایانی ک جههموا

 پردازد فیلم میاین بندی  که به پایان ی از کتابو هم بخشی فرهادی واجد جایگاهی یگانه است  روندهدر پ جداییهم فیلم  ،گردد آن باز می



 

 

همین فیلم رو است که تنها  تاده و تکین دارد. شاید از همینتا حدودی ماهیتی جدا اف ،شود ای که از گسست نصیبش می بنا به سهم تاریخی

 نام بحرانیِ "بوطیقای گسست"همین دلیل است که تنها همین بخش از کتاب  کند و باز به یفرهادی مستقیماً نام گسست را بر خود حمل م

 ."تیک تاک"زمان را بر پیشانی خود دارد: 

کشدار  در این پالنِ"ترمه تصمیم بگیرد: پدر یا مادر؟  کشیم تا کند، به آن زمانی که انتظار می اشاره می جداییپالن پایانی فیلم اسالمی به 

ی  شناسانه بوده است که نشان تنها زمان هستیترین رسالت سینما همواره این  . مهمایم در روایت رئالیستی مواجه حال ابدی با کشتن زمانِ

ی  هواسظ ت معنا بهلذِّ .و هم زمان خود روایت ،کنیم ا تماشا میآن زمانی که داریم در آن فیلم ر هم یزمان حال است. زمان حال یعن ،موجود

 . "ر روایت رئالیستی محصول آن استت معنا دشود. پایانی که اصل لذِّ ی پایان است که حاصل می کننده عیینهمان قطعیت ت

تعبیر اسالمی سینما  رض و ناهمسازند. زمان حالی که بهنحوی با یکدیگر متعا ی اشاره به زمان وجود دارد که بهدر یونانی دو اصطالح برا

یا همان سیر خطی و یکنواخت زمان است. این زمان زمینی و تقویمی است که  (chronos)کرونوس ،آن را داردتنها قصد بازنمایی 

ا نمای امّ" س به کایروس را چنین شرح می دهد:اسالمی حرکت از کرونو است. (kairos)ا زمان دیگر کایروسکیفیتی کمی دارد. امّ

در آن زمان حال که گویی [...]شود، از طریق تأکید بر زمان انتظار.  کند ، مانع حصولش می میرا زایل  ]لذِّت معنا[تپایانی جدایی این لذِّ

ی اسالمی زمان  کایروس یا به گفته "آینده است.-حال-به ملتقایی که حاصل مالقات گذشته، رویم ت معنا میبه ورای اصل لذِّ ،ابدی است

شدن آن  شدن و تاریخی به یک معنا بحرانی ییر کیفی است در دل کرونوس یاقسمی تغ انتظار به تعبیری بخشی از زمان تقویمی است.

های منفرد  سوژه گاهه هرچند توسط ذهن خودآک کنیم شکلی از تجربه اشاره می زنیم دقیقاً به می که از تغییر کیفی زمان حرف میهنگا است.

شود.  آید و ابدی می . این زمانی است که کش میکند را مرئی می تی تاریخیِ سیاس سوژها زمانی است که قابل بازنمایی و تجربه نیست امّ

س زمانی است که از درون منقبض کایروکند.  ت معنا را ملقی مینتیجه لذِّ شود و در درازا کشیده می پذیرفتن  به پایانزمانی که برای 

ا انتظار همچنان امّ ،شود بندی ظاهر می شود، عنوان تمام میفیلم ": رستگاری، زمانی برای ن انتظار، زماب، زمان بحرانشود. زمان معذِّ می

. "مکانی برای رستگاری هم موجود استجا که ا آید. همان ست و به سمت صدایی که از بیرون میانتظاری که رو به بیرون ا باقی است.

که  بخش کایروس است، چرا رستگاری اسیِسی امکانِ ی واسطه ، به، از زمان حال به زمان حال ابدیر از کایروس به کرونوسااهمیت گذ

کند که  زمانی که این امکان را فراهم می شود، ی است، زمانی که به خودش اعاده میکایروس زمانی است که ضربان آن سعادت و خوشبخت



 

 

 کنشی، ی و بیتصمیم مغاک بی ه با واجم ، به جای سازگاری و سرباز زدن ازشستن از عمل و کنارآمدن با وضع موجود به جای دست

، امکان اند، امکان مقاومت جا مانده هایی که ناتمام به ها بیندیشیم. امکان ز نو جستجو کنیم و به تحقق امکانرفته را ا ز دستهای ا فرصت

رچند که در هاریکی، دل ت هرچند که در ات،عیار و امکان در سر پروراندن شوق پیروزی و نج داشتن آرزوهایی تمام ، امکانِتغییر خواست 

 .زمان سیاستنی که زمان گسست است. آید، زما وقفه کش می آوری که بی در دل زمان مالل .جداییالیه ناامیدی. در روزگار  منتهی

ز کتاب چنین هرچند در جایی ا ،کند ی تفسیرش از زمان برجسته میمیانج را به آن "بوطیقای گسست"ست که اسالمی در نامی ا "سیاست"

د که چگونه سینمای فرهادی خأل ده میانجی آن نشان می ست همان امکانی است که اسالمی بهخوانیم. سیا وضوح نمینامی را به 

سیاست است که نشان  نام پنهانِ گذارد و با احضار ی روشنفکری ایران را پشت سر می زده ایی و بالهت  حاکم بر سینمای جنونمعن بی

 یپایان طوالنیِ دهد. به میانجی آن نمای شده را هم نجات می های سپری سازد و البته زمان ، معنای خودش را میچگونه زماندهد  می

 منجر به شعاع و نیروی گرانشِ گذارد. وقتی کانون، می "تهگذش (ساختعملیات نجات)"که فرهادی گام در  است آن حال ابدی ،جدایی

غایب که تنها بر  یابی آن کانون دومِ محاسبه و مکان ،شود مشخص تاریخ رِحاض کانونِ گرد  فیلمساز به ی وضعی و انتقالی سیاره رانِدوَ

است  نام آن کانون غایبی سیاستدشوار نخواهد بود. چندان شود  فهمیده مینون دیگر ناپذیرش از کا ی تقلیل و فاصلهاساس تأثیر گرانشی 

تثبیت کتاب باشد  ی انتقادیِکل  شناسیِ تواند بیانگر روش که میای کارا  ی استعاره مثابه بهاسالمی را  مازیار شمسیِ ی منظومهی  ارهاستعکه 

 گرداند. می بوطیقانام ی شأن  را شایسته "بوطیقای گسست"کتاب ای از تأمل است که  و چنین شیوهکند  می
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ی  اند که در دست انتشار است، من از ترجمه کتاب را اهورا گودرزی و سارا قاضی اسداللهی به فارسی ترجمه کردهاین هایی از  بخش
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