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پسامدرنيسم در فيلم كلوزآپ
سارا توسلی
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استاديار زبان و ادبيات انگليسی ،دانشکدة ادبيات و زبانهای خارجی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
(تاريخ دريافت ،1392/11/27 :تاريخ تصويب)1393/02/02 :
چكيده
اين مقاله به بررسی عناصر پسامدرن در فيلم کلوزآپ ،ساختة عباس کيارستمی میپردازد .استفاده از
تمهيدهايی چون بينامتنيت ،فروپاشی روايتهای اعظم ،آشکارسازی تصنع ،مرگ اقتدار مؤلف ،اتصال کوتاه،
دور باطل و پيوند دوگانه ،فيلم را به اثری پسامدرن تبديل کرده است .نويسنده از نظريههای منتقدانی چون
کريستوآ ،برايان مکهيل ،بری لوييس ،پتريشيا و ديويد الج استفاده کرده است .فيلم ،نوعی سينما دربارة
سينماست و در فضايی بين فيلم داستانی و مستند اتفاق میافتد و به طرح پرسشهايی دربارة ماهيت
واقعيت و بازنمايی میپردازد .بهعبارتی اين فيلم ،نمونهای از درهمآميختن واقعيت و خيال در دنيای
پسامدرن است و در آن ،مرز ميان زندگی و سينما ،نه تنها برای مخاطب ،بلکه برای شخصيتها نيز از بين
میرود .از ديگر ويژگیهای آشکار اين فيلم ،بهعنوان يک اثر پسامدرن میتوان به فروپاشی روايتهای اعظم
اشاره کرد.
واژههاي كليدي :بينامتنيت ،پسامدرن ،فروپاشی روايتهای اعظم ،کلوزآپ ،کيارستمی.

 .1تلفن ،021-22482151 :دورنگارE-mail: sara_tavassoli2007@yahoo.com ،021-22482151 :
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مقدمه
عباس کيارستمی ،کارگردان نامی سينمای ايران ،در فيلم کلووزآپ (نموای نزديوک)1990 ،
که به گفتة خبرگزاری ايسنا در رتبة چهلودوم بهترين فيلمهای تاريخ سينمای جهان قورار
گرفته است (بهنقل از مجلة سايت اند سواوند) ،ترکيوب زيبوا و پرمعنوايی از دو گونوة فويلم
سينمايی (داستانی) و فيلم مستند ارائه میدهود .تموام هنرپيشوههوا کوه ماننود بسوياری از
فيلمهای کيارستمی نابازيگرند ،درواقع نقش خوود را اجورا مویکننود؛ بوهگونوهایکوه تموام
صحنهها بازسازی رخدادهای واقعیانود؛ مگور چنود صوحنه کوه بوهصوورت زنوده و مسوتند
تصويربرداری شدهاند.
هنگام تماشای فيلم ،تمايز ميان واقعيت ،نوشتار يا خيال ،بسيار دشوار اسوت .بوهعبوارت
ديگر در اين فيلم ،مرز ميان زندگی و سينما نه تنها برای مخاطب که برای شخصيتهوا نيوز
بسيار کمرنگ و حتی محو میشود .نويسندة اين مقاله معتقد است اين امر يعنی محوشودن
مرز ميان واقعيت و خيال ،يا بهعبارت ديگر زندگی واقعی و واقعيت برساخته ،از نکات بسويار
بارز فيلم است که در کنار بعضی فنها و آرايههای ديگر ،آن را به يک فيلم پسامدرن مبودل
کرده است.
فيلم کيارستمی که بر محور خود سينما میگردد و درواقع ،نوعی سوينما دربوارة سوينما
است ،در بعضوی بخوشهوا بوه بررسی رسالت و هودف هنور از زبان شخصويت اصولی فويلم
میپردازد .فيلم در فضايی ميان داستان و فيلم مستند سير میکند و به طرح پرسوشهوايی
دربارة ماهيت واقعيت و بازنمايی میپردازد .بهعبوارتی ،ايون فويلم بررسوی هوشومندانهای از
ماهيت واقعيت و توهم و چگونگی درهمآميختهشدن و تفکيک ناپذير بودن اين دو در دنيوای
پسامدرن است .فيلم با وجود ساختاری ساده ،جهانی آشفته و پرمشکل را بهتصوير میکشود
که در آن ،افراد برای رسيدن به اهداف خوود ،دروغ و فريوب پويش کوردهانود .راهبوردهوای
پسامدرن فيلم ،مصنوعی و تخيلی بهنظر نمیرسند؛ بلکه به شکلی غير قابل تفکيک با سواير
عناصر ترکيب شدهاند و در بهتصويرکشيدن نابسامانی و آشفتگی اين دنيا ،نقشی کليدی ايفا
میکنند.
با اينکه چندين نقد دربارة اين اثر سينمايی نوشوته شوده اسوت ،هويچيوک از آنهوا بوه
کاربست عناصر پسامدرن در آن اشاره نکردهاند .بهعنوان مثال ،ناصر رضوايیپوور ،پژوهشوگر
سينما دراينباره مینويسد« :همچون فيلمهای خاصی از بونوئول ،کوريس موارکر و ديگوران،
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کلوزآپ به اين پرسش میپردازد که آنچه ما در فيلومها به آن حقويقت يا حقيوقت مستوند
میگوييم ،چيست» .بهمن شيرمحمد در وبالگ خود ،بدون اينکه به اصوالالح پسامدرنيسوم
اشاره کند ،میگويد« :بزرگترين حسن فيلم آنجاست که تفاوت چندانی بين سوکانسهوای
بازیشده با سکانسهای مستند مانند سوکانس دادگواه وجوود نودارد» .آذر نفيسوی هوم در
مصاحبهای با اميد روحانی ،فيلم را مورد مناسبی برای تحقيق دربارة موضوع مورد عالقهاش،
يعنی ارتباط هنر واقعگرا با واقعيت ارزيابی میکند« :کلوزآپ برای منظور من ،مورد ايدهآلی
بود .پرداخت فيلم بر مبنای درهومآميخوتن نسوخههوای متعودد آدمهوای گونواگون از يوک
ماجرای واقعی ،چيزی بود که من برای اثبات نظراتم دربارة رابالة واقعگرايی و خود واقعيوت
به آن نياز داشتم» .هدف پژوهش حاضر ،بررسی عناصر پسامدرنيستی فيلم کلوزآپ ،با تکيه
بر نظريههای معتبر پسامدرنيسم است.
در اين مقاله قصد داريم ويژگیهای پسامدرنی فيلم را بررسی کنيم و بگوييم چرا از نظور
نويسنده ،فيلم کلوزآپ يک اثر پسامدرن محسوب میشود .در اين راستا ،بعضی نظريوههوای
نقد ادبی پسامدرن مالورح خواهنود شود و سوسس ايون نظريوههوا دربوارة فويلم کلووزآپ و
شگردهای بهکاررفته در آن اعمال خواهد شد .يادآوری میشود اين نظريهها که تنهوا دربوارة
رمان پسامدرن بهکار رفتهاند ،بهلحاظ شباهت ميان فيلم و رمان و قيواسپوذيربودن ايون دو
گونه دربارة فيلم نيز بهکار خواهند رفت.
بحث و بررسی
شايسته است بحث را با طرح اين پرسش آغاز کنيم که اثر پسامدرن ،چه ويژگیهوايی دارد.
منتقدان بسياری بوا پوژوهش دربوارة سواختار و شوگردهای بوهکاررفتوه در آثواری کوه واژة
پسامدرن به آنها اطالق میشود ،فهرستی از اين ويژگیها را تهيه کردهاند .از ميوان چنوين
آثاری میتوان به مقالههای بری لوئيس ،ايهاب حسن و ديويد الج اشاره کورد .عوالوهبوراين،
بعضی منتقدان به بررسی محتوا و فلسفة حاکم بر چنين آثواری پرداختوهانود .شوايد بتووان
گفت بهترين نظريه را در اين زمينه ،برايان مکهيل ارائه کرده است .مکهيل بيش از آنکوه
به ويژگیهای ظاهری و فنی اين رمانها اشاره کند ،با تمايز قائلشدن ميوان رموان مودرن و
پسامدرن ،غلبة وجودشناسی را مهمترين ويژگی اين آثار معرفی میکند.
برای بررسی و نقد ساختار ،مضمون و صناعات پسامدرن بهکاررفتوه در فويلم ،افوزون بور
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نظرية مکهيل ،از ديدگاه نظريهپردازانی چون ژوليوا کريسوتوا ،بوری لووئيس ،ديويود الج و
پتريشيا استفاده خواهيم کرد .هدف اصلی ،نشاندادن و تبيين اين امر اسوت کوه چورا فويلم
کلوز آپ ،يک اثر متعلق به سينمای پسامدرن است.
 .1غلبة عنصر وجودشناختی

همانطور که پويشتور اشواره شود ،موکهيول بورای توضويح تفواوت ادبيوات مدرنيسوتی و
پسامدرنيستی ،از مفهوم «عنصر غالب» استفاده کرده اسوت .بورايناسواس ،عنصور غالوب در
رمان مدرن ،سمتوسويی معرفتشناسانه دارد .پرسشهای مالرحشوده در ايون رموانهوا در
جهت فهم جهان و جايگاه فرد در آن است .به اعتقاد موکهيول« ،عنصور غالوب در ادبيوات
داستانی پسامدرنيستی ،ماهيتی وجودشناسانه دارد» ( .)134سؤالهای طرحشده در چنوين
آثاری ،به ماهيت هستی مربوط میشود؛ ازجمله:
دنيا چيست؟ انواع دنياهای موجود کدامند؟ اين دنياها چه ساختاری دارند و از چه نظور
با يکديگر متفاوتاند؟ تقابل دنياهای متفاوت چه پيامدی دارد؟ يا وقتی مرز بين اين دنياهوا
نقض میشود ،چه رخ میدهد؟ (همان.)135 :
يکی از روشهايی که آفرينندة آثار پسامدرن برای برجستهسوازی عنصور وجودشوناختی
بهکار میگيرد ،نماياندن دنياهايی است که مرز ميوان آنهوا کمرنوگ يوا نوابود شوده اسوت؛
بهگونهایکه تشخيص آنها از يکديگر ناممکن اسوت .ايون دنياهوا بيشوتر مووازی يوا درهوم
آميختهاند؛ بهگونهایکه نمیتوان گفت کدام واقعی و کدام خيالی است.
فيلم کلوزآپ بهخوبی مبين اين ويژگی آثار پسامدرن است .فيلم ،بدون عنوان ،تيتراژ يوا
هرگونه نشانة معمول شروع يک فيلم سينمايی آغاز میشود کوه در آن ،يوک خبرنگوار و دو
پليس در يک تاکسی ،عازم يک ساختمان در تهراناند تا يک شياد را دستگير کنند .اين فرد
با استفاده از شباهت چهره ،خود را بهعنوان محسن مخملباف به يک خانواده معرفوی کورده
است .همهچيز واقعی و مستند بهنظر میرسد؛ تا اينکه پس از دستگيری کالهبوردار ،عنووان
فيلم و اسم عوامل روی پرده ظاهر میشود و بيننده با نشانههای يک فيلم داسوتانی روبوهرو
میشود .در اينجا بيننده متوجه مویشوود کوه بوا يوک فويلم روبوهروسوت؛ فيلموی سواختة
کيارستمی براساس رويدادهای واقعی که در آن ،شخصيتها در نقش خود ظاهر میشوند.
فيلم با چند صحنة ديگر ادامه میيابد که همگی بهظاهر ،بهطوور مسوتقيم فويلمبورداری
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شدهاند و شامل مصاحبه با افراد درگير در ماجرا میشووند .اولوين مصواحبه ،بوا پلويسهوای
دستگيرکنندة حسين سبزيان انجام میشود .در اين صحنه ،بيننده بوا ايون پرسوش مواجوه
میشود که آنچه میبيند مستند است؟ يعنی آيا کيارستمی در هنگام وقوع دستگيری از آن
با خبر بوده و از آن فيلمبرداری کرده است يا آيا اين صحنه ،بازسوازی صوحنة واقعوی اسوت.
مالرحشدن اين پرسش که آيا وقايع در دنيای واقعی رخ دادهاند يا در دنيوای فويلم ،يکوی از
نشانههای غلبة وجودشناسی در اين فيلم بهعنوان يک اثر پسامدرن است .اين کمرنگشودن
مرز ميان دنياها و درهمتنيدهشدن آنها در سراسر فيلم ادامه مویيابود و بيننوده در صوحنة
مصاحبه با خانوادة شاکی ،رويارويی کوارگردان و موتهم در دادگواه و در سوکانس پايوانی بوا
وضعيتی مشابه روبهروست.
 .2بينامتنيت

دومين عنصر پسامدرنی که ما آن را در فيلم کلوز آپ بررسی میکنيم ،بينامتنيت اسوت کوه
اولينبار ،از سوی پساساختارگرای فرانسوی ،ژوليا کريستوا ،ابداع شده است .بينامتنيت يعنی
اينکه هيچ متنی بهخودی خود متضمن معنا و مفهوم نيست؛ بلکه معنا با ارجاع و ارتبواط بوا
ساير متون بهوجود میآيد .پس براساس گفتة کريستوا ،ما در هر متنی ،نه با يک موتن قوائم
به ذات ،بلکه با يک مجموعة متون درهمتنيده روبهروييم که معنای آن ،مسلماً با ارجواع بوه
ساير متون مشخص میشود (پاينده.)32 :1381 ،
پاينده معتقد است «بينامتنيت به نويسنده امکان میدهود توا گذشوته را در پرتوويی نوو
تکرار کند .اين تکرار باعث تازهشدن ديد ما دربوارة گذشوته و تفسوير مجودد آن در پرتوويی
متفاوت میشود .همچنين وقتی متنی را بهصورت بينامتنيت بازخوانی میکنيم ،عوضشودن
سير رويدادها در متن جديد ،کيفيوت خوالف انتظواری بوه موتن مویافزايود و معنوای آن را
تأملبرانگيز میسازد» (پاينده.)34 :1381 ،
حال به بينامتنيت در کلوز آپ میپردازيم .شايد بهترين نمونه از اين عنصر ،اشوارههوای
متعدد فيلم به ساختههای محسن مخملباف باشد .نمونة ديگور ،اشوارة حسوين سوبزيان در
دادگاه به فيلم مسافر ،ساختة عباس کيارستمی و مقايسة شوراي خوود بوا شوراي قهرموان
داستان است .بهعنوان مثال ،در صحنة مواجهة کيارستمی با سبزيان در زندان ،سوبزيان ،بوه
فيلم بایسيکلران مخملباف اشاره میکند و میگويد من با بایسويکلران زنودگی کوردهام.
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بيننده برای فهم اين بخش از متن ،بايد فيلم مذکور را ديده باشد تا با مقايسوة شوراي ايون
شخص با شخصيت اصلی آن فيلم ،مفهوم گفتة سبزيان را بهطور کامل و دقيق دريافت کند.
نمونة ديگر ،در صحنة مواجهة خانم آهنخواه با حسين سبزيان رخ میدهود کوه وی در
حال خواندن فيلمنامة بایسيکلران است .درواقع ،عالقوة مشوتر او و خوانوادة آهونخوواه
است که به ديگر وقايع ،از جمله کالهبورداری او مویانجامود .بهتورين نمونوة بينامتنيوت در
صحنة دادگاه و بههنگام اعتراف حسين سبزيان رخ میدهد (" .)1 –00 , 54' ,40اينجاسوت
که از سبزيان خواسوته مویشوود داليول بيشوتری بورای کوار خوود ارائوه دهود .او در بيوان
مشکلهای اجتماعی و فقر خود -که وی را بوه سووی ايون کالهبورداری سووق داده اسوت-
اوضاع زندگی خود را با شراي قهرمان فيلم مسافر ،اثر کيارستمی مقايسه میکنود .درواقوع،
موقعيت حسين سبزيان و کالهبرداری او در نقوش مخملبواف ،بوا درنظرگورفتن قصوة پسور
فوتبالدوست در فيلم مسافر ،معنادارتر و برجستهتر میشود.
حسين سبزيان با مقايسة خود و اين شخصيت سبب میشود بيننده و همچنوين حضوار
دادگاه ،شراي وی را بهتر در کنند .درواقوع ،نووعی تووازی بوين ايون دو داسوتان برقورار
میشود :در يکسو زندگی حسين سبزيان و عالقهمندی او به دنيای سينما و در سوی ديگر،
داستان پسر فوتبالدوست و عالقهاش به فوتبال قرار دارد .حسين سوبزيان حتوی سرنوشوت
خود را با سرنوشت پسر قهرمان داستان مقايسه میکند :او هم مثول مون جوا مانود ،خوواب
میمونه و من هم جا ماندهام (" .)1 –00, 54' , 44هور دو ايون شخصويتهوا در مورز بوين
واقعيت و خيال زندگی میکنند.
 .3فروپاشی روايتهاي اعظم

ليوتار معتقد است انسوانهوا توا پويش از پيودايش دورة پسوامدرن بوا برسواختن و تورويو انوواع
روايتهای اعظم میکوشيدند شراي هستی خود را تبيين کنند .وی همچنوين معتقود اسوت در
دورة پسامدرن ،نه تنها تناقضهای روايات اعظم را کتمان میکنيم ،بلکه حتی مویکوشويم آنهوا
را برمال کنيم .پس میتوان گفت دورة پسامدرن ،دورة ناباوری به روايتهوای فراگيور و فروپاشوی
آنهاست .نمود اين فروپاشی را میتوان در متون پسامدرن مشاهده کورد کوه اغلوب ،بودون يوک
روايت واحد و منسجماند و از پارهرواياتی تشکيل شدهاند که با هم و در کنار هم قورار گرفتوهانود؛
بدون اينکه عاملی وحدتبخش ،آنها را به هم نزديک کند (پاينده.)45 :1381 ،
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بهعنوان مثال ،در فيلم کلوز آپ ،مخاطب شاهد يک داسوتان سونتی نيسوت کوه از يوک
نقاله آغاز شود ،بهصورت يک خ ادامه پيدا کند و سورانجام بوه يوک پايوان منتهوی شوود.
درواقع ،اين فيلم انتظار بيننده را از ديدن يک روايت اعظم منسجم و واحد برآورده نمیکند.
ساختار اين فيلم ،منالبق با ساختار بسياری از رمانهای پسامدرن ،از چندين روايت تشکيل
شده است .تماشاگر فيلمهای سنتی توقع دارد با روند معمول ايون فويلمهوا و بوا يوکرشوته
اتفاقهای علی و معلولی مواجه شود ،ولی با حکايتی چندپاره روبهرو میشود.
ابتدا سکانسی بدون هيچگونه تيتراژی بهنمايش درمیآيد؛ بدون اينکه بودانيم ايون افوراد
چه کسانیاند و به چه کاری مشغولاند .بعد از  15دقيقه ،با تيتراژ فويلم روبوهرو مویشوويم.
سسس تماشاگر با چند روايت مختلف روبهرو میشود .روايت سوم شخص عينی کوه داسوتان
دستگيری حسين سبزيان را به شکلی نامتعارف نمايش میدهد .سسس روايوت افسور پلويس
در کالنتری ازگل ،سسس آقای آهنخواه و خانوادة او و سورانجام خوود حسوين سوبزيان کوه
شخصيت اصلی داستان است .جالب است که رويارويی بيننده بوا شخصويت اصولی داسوتان،
نسبتاً دير و به شکلی نامتعارف صورت میگيرد.
سووسس صووحنههووای تقريب واً مسووتند از دادگوواه را موویبينوويم .ايوون آميخووتن صووحنههووای
بازسازیشده و صحنههای مستند نيز خالف تصوورها و انتظارهوای يوک تماشواگر موأنوس بوا
فيلمهای سنتی و شيوة روايت آنهاست .يکی ديگر از نشانههای فروپاشی روايت اعظم در ايون
فيلم ،نبود ترتيب زمانی است .تماشاگر ،پارههای يک داستان نه چنودان منسوجم را بوهصوورت
پراکنده میبيند .فق در پايان داستان است که میتواند اين پارهها را در کنار هم قورار دهود و
به آنها نظم ببخشد.
 .4آشكارسازي تصنع

يکی ديگر از ويژگیهای متن پسامدرن ،تأکيد آن بر ساختگیبودن است .برای توضويح ايون
ماللب ،از نظرية پتريشويا بهوره مویجووييم .او بورای توصويف رموان پسوامدرن از اصوالالح
«فراداسووتان» اسووتفاده م ویکنوود و آن را چن وين تعري وف م ویکنوود« :فراداسووتان نوووعی از
داستاننويسی است که به نحوی خودآگاه و نظاممند توجوه خواننوده را بوه تصونعیبوودنش
جلب میکند تا از اين طريق ،پرسشهايی را دربارة داستان و واقعيت مالرح سازد» (بوهنقول
از پاينده .)54 :1381 ،بهعبارتی برخالف نظريههوای هنوری ديورين -کوه مالوابق آن ،هنور
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راستين و متعالی ،تمهيدهای هنری خود را پنهان میسازد و سعی در ارائة تصويری منالبوق
يا حداقل نزديک به واقعيت دارد ،اثر پسامدرن خوود را بوهعنووان نوشوتهای صوناعتمند بوه
مخاطب ارائه میکند.
فيلم کلوز آپ نيز مدام تصنعیبودن خود را آشکار میکند .بهتورين نمونوة ايون تمهيود،
عنوان فيلم کلوز آپ است که بهشيوة خاصی از فيلمبرداری اشاره میکند و نشوان مویدهود
آنچه میبينيد ،نه خود واقعيت ،بلکه شکل فيلمبورداریشوده و سواختگی آن اسوت .در ايون
فيلم ،ما شاهد نمای نزديکی از زندگی حسين سبزيان و مشکلهای او هسوتيم .فويلم نموای
نزديکی است از آنچه از دور يک کالهبرداری و شويادی بوهنظور مویرسود ،ولوی از نزديوک،
تصويری است از مشکلهای فردی و اجتماعی انسانی که به آرزوهای خوود نرسويده اسوت و
ناچار به نقش بازیکردن دست زده است.
يکی ديگر از نمونههای تأکيد بر تصنعیبودن فيلم در همان سکانسهای اوليه در صوحنة
مصاحبه با صاحب پروندههای دادگستری و رئيس دادگاه به چشم میخورد .در اين صحنهها
کارگردان را میبينيم که برای فيلمبرداری از دادگاه ،کسب اجازه میکند .نمونة بسويار بوارز
تأکيد بر تصونعیبوودن صوحنه ،قبول از صوحنة دادگواه اسوت کوه در آن ،کالکوت و تواريخ
فيلمبرداری آشکارا ديده میشوند (.)18/8/18
میتوان به تعريف پتريشيا ،فيلم کلوز آپ را نوعی فرافيلم دانست؛ زيرا نه تنهوا سوعی در
پنهانساختن ماهيت فيلمی خود ندارد ،بلکه بارها به طرق مختلف سعی در تأکيد بر اين امر
و جلب توجه تماشاگر به ماهيت تصنعی خود دارد .يکی از نمونههای خوب ايون ويژگوی ،در
صحنة دادگاه ديده میشود .بعد از اينکه کالکت فيلمساز ،صحنه را اعالم میکنود ،چيوزی را
میبينيم که در آن واحد ،هم يک رخداد عمومی و هم يک فيلم و شوايد ترکيبوی از هور دو
است .بهطوریکه نمیتوان مرز مشخصی بين واقعيت و فيلم قائل شد .در اينجا سؤالی بورای
بيننده مالرح میشود که آيا در حال تماشای يک محاکمة واقعی اسوت يوا يوک بازسوازی از
واقعيت.
در تمام مدت اين اپيزود ،دنيای فيلم و دنيای واقعيت درهم میآميزند .از طرفوی قاضوی
از طرفين دعوا میخواهد هريک ماجرا را بهگونهایکه اتفاق افتواده ،تعريوف کنود توا بتوانود
گناهکار و ميزان جرم وی را معين کند .از طرفی کارگردان بهعنوان عواملی از دنيوای خيوال
(فيلم) بهطور متناوب وارد دنيای واقعيت میشود و سعی دارد با مالرحساختن پرسوشهوای
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مختلف ،فيلم خود را به پيش برد .او دائم راجع به انگيزههای حسوين سوبزيان از وی سوؤال
میکند و بهعبارت بهتر ،دادگاه فيلم و دادگاه واقعی چنان درهم آميختوهانود کوه شناسوايی
آنها دشوار بهنظر میرسد .درواقع کارگردان ،هم دادگاه واقعی و هوم دادگواه فويلم خوود را
کارگردانی میکند .شخصيت اصلی فيلم ،حسين سبزيان نيز در اينجا فرصت میيابود توا بوه
آرزوهای ديرين خود يعنی بازیکردن و مرکز توجهبودن دست يابد.
يکی ديگر از جنبههای فرافيلمی کلوز آپ ،صحبتهای حسوين سوبزيان در ايون بخوش
دربارة رسالت هنر و بهويژه وظيفة هنر سينماست .کارگردان برای وی توضيح میدهد کوه از
يک لنز کلوز آپ استفاده خواهد کرد که او بتواند خود را معرفی کند .حرکوت ايون فويلم در
عرض ،اتاق نورپردازی را نشان میدهد که روشون مویکنود کوه فويلمسواز در يوک حرکوت
نمادين ،نيموی از صورت سبوزيان را در نوور و نيمی ديگور را در سايه قورار داده اسوت .ايون
دو قسمت ،نمايانگر دو بعد از شخصيت وی است؛ نيمة تاريک که نمواد بخوش کالهبوردار و
شياد و نيمة روشن که نماد بخش معصوم و انسانی است کوه قربوانی شوراي بود خوانواده و
اجتماع خود شده است و برای تجربهکردن آرزويش ،به اين عمل دست زده است.
حسين سبزيان در اين قسمت ،صميمانه هدف از هنر سينما را -که بهتصويرکشيدن درد
و رنو ديگران است -بيان میکند .او حتی از تولستوی نقل قول مویکنود توا نتيجوه بگيورد
کارگردان بايد از دل مردم و دردآشنای آنها باشد تا بتواند رنوو آنهوا را بوهتصووير بکشود.
درواقع ،بنا بر يک اصل مهم پسامدرنيستی ،اين بخش به هنر دربوارة هنور اختصواد دارد و
رسالت و هدف سينما را آشکار میکند.
آخرين نشانه يعنی تأکيد بر تصنعیبودن فيلم ،در پايوان فويلم رخ مویدهود کوه در آن،
حسين سبزيان ،هنگام آزادشدن از زندان با محسن مخملباف روبهرو میشود که بوه پيشوواز
وی آمده است .در اين بخش ،بار ديگر ما عوامل فيلم را میبينويم کوه هموراه بوا کوارگردان
دربارة ازکارافتادن ميکروفن مخملباف با هم صحبت میکنند .در دنبالة ايون صوحنه ،دوبواره
ماشين حامل عوامل توليد را میبينيم که به تعقويب مخملباف و سبزيان مویپردازنود .ايون
صحنهها بار ديگر بر تصنعیبودن فيلم تأکيد میکنند و نشان میدهند که آنچه میبينيم ،نه
خود واقعيت ،بلکه نسخة برساخته و تصنعی آن است.
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 .5مرگ اقتدار مؤلف

در رمانهای سنتی ،نويسنده به منزلة آفريدگار متن اسوت کوه روی تموام وقوايع داسوتان و
عملکرد شخصيتها تسل کامل و بیقيدوشرط دارد و سرنوشت تمام شخصيتها را تعيوين
میکند .مالابق اصول مدرنيسم نيز رماننويس هنگام نگارش اثر ،همچوون خودا بور آفريودة
خود وقوف دارد ،اما نبايد همه چيز را در رمان تعيين کند .نويسنده ،تنها سازوکار کلی رفتار
شخصيتها را تعيين میکند و سسس آنها را آزاد میگذارد تا در چارچوب آن ،سوازوکارها و
قواعد همکنشی داشته باشند و پيرنگ را به پيش ببرند (پاينده.)13 :1381 ،
درست در تقابل با اين ديدگاهها دربارة نقوش مؤلوف ،در رموان پسوامدرن ،نويسونده يوا
کارگردان ،نقش خداگونه و تعيينکنندة خود را تا حد زيادی از دست میدهد .در ايون نووع
آثار ،شخصيتها بر استقالل فردی خوود اصورار مویورزنود و گواه بوا سوماجت ،از خواسوتة
کارگردان نافرمانی میکنند .نمونة اين ويژگی ،يعنی مرگ اقتدار مؤلف را مویتووان در چنود
بخش از فيلم کلوز آپ مشاهده کرد .شخصيتهايی که نابازيگرنود ،بوه ميول خوود صوحبت
میکنند و از خواستة کارگردان نافرمانی میکنند .يکی از اين نمونههوا در ابتودای فويلم رخ
میدهد .در اين سکانس ،کيارستمی درحال صحبت با مهرداد آهنخواه است که وی ناگهوان
شروع به صحبت به زبان ترکی میکند و کارگردان چندينبار از وی میخواهود توا بوه زبوان
فارسی صحبت کند.
بخشی از صحبتهای کارگردان در مصاحبه بوا روزناموة گواردين دربوارة شويوة سواخت
کلوزآپ مؤکد مرگ اقتدار مؤلف در اين فيلم است:
«من قصد داشتم فيلم ديگری به اسم پول توجيبی بسازم که دربوارة بچوههوای
يک مدرسه بود .گروه اول آمادة کار بود که در روزنامه ،گزارشوی دربوارة ايون اتفواق
خواندم .موضوع خيلی ذهنم را بهخود مشغول کرد ...بنابراين ،به تهيهکنندهام زنوگ
زدم و از او خواستم پول توجيبی را کنار بگذاريم و کار ديگری را شوروع کنويم و او
نيز موافقت کرد و بنابراين تصميم گرفتيم دوربين را به جای مدرسه به زندان ببريم
و فيلمبرداری را شروع کنيم ...فيلمبرداری ،چهلروزه تمام شود بوا کلوی مشوکالت،
چون درواقع آدمهايی در ماجرای اصلی و واقعی حضور داشتند که بايود نقوشهوای
منفیای را که ايفا کرده بودند ،بازسازی کنند.
بههميندليول هور روز منتظور ايون بوودم کوه بوازيگران بياينود و بگوينود کوه
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میخواهند کنار بکشند؛ چون واداشتن آدمها به گرفتن چنوين نقوشهوايی و ثبوت
آنها در فيلم ،بوه راسوتی دشووار اسوت .فويلمناموهای نداشوتم ،شوبهوا يادداشوت
برمیداشتم و فيلمبرداری در  40روز تمام شد .هنوز هم در تعجبم از اينکه توانستم
چنين فيلمی بسازم! بهواقع هنگامی که به روزهای ساخت اين فيلم فکور مویکونم،
احساس میکنم که کارگردان نبودهام .بلکه عضوی از تماشاگران بودهام؛ چون فويلم
تا حد زيادی خودبهخودی ساخته شد .شخصيتهای دخيل در داستان بسيار واقعی
بودند .من اين بوازيگران را چنانکوه بايود کوارگردانی نمویکوردم و انگوار خودشوان
خودشان را کارگردانی میکردند»...

اين گفتههای کارگردان بهخوبی نشاندهندة نقش مسوتقل بوازيگران در وقوايع و تسول
نداشتن و نفوذ صددرصد مؤلف بر متن است .بهنظر میرسد هموانقودر کوه کوارگردان روی
شخصيتها نفوذ داشته ،آنها نيز بر کارگردان و همچنين وقوايع فويلم و رونود پويشرفوتن
پيرنگ مؤثر بودهاند .حتی میتوان گفت همانقدر که کيارستمی شخصيتهوا را کوارگردانی
کرده است ،آنها نيز وی را کارگردانی کردهاند.
يکی از نمونههای برجسوتة مورگ اقتودار مؤلوف در سوکانس دادگواه اسوت .در انتهوای
اعترافهای حسين سبزيان ،کارگردان از وی سؤال میکند بين بازيگری و فيلمسازی ،کودام
يک را ترجيح میدهد .سبزيان میگويد که بازی را ترجيح میدهد .سوسس کوارگردان از وی
میپرسد آيا فکر نمیکنی اکنون بهجای بازيگر در جلوی دوربوين نشسوتهای و او در جوواب
میگويد که بازی نمیکند .بهنظر میرسد حسين سبزيان بهعنوان شخصيت يا بوازيگر فويلم
کيارستمی ،از خواست وی پيروی نمیکند؛ بلکه ارادهای مستقل دارد که به جوای پيوروی از
خواستة کارگردان برای ايفای نقش ،میخواهد خودش باشد و نقش حسين سبزيان را بوازی
کند.
نمونة ديگر مرگ اقتدار مؤلف را میتوان در سکانس پايانی فيلم مشواهده کورد .در ايون
صحنه ،محسن مخملباف ،هم در نقش خود و هم در نقش بازيگر فيلم کيارستمی ،با حسين
سبزيان -که اکنون ديگر به واقعيت تعلق دارد -روبوهرو مویشووند .بواز هوم مویبينويم کوه
کارگردان بهدليل نقص فنی ميکروفن حتی نمیداند بين شخصيتها چه سوخنانی ردوبودل
میشود .به بيان ديگر در اين بخش ،شاهد صحنهای هستيم که در آن ،وقايع و شخصيتهوا
از کنترل و هدايت کارگردان خارج شدهاند.
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« .6دور باطل»« ،اتصال كوتاه»« ،پيوند دوگانه»

ديويد الج ،منتقد انگليسی دربارة اتصال کوتاه چنين مینويسد:
«متن ادبی همواره استعاری است .به اين مفهوم که وقتی چنين متنی را تفسير
میکنيم ،درواقع آن را در حکم استعارهای تمامعيار به عالم هستی اعمال میکنويم.
پيشفرض فرايند چنين تفسيری اين اسوت کوه بوين موتن ادبوی و جهوان واقوع و
بهعبارت ديگور ،بوين هنور و واقعيوت زنودگی ،فاصولهای وجوود دارد .ويژگویهوای
نوشتههای پسامدرنيستی تالش بهمنظور ايجاد اتصال کوتاه در اين فاصوله اسوت توا
خواننده بهتزده شود و نتواند چنين نوشتههايی را بهسوادگی در مقولوههوای رايوو
متون ادبی ادغام کند» (پاينده.)74 :1381 ،

بری لوييس نيز دراينباره میگويد دور باطوول وقتوی در ادبيوات پسامدرنيسوتی حواد
میشود که متن و دنيا هر دو نفوذپذير میشووند؛ توا حودی کوه شوناخت آنهوا از يکوديگر
ناممکن میشود .هنگامی که اين دو حالت رخ میدهند ،امور واقعی و استعواری در يکديگور
امتزاج میيابند« :اتصوال کوتواه» (ورود نويسونده بوه داسوتان) و «پيونود دوگانوه» (حضوور
شخصيتهای واقعی در داستان) (همان.)104 :
فيلم کلوز آپ ،نمونهای بسيوار خووب از ايون ويژگوی پسوامدرن اسوت .در آن مویتووان
نمونههای فراوانی از ورود نويسنده به داستان و حضور شخصيتهای واقعی را مشاهده کورد.
درواقع ،کارگردان در سراسر فيلم ،فاصلة ميان واقعيت و خيوال را بوا اسوتفاده از شوگرد دور
باطل و اتصال کوتاه از ميان میبرد؛ تا حدی که بيننوده بورای تفکيوک ايون دو فضوا دچوار
مشکل میشود .نمونة بسيار عالی آن ،ورود کوارگردان بوه داسوتان ،يعنوی اتصوال کوتواه در
همان اوايل فيلم به چشم میخورد؛ جايی که عباس کيارستمی را مویبينويم کوه بوهعنووان
يکی از شخصيتها وارد دنيای تخيلی فيلم شده است و به مالقوات شخصويت خوود ،يعنوی
حسين سبزيان -که درواقع متعلق به دنيای واقعی است -آمده است.
ورود کارگردان به فيلم در ساير بخشها نيز قابل مشاهده است که سبب نفوذپذيرشودن
اين دو متن ،يعنی فيلم و واقعيت میشود که نمايانگر رسوخ عناصری از واقعيت به داسوتان
است .در ساير بخشها ،اگرچه خود کارگردان ديده نمیشود ،صدای او را میشنويم که دائوم
به دنيای فيلم نفوذ میکند .يکی ديگور از نمونوههوای بوارز بوهکوارگيری ايون آرايوه ،يعنوی
نفوذپذيرشدن متنها در صحنة دادگاه رخ میدهد .در اين بخش ،دنيای واقعی ،يعنی دادگاه
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و دنيای فيلم (دادگاه سبزيان بهعنوان يکی از شخصويتهوای فويلم کيارسوتمی) بوه شوکل
تفکيکناپذير و جالبی به يکديگر نفوذپذير میشوند؛ بهگونهایکه بيننده بهسختی مویتوانود
واقعيت مستند را از واقعيت برساختة دنيای فيلم تشخيص دهد.
در اين بخش ،مدام شاهد نفوذ و دخالت عوامل و عناصر مربوط به دنيای فيلم در دنيوای
واقعيت هستيم؛ بهعنوان مثال ،صدای کيارستمی در نقش کارگردان فيلم را مویشونويم کوه
وارد متن ديگری ،يعنی دنيای واقعی دادگاه شده است و سعی دارد سوبزيان يعنوی قهرموان
داستان خود را هدايت کند.
میتوان گفت حسين سبزيان در اين بخش ،دو نقش دارد :سوبزيان بوهعنووان موتهم در
دادگاه ،عنصری از دنيای واقعيت و سبزيان بهعنوان هنرپيشة فيلم (دنيای فيلم) ايون درهوم
آميختن و نفوذ متنها ،نمونة زيبا و بارزی از کمرنگشدن مرز دنياهای مختلف اسوت کوه از
ويژگیهای مهم متنهای پسامدرنی است.
يکی ديگر از تمهيدهايی که کيارستمی برای ايجاد دور باطل بهکار مویبورد ،اسوتفاده از
شخصيتهای واقعی در فيلم است .درواقع ،مویتووان گفوت هموة شخصويتهوای داسوتان،
شخصيتهايی واقعی و تاريخیاند که در اين فويلم در نقوش خوود ظواهر شودهانود :حسوين
سبزيان ،اعضای خانوادة آهنخواه ،قاضی دادگاه ،شهود و از همه مهمتر ،محسون مخملبواف
که در صحنة آخر فيلم در نقش خود وارد دنيای برساخته و تخيلی فيلم کيارستمی میشود.
حتی در تيتراژ فيلم هم میبينيم که شخصويتهوای فويلم ،درواقوع انسوانهوای واقعوی
مربوط به دنيای واقعیاند .خالصه آنکه فيلم کلوز آپ ،بهعنوان يک اثور پسوامدرن ،دائوم در
فضای ميان فضای واقعيت و خيال در نوسان است؛ برای مثال ،در صحنة دادگاه ،ايون سوؤال
در ذهن مخاطب ايجاد میشود که آنچه میبيند واقعی يا ساختگی است .درواقع ،در دنيوای
پسامدرن ،دنيای واقعيت و فيلم چنان درهم رسوخ میکنند و تنيده مویشووند کوه بيننوده
هرگز با قالعيت نمیتواند بگويد بينندة واقعيت يا خيال است.
 .7درهمآميختن گونهها

همانگونه که در مقدمه هم اشاره شد ،فيلم کلوز آپ ،مانند بسياری از آثوار پسامدرنيسوتی،
آميزهای از دو گونه فيلم سينمايی داستانی و مستند است .اين امور ،يعنوی درهومآميختگوی
گونهها در اين فيلم ،سبب افزايش ترديد مخاطب دربارة واقعیبودن يا تخيلویبوودن چيوزی
است که شاهد آن است.
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در اين فيلم ،صحنههای واقعی زيادی را شاهديم که البهالی صحنههای سواختگی فويلم
مونتاژ شدهاند و مرز ميان واقعيت و خيال را کمرنگتر کوردهانود؛ بورای مثوال ،صوحنههوای
آغازين فيلم که در آنها شاهد انجام تحقيقهايی دربوارة حسوين سوبزيان هسوتيم .در ايون
بخش بهنظر میرسد بسياری از افراد اطالع نداشتهاند که تصاويرشان در يک فيلم سوينمايی
استفاده شده است.
بهترين نمونة ترکيب عناصر مستند با عناصر داستان سينمايی داسوتانی ،صوحنة دادگواه
است که در آن ،همة حاضران در دادگاه ،بهجز عوامل تهية فيلم ،نه تنها در نقوش بوازيگران
فيلم کيارستمی ،بلکه در نقش خود بهعنوان اشخاد واقعی ظاهر میشوند.
جريان ساخت اين فيلم ،صحنههای اولية مربوط به دستگيری سبزيان ،فوالشبوکهوای
صحنة دادگاه -که در آن ،مخاطب به چگوونگی آشونايی سوبزيان بوا آن خوانواده ،چگوونگی
ظنينشدن آنها به او و جريان دستگيری است -آشکارا برسواختهانود؛ زيورا بوهطوور قالوع،
کارگردان به هنگام وقوع آنها از ماجرا بیخبر بوده است ،ولی بخشهای مربوط بوه دادگواه،
واقعی و مستندند .اين درکنار هم قرارگرفتن و آميختگی عناصر اين دو سبک و اين دو دنيا،
تمايزقائلشدن بين واقعيت و غير واقعيت را برای مخاطب بسويار دشووار مویکنود .بوهنظور
میرسد در دنيای پسامدرن ،قالعيت اموری اسوت محوال و موا هرگوز نمویتووانيم دنياهوای
مختلف را بهطور کامل از هم جدا کنيم.
يکی ديگر از نمونههای بارز اين ترکيب را میتوان در صحنة پايوان فويلم مشواهده کورد.
محسن مخملباف بهعنوان يکی از شخصيتهای فويلم سوينمايی ،بوا حسوين سوبزيان -کوه
اکنون در نقش مستند و واقعی خود ظاهر شده و از حضور عوامل تهية فيلم در نزديکی خود
بیاطالع است -روبهرو میشود .اين رويارويی ،ترکيبی زيبوا و پرمعنوا از دو گونوة مسوتند و
سينمايی است .فيلم سينمايی و فيلم مستند چنان با يکديگر میآميزند که شوکلی را ايجواد
میکنند که درواقع به هيچيک تعلق ندارد .تأکيد کارگردان بر اينکه نمیتوانند اين صحنه را
تکرار کنند ،اين نکته را برای بيننده يادآور میشوند که آنچه میبيند فق يک فيلم نيسوت؛
بلکه بخشی از يک زندگی به همان شکلی است که اتفواق افتواده اسوت .ايون امور بور نبوود
قالعيت و امکانپذيرنبودن ايجاد تمايز ميان دنيای واقعيت و دنيای خيال در عالم پسوامدرن
تأکيد میکند.
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 .8آيرونی

يکی ديگر از ويژگیهای متن پسامدرن که میتوان نمونههايی از آن را در فيلم کلوزآپ ديد،
آيرونی است .درواقع ،اين فيلم از همان ابتودا هويچيوک از توقوعهوا و انتظارهوای بيننوده از
تماشای يک فيلم سينمايی را برآورده نمیکند .مخاطب به جای روبهروشودن بوا يوک فويلم
داستانی -که از يک سلسلهوقايع علی و معلولی با رعايت ترتيب زمانی تشکيل شده است -با
ترکيب عجيب و نامعمولی روبهرو میشود که گاه وی را گيو و سردرگم میکند.
بيننده به جای مشاهدة بازيگران ،نابازيگرانی را میبيند که در نقش خود ظاهر شدهاند و
يک رخداد واقعی را بازسازی میکنند .البهالی صحنههايی که ايون واقعيوت برسواخته را بوه
نمايش میگذارند ،بخشهای مسوتندی وجوود دارنود کوه مودام بيننوده را بوه ايون چوالش
میکشانند که آنچه میبيند ،دقيقاً چيست .شخصيتهوا آن انودازه کوه موا توقوع داريوم ،در
کنترل کارگردان نيستند .گذشته از آن ،عوامل ساخت فيلم ،تالشی برای پنهانکوردن فويلم
بودن فيلم نمیکنند و گاه عوامل توليد و کارگردان در صحنه ديده میشوند.
بهترين نمونة خارج از کنترلبودن وقايع ،صحنة آخور و رويوارويی سوبزيان و مخملبواف
است که در آن ،بهوجودآمدن يک نقص فنی در ميکروفن مخملباف سبب میشود آنچوه رخ
میدهد ،نه تنها تحت هدايت کارگردان نباشد ،بلکه صحبتهای ردوبودلشوده از وی پنهوان
میماند .بهنظر میرسد عنصر تصادف ،بيش از ارادة کارگردان در سوير وقوايع دخيول اسوت؛
حتی شيوة برخورد مخملباف با سوبزيان نيوز بورخالف توقوع بيننوده ،درنهايوت مهربوانی و
گذشت از جانب کارگردان صورت میگيرد.
يکی ديگر از نمونههای وقايع آيرونیدار فيلم ،به خود سبزيان بهعنوان شخصويت اصولی
داسووتان مربوووط م ویشووود .بوورخالف توقووع بيننووده و حت وی خووود وی ،سووبزيان در نتيج وة
تظاهرکردن و فريبدادن آن خانواده ،سرانجام به آرزوی ديرينة خوود مویرسود و بوهعنووان
نقش اول ،در فيلم يک کارگردان معروف ظاهر میشود.
نتيجه
در اين مقاله ،به بررسی بعضی عناصر پسامدرن در فيلم کلوزآپ کيارستمی پرداخته شد .بوا
بهرهجستن از نظريههای منتقدانی مانند ژوليا کريستووا ،ژان فرانسووا ليوتوار ،بوری لووئيس،
برايان مک هيل ،ديويد الج و پتريشويا نشوان داديوم ،در ايون اثور سوينمايی از تمهيودهای
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پسامدرنيسووتی شووامل آيرونوی ،دور باطوول ،درهوومآميخووتن گونووههووا ،موورگ اقتوودار مؤلووف،
آشکارسازی تصنع و فروپاشی روايتهای اعظم استفاده شده است .میتوان گفوت ايون فويلم
يکی از نمونههای برجستة پسامدرنيسم در سينمای ايران است .فيلم ،يک روايت منسوجم و
واحد ندارد و از چند پارهروايت تشکيل شده است .از طرفی ،دنيوای واقعيوت و دنيوای فويلم
درهم آميختهاند و اين شگرد ،بيننده را با اين پرسوش وجودشناسوانه روبوهرو مویکنود کوه
رخدادهای فيلم در چه دنيايی روی میدهند .در پايان ،بيان اين نکته ضروری است که ايون
فيلم ،يک اثر پسامدرن ،بیسروته يا بیمعنی نيست؛ بلکه فيلمی با محتوای اجتماعی بسويار
تأثيرگذار است .کيارستمی در اين فيلم ،نمای نزديکی از مشکلهای اجتماعی موردم جامعوة
خود را ارائه میدهد؛ جامعهای که فرد در آن ناچار است برای تجربة موقت توجوه و احتورام،
دست به شيادی بزند .حسين سبزيان بهدليل فقر مالی ،ناچار به طالقدادن همسر خود شده
است و مالابق اعترافهايش در دادگاه ،حتی از برآوردن نيازهوای اوليوة خوود و خوانوادهاش
ناتوان است .اين گفتهها نه تنها حس همدردی بيننده را جلب میکند ،بلکه وی را بوه تفکور
و تعمق دربوارة اوضواع اجتمواعی خوود وامویدارد .کيارسوتمی هنرمندانوه بوا بوهکوارگيری
تمهيدهای پسامدرن ،اين وضعيت تأسفبار را به نمايش گذاشته است.
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