
 

 رویکردی فلسفی به اصل علیت در روایت سینمایی پست مدرن
 ای بر فیلم طعم گیالس()مطالعه

 
 9، اسداهلل غالمعلی2علی شیخ مهدی، 1اصغر فهیمی فر 

 كکیده
دیشه فلسفی است. فیلسوفان غربی که انترین مفاهیم های بشری و از بنیادیترین دغدغهعلی ت یکی از مهم

آنها، در این پژوهش مورد مطالعه است، از دوران باستان تا معاصر رابطه بین علّت و معلول را از كند نظر 
اند. به این ویژه ارسطو، رابطه علّی را ضروری و قطعی دانستهاند. فیلسوفان سنتی و کالسیك، بهبررسی کرده

ای در جهان، ضرروتاً علتی دارد. در روایت صل ضرورت بنا نهاده شده است و هر پدیدهمعنا که این رابطه بر ا
ترین عنصر است که وحدت و انسجام های هالیوودی نمونه آن هستند، علیت مهمکالسیك که معموالً فیلم

 تکند. به سبب آنکه علیت در سنت فلسفی ارسطو، ضروری بود، در روایپیرنگ داستانی را تضمین می
سینمایی کالسیك نیز رابطه علت و معلول براساس اصل ضرورت است. این رابطه در روایت سینمایی پست 

رسد تغییرات رابطه علّت و معلول در اندیشه فلسفی، موجب آید. به نظر میصورت تصادفی در میمدرن به
های نمای ایران و فیلمها شده است. به این علت که روایت در سیدگرگونی علی ت در ساخت روایی فیلم

 بر تحقیق و ارباتداستانی بازتاب و انعکاس روایت در سینمای غرب است، این پژوهش تالش دارد عالوه
( را 1912تأریر علی ت در فلسفه بر رابطه علت و معلولی در روایت سینمایی، فیلم سینمایی طعم گیالس)

 ل محتوایی قرار بدهد، تا دگرگونی روایت از طریقصورت هدفمند و به روش تحلیلی ـ توصیفی مورد تحلیبه
 تغییر در روابط علت و معلولی بررسی شود.

 های کلیدیوا ه
 سفه، روایت سینمای پست مدرن، عباس کیارستمی، طعم گیالسلعلیت، ف 
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 مقدمه
ترین دستاوردهای غرب در قرن بیستم، دو گانه است؛ از طرفی یك ماهیت سینما، یکی از مهم     

یرد گدستاورد هنری است که از هنرهای دیگر همچون ادبیات، موسیقی، نقاشی و غیره کمك می
و از طرف دیگر ماهیتی صنعتی دارد که حاصل پیشرفت فناوری است. این هویت دوگانه نشان 

نما و اساساً هنر، با اندیشه انسانی در صورت فلسفی آن ارتبا  مستقیم دارد. اگركه دهد که سیمی
بینی او رفت، این ارتبا  یك سویه باشد و تنها سینما، بازتاب و آینه روح هنرمند، جهانگمان می

نما ذارد. سیگها تأریر میاست، ولی این رابطه دو سویه است و سینما نیز بر جامعه و اندیشه انسان
لکه تواند بازتاب دهد، باش را میویژه سینمای معاصر نشان داده است، که نه تنها فسلفه زمانهبه

تگاهی برای تواند دستوان برقراری ارتباطی فلسفی با مخاطب را نیز دارد به عبارتی دیگر فیلم می
انی انی و مکورزی باشد. روایت  سینمایی، كگونگی قرارگیری حوادث را در یك نظام زمفلسفه

گونه کند. بردول روایت را ایندهد. درواق  روایت است که داستان را به مخاطب منتقل مینشان می
ای از رویدادهای علی واق  در زمان و فضا )بردول، تعری  کرده است: روایت عبارت است از زنجیره

وایت کالسیك، (. مسأله این پژوهش، بررسی زنجیره علی در روایت است که در ر32: 1921
رسد، قانون علیت در های مدرن احتمالی )امکانی( است. به نظر میضروری است ولی در روایت

روایت سینمایی، به تحوالت اصل علیت در مبانی فلسفی وابسته است. به عبارت دیگر، تفاوت 
ط علی ابها وابسته است و تحول روروایت کالسیك و مدرن، به تفاوت جایگاه علیت در این روایت

در روایت سینمایی، ریشه در تحوالت فسلفی دارد. سینمای ایران به تقلید از سینمای غرب، 
 های مختلفی را تجربه کرده است. روایت

 علیت در فسلفه غرب
پیوند بین رخدادها و علّت آنها نه تنها به جهان پیرامون، بلکه به ذهن انسان نیز وابسته است. در 

کرد در جهان زندگی کند و نیازهای خویش را برطرف نه تنها تالش میحقیقت انسان نخستین 
مچون مند بود. وی هطور کلی همه عناصر پیرامونش عالقهسازد، بلکه به شناخت خود، طبیعت و به

عد ها، رنوزادی بود که همه كیز برایش تازگی داشت؛ از تن خودش گرفته تا درختان، دریاها، کوه
، امروزه های انسان نخستینطور کلی همه اطوار هستی و نیستی. بیشتر پاسخو برق، حیوانات و به
، شود. در یونان باستان، با توجه به شرایط سیاسیهای اساطیری یا افسانه خوانده میاسطوره، داستان

ه های مطروحپردازی جای خود را به عقالنیت فلسفی داد و پرسشاقتصادی و فرهنگی، اسطوره
تری)نزدیکتر به نگرش امروزی( پاسخ داده شد. انقالب فلسفی یونان تر و منطقیبه شکل بدی 
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باستان، تالشی است جدی و براساس تعقل انسانی )نه خواست خدایان و اساطیر( در جهت پاسخ 
شود.( ها. )که بر مبنای دیدگاه هر پدیده، معلول تلقی میها و نسبت آن با علتبه پیدایی پدیده
ای از گفته است که در بینش اساطیری برخالف قانون علیت منطقی که میان پاره ارنست کاسیرر

کند، انتخاب علل کامالً آزادانه صورت ای یك جانبه برقرار میها رابطهها و معلولعلّت
اند که برای نخستین بار، بینش علمی و (. اما در نهایت، امروزه پذیرفته11: 1911گیرد)کاسیرر، می

یونان آغاز شده است و یونانیان نخستین مردمی بودند که در برابر جهان اساطیری،  عقالنی از

 ]قبل از میالد 799-199[در آن عصر از تاریخ فرهنگ یونان »جهان علمی و فسلفی را آفریدند. 
 هایکوشید تا فرمانروایی خود را در همه قلمروها مستقر کند و با خرافاتی که از دورانخرد می

یم دستاورد نامپیشین به ارث رسیده بود به نبرد برخیزد ... درواق  آنچه را بینش علمی و عقلی می
ز كشم اهند اخوکوشند تا علمی بیندیشند در حقیقت مییونانیان است و اگر امروزه همه اقوام می

 (. 11: 1923کاسیرر، «)هان بنگرندیونانی به ج

 رابطه علت و معلول در فلسفه کالسیك و مدرن
رای ارسطو معتقد بود که ب. علیت در تفکر کالسیك براساس اصل ضرورت بین علت و معلول است

بیعت طتبیین هر پدیده باید به دنبال علّت برود، كراکه بدون علت حرکتی نیست و بدون حرکت 
ك پردازد و در منطق فیزیارسطو به تعری  رابطه علی ت نمی»وجود ندارد. دیوید رأس گفته است: 

آید، فقط به بیان و اربات علل نخستین و اصول اولیه و و متافیزیك که بحث علیت به میان می
نهایی برای پردازد و آنها را روی هم، شرایط الزم و نه به تها و تعری  علل كهارگانه میویژگی

نوشته  فیزیك(. ارسطو در کتاب 122: 1911)راس،  «داندبیان نحوه حصول و تغییر شیح کافی می
شمار است. انوا  مختلفی از علل وجود دارد و هر کس که است که علل وجود دارند و تعدادشان بی

انه درواق  علل كهارگ خواهد در پی فهم طبیعت برآید، باید بداند كگونه پرده از روی آنها بردارد.می
(. وی این كهار علت را بدین صورت 132: 1919هستند؛ مادی، صوری، فاعلی و غایی)ارسطو، 

کند: نخستین علت، علت مادی است که به مصال  و مواد تشکیل دهنده هر پدیده تشری  می
ت، علشود. دومین علّت صوری است که همان صورت یا ساختار موجودات است. سومین مربو  می

گیرد و كهارمین علت، غایی است که بر هدف و فرجام فاعلی است که سازنده پدیده را در بر می
(. ارسطو اشاره کرده است که وجود علتی برای به فعلیت 213: 1923پدیده داللت دارد)ضیمران، 

رسیدن این قوه ضروری است. این علّت هر كه که باشد، بایستی خودش محصول تغییر دیگری 
گی رو این تغییر همیشگردد. از اینها به همین ترتیب در زمان به عقب باز میشد و زنجیره علّتبا
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است و برای فهم آن باید موجودی را فرض کنیم که خود تغییرناپذیر باشد ... این موجود محرک 
 (. 221؛ 1919اول یا محرک غیرمتحرک است)ارسطو، 
دیوید هیوم با نظریه دکارت لولی مورد تردید قرار گرفت. در تفکر مدرن، ضرورت در رابطه علت و مع

گرایی مخال  کرد و تجربه باوری را مبنای شناخت قرار داد. هیوم در پی یافتن طور کلی عقلو به
اش با معلول و اینکه كرا انسان به مسئله علت توجه دارد، ادعا کرد که رابطه علّت و علت و رابطه
انسانی است نه كگونگی کارکرد عقل انسانی. اصل علیت مرکز رقل  هایدلیل تجربهمعلول به

های داللرسد همه استبه نظر می»ای بر آن تأکید کرده بود که اندیشه و فلسفه هیوم بود و تا اندازه
(. هیوم نه تنها با علت غایی 11: 1937)فریدمن، « ما در باب امور واق  بر پایه علّت و معلول باشد

نیست، بلکه با مسأله ضرورت در رابطه علّت و معلولی مخالفت ورزید. وی معتقد  ارسطو موافق
است که علّتی وجود ندارد. بنابراین، هیچ دلیل ضروری برای پیوند روابط نیست و علت و معلول 

عنوان یك ضرورت شکل گرفته است. زاییده تجربه بشر است که در ارر تکرار در ذهن انسان به
داند و رابطه دیگر را غیرضروری. امانوئل کانت که این رابطه را ضروری میذهن انسان است 

مه اش را آغاز کرد. کانت در اداهمچون بسیاری یا شاید تمام فالسفه غرب، با نقد و انتقاد، فلسفه
داند، ام ا برخالف دکارت معتقد است شناخت دکارت، عقل یا ذهن را پایگاهی برای شناخت می

مان تطابق 2برای ما ممکن نیست و اعیان یا متعلقات شناخت باید با قوای مصو ره 1اشیاح فی نفسه

(. ام ا به گفته خودش این هیوم است که او را بیدار و به سوی نقد و Kant, 1798:93داشته باشد )
ست که قضاوت آزاد از میالدی( پاسخ به پرسشی ا1121کند. نقد خرد ناب )نوشتن رهنمون می

پذیر است و مخالفت با نظریه اصلی هیوم یعنی علیت به معنای توالی رخدادها و امکانتجربه 
بودن رابطه علّت و معلولی. استدالل کانت پاسخی قطعی به شکاکیت دیوید هیوم است. با تجربی

گیریم که ما هم دارنده و هم به کار برنده استعداد توجه به دو معیار ضرورت و کلیت نتیجه می
مهم دکارتی با کانت به  9(. اتفاقاً سوبژکتیو119: 1939زاده، ایم )نقیبی ناب و آزاد از تجربهشناسای

ربه و فارغ از تج« ذهنی»آلیستی است. او علیت را یك ضرورت رسد. اصالً فلسفه ایدهکمال می
قوالت م داند كرا که معتقد است معقوالتی مانند زبان، مکان، علیت... نه در بیرون، بلکه جزحمی

                                                           
1. Things in Themselves 
2. Faculties of Representation 

 امری ذهنی یا درونی. از اصطالحات مدرنتیه. 3 
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تواند از شهد گونه است و به همین دلیل است که میاند. یعنی ساختار ذهنی بشر اینپیشین نامیده

 .هیوم پیروز خارج شود

 اصل عدم قطعیت
ای به نام عدم قطعیت با اصل علیت مخالفت کرد. این نظریه اصل عدم در قرن بیستم، نظریه

 1329آمده از مکتب کپنهاک است که در اواخر دههمطرح شد، بر  1قطعیت که توسط ورنر هایزنبرگ
میالدی توسط نیلس بور و همراهانش بنیانگذاری شد. اصل عدم قطعیت به معنای تصادف یا 
شانس وجودی تعبیر شده است به این معنا که انسان از فرایندهای احتمالی موجبیتی اطال  ندارد 

دهد. هایزنبرگ معتقد بود که عدم بر میو همچنین از عدم موجبیت متافیزیکی در حوزه اتم خ
طور قطعیت نه تنها زاده جهل بشر نیست، بلکه منسوب به عدم تعیین در خود طبیعت است. همان

ن قرن نوزدهم دانان و فیلسوفاکه نیوتن و گالیله اعتقاد داشتند. تأریر مکانیك کالسیك فیزیك
توانیم حالت گفته بود ما می 2دو الپالسونمیالدی را نیز تحت تأریر قرار داده بود. پی یر سیم

(. در 117: 1921اش بدانیم )گلشنی، فعلی جهان را معلول حالت قبلی آن و علت حالت بعدی
ها را دانان قانون علیت را نقض کردند، زیرا اعتقاد داشتند وضعیت ذرات اتمفیزیك جدید فیزیك

 توانند خود را قان  سازند، ولی میزان احتمالمیتوان تشخیص داد و با اینکه فقط با احتماالت نمی
میالدی با استفاده  1321توانند تشخیص بدهد. ورنر هایزنبرگ در سال و عدم قطعیت آن را نمی

از تئوری تبدیل دیراک ـ یوردان معادالت ریاضی ـ فیزیك را استنتاج کرد که به اصل عدم قطعیت 
 رابطه عکس بین وضعیت مکانی یك الکترون»قد بود یا اصل عدم تعی ن شهرت پیدا کرد. وی معت

گیری شود، به تر، اندازهو سرعت آن وجود دارد، از این هر كه مکان و وض  یك الکترون دقیق
(. اصل 13: 1912)هایزنبرگ، « بینی سرعت آن کاسته خواهد شدهمان اندازه میزان و دقت پیش

نجام های کوكك اشامل فواصل و اندازه حرکت هایعدم قطعیت بیانگر این است که برای دستگاه
دلیل نبود اطال  از حالت این عمل غیرممکن است. در نظریه فیزیك کالسیك، وجود احتمال به

اولیه سیستم بود، ولی در نظریه فیزیك کوانتومی، حتی اگر حالت اولیه نیز مشخص باشد، نتیجه 
(. بر طبق نظریه 219: 1921ی کرد)گلشنی، بینتوان به صورت احتمالی پیشآزمایش را تنها می

هایزنبرگ، دانش فیزیك تنها باید روابط فرمولی بین مشاهدات را وص  کند و از طریق مکانیك 
کوانتومی و اصل عدم قطعیت حاکم بر جهان، نامعتبر بودن قانون علیت کامالً، جا افتاده 
                                                           
1. Werner Heisenberg 
2. Pierre-Simon Laplace 
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که هیچ قطعیت و حکمی وجود  (. نظریه عدم قطعیت ادعا داردHeisenberg, 1927: 175است)
توان شناسایی کرد. هایزنبرگ سه پیامد اصل طور قطعی نمیندارد و هرگز علّت یك معلول را به

 شود.. اصل عدم قطعیت به نفی علیت منتهی می1بندی کرده است: گونه دستهعدم قطعیت را این
د لیت در سط  زیر اتمی کاربرپذیر است. اصل عهای زیراتمی فقط تعبیری آماری امکاندر پدیده

آور سر و کار ندارد، بلکه سر و کار آن با های علی و معلولی یقینندارد. علم، دیگر با زنجیره
. اصل عدم قطعیت به نفی موجبیت )براساس تعری  الپالس( منتهی 2احتماالت آماری است. 

تمی در لحظه معینی از شود. كون به لحاظ نظری تعیین سط  و سرعت هر الکترون یا ذره امی
ای یوهشتوانیم وض  سرعت یك لحظه را با وض  و سرعت لحظه دیگر بهزمان نامیسر است، نمی

متعین و قطعی ربط دهیم. بنابراین، هیچ موجبیتی در سط  زیراتمی یا میکروسکوپی وجود ندارد  
گر و اهدهمش . تفکیك سنتی بین فاعل شناسایی و متعلق شناسایی در داشتن علّی و بین9

ه هایی کشده به سبب اصل عدم قطعیت باید از درجه اعتبار ساقط شود. خود آن آزمایشمشاهده
 (. 119: 1912اند )هایزنبرگ، دهیم تخطی از آن واقعیتبرای پی بردن به سرشت واقعیت انجام می

 نظریه آشوب
کند. پیچیده، تصادفی پیدا میرود، بلکه ساختاری مدرن، نه تنها از بین نمیعلیت در جهان پست

شود. درواق  نظریه آشوب که از ریاضی بر آمده و به احتماالت نیز نزدیك است، جایگزین علیت می
، ، در تحلیل مسئله پیچیدگی، پارادایم پیچیدگیآمدی بر اندیشه پیچیده دردر کتاب  1ادگارن مورن

ها را پدید فالن علت بهمان معلول . علیت خطی:1کند: پیچیدگی و کنش، سه علیت را مطرح می
ای واکنشی: یك بنگاه نیاز به تنظیم شدن دارد. این بنگاه باید برحسب . علیت كرخه2آورد؛ می

اش تولید کند، ام ا از حدود كهل سال های درونی انر ینیازهای بیرونی، نیروی کار خود و فرفیت
. علیت بازگشتی: در 9دهند؛ واکنش نشان می ها نیزدانیم که معلولپیش و به یمن سیبرنتیك، می

مورن، اند )آورد، ضروریها برای فرایندی که آنها را به وجود میها و محصولفرایند بازگشتی معلول
ه است تر شد(. بنابراین علّت، معنا و ماهیت گذشته را ندارد و رابطه آن با معلول پیچیده31: 1937

وار به وجود آورده است. ادگار مورن در تحلیل این مسئله شوبنظم و آو این پیچیدگی فضایی بی
را از آن دور  نظمییقینی و بیتوان اتفاق و بیکنیم که نمینویسد: ما در جهانی زندگی مینیز می

کنیم. نظم؟ نظم هر آن كیزی است که نظمی زندگی و رفتار میکرد. ما باید همواره به همراه بی

                                                           
1. Edgar Morin 
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ای بسیار محتمل و وابسته به یك قانون یر است، هر آنچه در سایه رابطهتغیتکراری رابت و بی
قاعدگی، انحراف از یك ساختار معین، اتفاق نظمی هر آن كیزی است که بینظمی؟ بیاست. بی
نظمی، جایگزین مدرن، آشوب و بی(. در اندیشه پست199: 1937ناپذیری است)مورن،بینیو پیش

کانیك، المعارف بریتانیکا در ریاضیات و مشوند. براساس تعری  دایرهیقطعیت و تعیینِ کالسیك م
وانین های آشوب که در سیطره قبینی در سیستمبه مطالعه رفتارهای فاهراً اتفاقی و غیرقابل پیش

ای از علم ریاضی است که به بررسی شود. نظریه آشوب شاخهگفته می 1جبرگرایانه اند نظریه آشوب
پردازد، که در خروجی آنها، با اعمال تغییرات کوكك )و فاهراً قابل ای میار پیچیدههای بسیسیستم

که تاکنون دلیلی برای  2هایی اتفاقیشود. به بیان دیگر، پدیدهاغماض(، تغییرات بزرگی حاصل می
شوند. نظریه آشوب برای نخستین بار توسط یافتیم، به کمك نظریه آشوب، توجیه میآنها نمی
ارائه شد که نقطه متضاد مکانیك کالسیك قرار  1311در سال  9ندی به نام اردوار لورنزدانشم
گیرد. آشوب به معنای فقدان هرگونه ساختار و نظم است. در حالی که زنجیره علّی تالش می
پویا می  هایای از تئوری دستگاهکند، یك ساختار منسجم بسازد. نظریه آشوب، نو  پیشرفتهمی

شود، که حرکات آشوبناک نامیده می 7های بسیار پیچیدهمام توجه خود را بر روی حرکتباشد که ت

توجه داشته باشید که این حرکات تماماً غیرخطی هستند. مدافعان  .شوند ، قراردادهاستنامیده می
ن ساز است نه تنها روابط علّی. مکانیك کالسیك نیوتونظمی زندگیاین نظریه اعتقاد دارند که بی
و  کنددهد، سیستم به واسطه مکانیزم علّت و ارر صحیحی عمل میدنیایی منظم را شرح می

د دارد. دانشمندان اکنون بر این باورند که بخش بزرگتری از طبیعت ناپذیری وجودترمنیسم اجتناب
الص  بایستی از این نظریات علمی و انتقال آن به تاب  قوانین آشوب دترمنیستی است. م 

 های فلسفی اصول زیر را مد نظر قرار داد:كاركوب
خود به اصل عدم قطعیت یا آشوب یا هر اصل دیگر، اگر در مقام تبین جهان باشد،   .1

 کند.و جایگزین علت عمل می« علت»م ابه 
و  به مقوالت فاهمه« االمرینفس»را از « علیت»این خود نتیجه اشتباه کانت است که  .2

 کند.امر شناختی تبدیل می

                                                           
1. Chaos Theory 
2. Random 
3. Edward Lorenz 
4 .Complex Motions 
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ت از علی« شناخت»نیست،  ناقض « علیت»های موجود ناقض اصل بنابراین، نظریه .3
 است. 

 رنعلیت در روایت سینمایی کالسیك و مد

ه شود و به این علت، طبق گفتترین اجزاح روایت در فیلم داستانی محسوب میعلیت یکی از مهم
ن گفت، توابردول، روایت مبتنی بر سه جزح علّیت، نظام زمانی و نظام مکانی است. بنابراین، می
اند ردهیر کروایت کالسیك و مدرن، در این اجزاح با هم تفاوت دارند. به عبارتی دیگر این اجزا تغی

ترین جزح داستان، طرح، پالت یا پیرنگ شود. مهمکه روایت به شکل دیگری به مخاطب ارائه می
کند تا داستانش را برای مخاطب بیان کند. ای است که نویسنده طراحی میاست. پیرنگ نقشه

ولی که اصتواند استفاده کند. به گفته بردول های مختل  میبرای بیان داستانش نیز از روایت
. فضا یا مکان 9. زمان؛ 2. منطق روایی؛ 1دهند از سه نو  اند: پیرنگ را به داستان ارتبا  می

ای و هالیوودی نیز شناخته (. روایت کالسیك که با عناوینی همچون سه پرده193: 1921)بردول، 
ه است: گفتکی در این باره ترین و مشهورترین روایت سینمایی است. رابرت مكشده است، کهن

ی، بنیاد زمان و فرافرهنگترین معنی کلمه کالسیك هستند: بیترین و صحی این اصول به دقیق
گوی شفاهی را پشت هر جامعه زمینی، اعم از متمدن و بدوی. اصولی که هزارها سال تاریخ داستان

به خط  1گمش سال پیش وقتی حماسه گیل 799سند. ردم تاریخ میگذراند و به سپیدهسر می
لوح گلی حك شد و برای نخستین بار داستان را در قالب کالم مکتوب ریخت،  12میخی بر روی 

ترین (. ارسطو مهم91: 1923کی، طور کامل  و به زیبایی شکل گرفته بود )مكطرح کالسیك به
علولی م توان گفت رابطه علّت  ودانست. بنابراین میای منطقی و علّی، میعنصر ترا دی را زنجیره
باشد. همچنین دیوید البته ساختار و نظام زمانی نیز اهمیت ترین عنصر میدر روایت کالسیك، مهم

فراوانی در روایت دارد، ام ا اهمیت علیت از همه اجزاح بیشتر است. بردول معتقد است در ساخت 
اب  افری تآید ... و هر نو  تنکالسیك داستان علیت عمده ترین اصل وحدت بخش به شمار می

(. درواق  عناصری همچون شخصیت داستان، زمان 21: 1931حرکت علت و معلول است )بردول، 
دهد. در و مکان اهمیت دارند، ام ا این علی ت است که ساختاری منسجم و معنادار را شکل می

ی بخشد. هر اتفاقحقیقت این علیت است که به زمان و مکان و دیگر عناصر انسجام و هویت می
افتد باید علتی معین، ضروری و هدفدار داشته باشد تا مخاطب با فیلم همگام و همراه در فیلم می

                                                           
1. Gilgamesh 
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پنداری بکند. در روایت سینمایی مدرن که دیوید بردول به آن سینمای شود و احساس همذات
هنری نیز گفته است، علی ت به مانند روایت کالسیك، مشخص، ضروری و قطعی نیست، بلکه 

پیرنگ، خرده پیرنگ وجود دارند. رد و نسبی و احتمالی است. در فیلم مدرن، به جای شاهابهام دا
پیرنگ کند، نه شاهطور کلی سفر قهرمان تمرکز میروایت مدرن بر شخصیت و خرده پیرنگ و به

و مسیری خطی و هدفدار. در سینمای هنری به دلیل اینکه روابط علّی بر پایه ضرورت نیست، 
ر کتابش بینی کند. بردول دتواند کنش و وقای  بعدی را به روشنی پیشخاطب نیز نمیبنابراین م

( کمتر از روایت 1تأکید کرده است که اتکای سینمای هنری بر علیت روانی )و به عبارتی ذهنی
اهداف  ها وها، انگیزههای نمونه سینمای هنری اغلب نبود ویژگیکالسیك نیست، ام ا شخصیت

ها به پدید آمدن ساختاری کمك دو پهلو بودن روابط علّت و معلولی شخصیت مشخص هستند.
های کم و بیش كند داستانی متکی است. در حالی که قهرمان فیلم کند که به مجموعهمی

کند، شخصیت اول فیلم هنری به نحوی انفعالی از هالیوودی با سرعت به طرف هدف حرکت می
 (. 121: 1931لغزد )بردول، این موقعیت به موقعیت دیگری می

 علیت در روایت سینمایی پست مدرن
 عنوانبه 9( ارر تیم برتون1332برای نخستین بار این وا ه را در مورد فیلم بازگشت بتمن) 2پیتر وولن

خ های قبل از این تاریمدرن را در فیلمهای پستمدرن بکار برده است. ام ا مللفهپست تجلی جهان
خواهند هایی است که می( درباره آدم آهنی1322توان پیدا کرد. بلید رانر )ریدلی اسکات، هم می

های کالسیك و مدرن مدرن، در عین حال که از روایتزنده بمانند و زندگی کنند. روایت پست
مدرنیسم تمامی میراث هنری از یونان و روم باستان برد، ام ا با آنها متفاوت است. پستبهره می

گرفته تا هنر مسیحیت قرون میانه و هنر نئو کالسیك و رومانتیك، رئالیسم و تمام عرصه هنر 
اصر اندازند و تمامی عنیکنند و جشنی همگانی به راه ممدرن را وارد بازی پست مدرنیستی خود می
د کننهای زنده معاصر را به این میهمان خود دعوت میهنری ملل دیگر و اقوام باستان و فرهنگ

های مکانی، احتمال، ضدپیرنگ، عدم تعی ن و شخصیتزمانی، بی(. بی113: 1921)بازرگانی، 
ن، هم از فرم مدریلم پستهای این روایت است. پیرنگ در فبینی از عناوین و ویژگیغیرقابل پیش

پیرنگ است و هم خرده پیرنگ ولی برد، یعنی در فاهر هم شاهروایی سنتی و هم از مدرن سود می

                                                           
 . نگارنده1

2 . Peter Wollen 
3. Tim Burton  
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در اساس، ضدپیرنگ است. در روایت پست مدرن، قطعیت در ساختار روایی خطی و ابهام در فیلم 
کی که پیرنگ را در دهند. مكمدرن، جای خود را به احتمال و تصادف در فیلم پست مدرن می

دپیرنگ ها، ضپیرنگ و در فیلم مدرن، خرده پیرنگ نامیده است، به این روایتفیلم کالسیك، شاه
( 21: 1923کی، مك«)ضدپیرنگ معادل سینمایی ضدرمان یا رمان نو و یا تئاتر پوچ است»گویدمی

 ار ضدپیرنگ غالباًکی معتقد است ساختها، تصادفی و احتمالی است. مكحوادث در این روایت
ها کند. به این معنا که علتی ضروری برای رخدادها و کنش شخصیتتصادف را جایگزین علّت می

ا بر سازند. روایت تأکید رکند، بلکه احتماالت و رخدادهای تصادفی پیرنگ و روایت را میارائه نمی
برد لّت و معلولی را از بین میگذارد، تأکیدی که زنجیره روابط عبرخورد تصادفی كیزها در جهان می

ها (. زمان در این روایت91: 1923کی، شود )مكمعنایی و پوكی میو باعث از هم گسیختگی، بی
ها، های مدرن هم نیست. بلکه ساختار زمانی این دسته از روایتنیز غیرخطی است، ام ا شبیه روایت

ه مدرن است، به دلیل آنکه رابطره پستها، که براساس نگای ست. در این روایتپیچیده و شبکه
رویدادها و مبادی و مبنای آن تصادفی است، پایان بسته و باز همچون سینمای کالسیك و مدرن، 

 گونه قطعیتی وجود ندارد.وجود ندارد، بلکه داستان ناتمام است، ام ا مبهم و نسبی نیست. هیچ
کند که همه اجزا را به هم مرتبط میی علّی در فیلم همچون یك محور یا مرکز عمل زنجیره
مدرن از هم گسیخته است و ریشه آن را در فلسفه پساساختگرایی سازد. این زنجیره در فیلم پستمی

عنوان مدرنیسم در سینما بهتوان مشاهده کرد. نوئل کارول معتقد است که پستمدرن میو پست
شود ها شکسته می(. زمان در این روایت111: 1931فیلم ما بعد ساختارگرا قابل درک است )بردول،

و خطی نیست. به این معنا که مخاطب باید در ذهن خودش، ترتیب و توالی زمانی را بسازد. به 
تواند داستان را در هر زمان و ای نامشخص است که مخاطب میگونهتعبیری زمان و مکان به

تصادف و شانس است، زمان و مکان  مکانی حدس بزند. درواق  وقتی همه كیز براساس احتمال،
ابط ای از رومدرن در زنجیرهدهند. بنابراین، فیلم پستمشخص و قطعی، مفهوم خود را از دست می

نظمی است که داستان را روایت شود، بلکه این سیستم آشوب و بیعلت و معلولی روایت نمی
تقد کی معشود. رابرت مكت میکند. بنابراین، در این روایت احتمال و آشوب جایگزین علیمی

موجب حوادری  1است: تصادف نیروی محرکه دنیایی خیالی است، که در آن اعمال ناانگیخته
های ها و موقعیتترتیب داستان را به بخششوند که تأریرات و نتایب بعدی به دنبال ندارند و بدینمی

ب کنند. در این روایت، مخاطم میکنند و ناپیوستگی حیات را اعالمتفاوت و یك ناپایان خرد می
                                                           
1. Unmotivated 
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منتظر و مشتاق ردیابی زنجیره علی و کش  اطالعات از طریق روابط علت و معلولی نیست، زیرا 
. لورا مفهوم استوقتی عدم قطعیت وجود دارد و هیچ كیزی پایگاه و مبنای قطعی ندارد، علیت بی

کاوی آید و درواق  کنجعیت به میان میمالوی معتقد است کنجکاوی و اشتیاق لزوما فارغ از عدم قط

های سینمای (. جدول مللفهMulvey, 1998: 25و اشتیاق نقطه مقابل عدم قطعیت است )
 مدرن تنظیم شده است: کالسیك، مدرن و پست

 مدرن. فرایند عناصر سینمای کالسیك، مدرن و پست1جدول
 مدرن سینمای پست سینمای مدرن سینمای کالسیك علیت در روایت سینمایی

 تصادف -آشوب ابهام ضروری علیت

 

 عباس کیارستمی
سینمای عباس کیارستمی از زوایای مختل ، توسط پژوهشگران متعددی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته است. مسائل و مفاهیمی متعددی همچون توجه به دنیای کودکان، زندگی، زیستن، 

های او دیده می شود. از طرف دیگر مرگ، جاده و راه، طبیعت، روابط انسانی و غیره همواره در فیلم
( 1911تمی در اک ر آرارش همچون سه گانه زلزله یا سه گانه کوکر )خانه دوست کجاست؟)کیارس

(، شیرین 1929(، ده )1911(، طعم گیالس)1919( و زیردرختان زیتون )1919زندگی و دیگر هیچ )
هایش ارائه دهد. با توجه به ( تالش کرده است، روایت غیرمتعارفی را برای بیان داستان1921)

ای شاخص از یك فیلم نمونه طعم گیالسش پژوهش و تحلیل روابط علّت و معلولی، هدف و رو
باشد. ایده اصلی این فیلم براساس گفته کیارستمی از یك مصاحبه گرفته شده است: مدرن میپست

ای گرفته شده ام. داستان فیلم از مصاحبهمن به تازگی فیلمی را باعنوان طعم گیالس به پایان برده
( با ای.ام.سیوران، ساکن پاریس به انجام 1323ها پیش)كهارم دسامبر ه نیوزویك سالکه مجل

 ها پیشداشت، من سالگوید: كنانچه امکان خودکشی وجود نمیرسانده است. در مصاحبه او می
: 1911دهد )کیارستمی، همین موضو  درونمایه داستان فیلم مرا تشکیل می« خود را کشته بودم.

979 .) 

 گیالسطعم 
خواهد خودکشی کند و داخل یك گور طعم گیالس روایت مردی به نام آقای بدیعی است که می

خواهد وقتی داخل قبر دراز کشید، کسی باشد که کنار جاده و نزدیك یك پادگان، بمیرد، ام ا می
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راضی  ابیند تا اینکه سرانجام یکی از آنهروی او خاک بریزد. افراد مختلفی را به طور تصادفی می
که در حال  شودشود. روز بعد، خبری از آقای بدیعی نیست، بلکه کیارستمی در تصویر دیده میمی

به  سطعم گیالگوید که استراحت بکنند. در کارگردانی فیلمش است و به عوامل و سربازان می
 هشود. درواق  زنجیرهای مخاطب پاسخ قطعی داده نمیبینی و حدس، پیشهیچکدام از پرسش

ها اطال  پیدا کند. به تعبیر لورا مالوی میل تماشاگر علّی وجود ندارد که مخاطب از رخدادها و کنش
: 1911رسد )مالووی، برای دانستن و فهمیدن با استفاده آگاهانه از مفهوم عدم قطعیت، به اوج می

توان گریزی میترین علت آن را مرکزای از سینمای پسامدرن است و مهم، نمونهطعم گیالس(. 11
رین تتوان مهمشود، میدانست و كون علیت موجب مرکزیت و استحکام و انسجام یك روایت می

سبت ترین فیلمساز ایرانی نکیارستمی نزدیك»مدرن بودن آن را عدم قطعیت دانست. مللفه پست
ین دیدگاه ر اهای رابت و قابل بحث دبه تفکر مابعدساختگرایان غربی است. ... كون یکی از نشانه

البداهه، نامتعین، من در آوردی و در عین حال ریشخندآمیز آرار هنری است که به نوعی ساختار فی
قی، شود )عقیریشگی در عدم قطعیت، اربات یا پیروی از روش خاصی در مبناسازی منجر میبی

شی، خودک ها همچون علتترین علتکند اساسیتالش می طعم گیالس(. کیارستمی در 71: 1912
علت جستجو و علّت انتخاب مکان مذکور و غیره را مخفی کند. بنابراین، روایت ارسطویی یعنی 
وحدت زمان و مکان و طرح یا پیرنگ، به طور کلی حذف شده است. مخاطب در حین تماشای 

م، لپسندد، داستان را بازسازی و ادامه دهد. در پایان فیتواند به هر شکلی که خودش میفیلم، می
بیند، شود و مخاطب کیارستمی را در حال کارگردانی میطور کلی حذف میزمانی که آقای بدیعی به

شود که همه كیز فقط یك فیلم بوده است. بدیعی در نخستین پیشنهادش به یك مرد، معلوم می
وم، د شود. آقای بدیعی در پیشنهادشود. کنجکاوی مخاطب بر انگیخته میرو میبا پرخاش او روبه
 برد که آقای بدیعی كه قصدی دارد،رسد. در رویارویی با سرباز مخاطب پی مینیز به نتیجه نمی

فهمد. درواق  به علّت اصلی درام یعنی خودکشی بدیعی، که تمام روایت ولی هرگز علّت آن را نمی
را راننده ك یعنی اینکه ـ معمای اصلی روایت این فیلم»شود بر آن بنا شده است پاسخ داده نمی

ای سیاه در فضای داستانگویی این ارر و ماند، در واق  حفرههمچنان ناگشوده می ـ میل مرگ دارد
طور واض  (. زمانی که علت به19: 1911)مالووی، « شودکشد، ایجاد میآنچه تماشاگر انتظار می

آید و هر کس یها در ذهن مخاطب به وجود مو قطعی بیان نشود، سیل عظیمی از علت و معلول
نمای مدرن، سیکند؛ به همین دلیل است که سینمای پستهایش پاسخی پیدا میبرای پرسش
را بخورد،  هایشرود تا قرصنظم لقب گرفته است. حتی زمانی که بدیعی به خانه میپیچیده و بی
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که  میت استخورد یا خیر. و البته این نکته حائز اههایش را میبیند که واقعاً قرصمخاطب نمی
تند، تمام رو هسمدرنیستی مخاطبان با غیاب، یا مرکزگریزی یا عدم قطعیت روبهوقتی در ارر پست

که هیچ منبعی وجود ندارد که دیدگاه  تواند درست باشد و هم نادرست. كراهای آنها هم میبرداشت
د. درواق  روطفره می مخاطبان با آن سنجیده شود. منب  قابل اطمینان فیلم است که از پاسخ دادن

(. 199: 1923هاست )آفرین، نجومیان، وجوی فیلم به انگیزه همین غیابتمام حرکت و جست
وایت ترین مللفه در ربنابراین، عدم قطعیت و مرکزگریزی، که نقطه مقابل اصل علیت است، مهم

 مدرنیستی است.و البته آرار پست طعم گیالسفیلم 

 و معلولیتجزیه و تحلیل روابط علت 

وجوی بدیعی برای یافتن یك نفر که او . جست1طعم گیالس از دو سکانس تشکیل شده است؛ 
 بندی فیلم. . پایان2را خاک کند. 

 : جستجو1سکانس 
 در این سکانس كهار علت اساسی وجود دارد:

د. مخاطب دهگونه اطالعاتی درباره علّت خودکشی آقای بدیعی به مخاطب نمی. پیرنگ فیلم هیچ1
رگز های وی هبینیشود، ولی حدس و پیشتا پایان فیلم، با قصه و شخصیت اصلی همراه می

 کند. پاسخی قطعی پیدا نمی

 
ت که یافتن کسی اس وجوی بدیعی برای. علت دیگر که در این سکانس قابل توجه است، جست2

هایی را که خواهد براساس یك آیین خاکسپاری عمل کند؟ آدمروی او خاک بریزد؟ آیا او می
کند بركه اساسی است؟ آیا به دنبال این است که یك نفر او را پشیمان کند و به دنبال انتخاب می

م اگه ن نیستی مندونم تو گورکگوید: من مییك دوست و همدم است؟ آقای بدیعی به سرباز می
رفتم دنبال گور کن... من االن احتیاج به تو دارم... یه کمك به من بکن. خواستم که میگورکن می

ی كرا کنند که بدیعام ا آقای بدیعی و پیرنگ فیلم، علّتی ضروری و مشخص یا قطعی ارائه نمی
که روی آدم خاک  گوید: تواصرار دارد یك نفر روی او خاک بریزد، حتی خودش به سرباز می

ریزی... اونی که تو روش خاک میریزی آدم نیست. اگر بدیعی معتقد است که وقتی مرده است، نمی
ها دیگر آدم زنده نیست، پس كرا اصرار دارد بر رویش خاک ریخته شود؟ هیچ کدام از این پرسش

مبهم: علت خودکشی: معلول
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ین کند تواند سوار ماشدهد و فقط سه نفر را میشود. بدیعی به كند نفر پیشنهاد میپاسخ داده نمی
ا این پذیرد. باش را با آنها در میان بگذارد که در نهایت مرد مسنی، خواسته بدیعی را میو مسئله
وجوی آقای بدیعی كند علّت را در خود دارد که همگی به حدس و توان گفت، جستتفاسیر می

جود ت و قطعیتی در فیلم وطور کلی ضرورگمان مخاطب وابسته است نه اینکه علّت و معلول و به
 داشته باشد. 

 وجوی آقای بدیعی ال : جست
 

      
 

 ب: انتخاب سرباز

 
 

 پ: انتخاب طلبه افغانی

    
 

 ت: انتخاب پیرمرد

   
های آقای بدیعی، به شکلی منحصر به فرد با آقای بدیعی برخورد طرف دیگر هر کدام از انتخاباز 

 کنند.می
  

مشخص نیست: علت گفت وگو سرباز: معلول

مشخص نیست: علت گفت وگو سرباز: معلول

مشخص نیست: علت گفت وگو با طلبه: معلول

مشخص نیست گفتگو با پیرمرد
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 ال : واکنش سرباز 

 
 

 ب: واکنش طلبه

      
 

  پذیرد.: واکنش پیرمرد؛ پیرمرد درخواست بدیعی را میپ

                 
 . كاله یا قبر9

شود که كرا بدیعی كنین كاله یا گوری را انتخاب کرده است؟ یا مخاطب با این سلال مواجه می
یك ای کنار یك درخت نزداساساً كرا فیلم در كنین مکانی ساخته شده است؟ كرا آقای بدیعی كاله

شود. ها، به این پرسش نیز پاسخ داده نمییك پادگان انتخاب کرده است؟ همچون دیگر پرسش
توانست رخ بدهد گوید که این رخدادها در هر مکان دیگری نیز میواق  پیرنگ به مخاطب میدر

و این مکان تصادفی است. در حالی که در فیلم کالسیك، مکان باید مشخص و واض  و علت آن 
ها نسبی هستند و تا حدودی تصادف در نیز برای مخاطب روشن باشد. در فیلم مدرن، اگركه علت

گ وجود دارد، ام ا مسئله بنیادی در فیلم مدرن، ابهام است و این ابهام فلسفی است. یعنی خرده پیرن
مکان هویت دارد، ولی تعری  و تحلیل آن ذهنی و نسبی است. بردول گفته است: شعار روایت در 

تواند این باشد: این فیلم را تفسیر کنید، طوری تفسیر کنید که ابهامش به سینمای هنری می
(. در روایت پست مدرن، مرکزیت از بین رفته 121: 1921رین درجه ممکن برسد )بردول، باالت
 است. 

ون ما رو ببر سر جام: سرباز می گوید
ما اهل این کارا نیستم

سرباز فرار می کند

تتون  خداوند می فرماید که با دس: طلبه
خودتون رو هالک نکیند

طلبه نمی پذیرد

پذیرشباتاکندمیتالشپیرمرد
بهمرگرویازرااوتمرکزمرد،خواستۀ

گیالسطعموبکشاندزندگیجانب
.استزندگیطعمازنمادیاساساً

پذیرش خواسته بدیعی
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توان با قطعیت گفت علت اصلی خودکشی آقای بدیعی و مرکز درام ، نمیطعم گیالسدر فیلم 
ترین مسئله فیلم است، كرا سرانجام آن مشخص نیست؟ از كیست. اگر خودکشی بدیعی اصلی

ئله آقای بدیعی یافتن یك دوست و گفتگوست كرا به حرف افرادی که انتخاب طرف دیگر اگر مس
دهد. همچنین اگر هدف کیارستمی، دهد و همچنان کار خودش را انجام میکند گوش فرا نمیمی

های ارزش بخشی به زیستن و دوستی است، كرا این روایت را انتخاب کرده است با اینکه فیلم
ی و زندگی و زیستن هستند ولی فرم روایی دیگری دارند. وقتی در یك بسیاری در ستایش از دوست
توان، مرگ روایت را اعالم کرد، زیرا روایت دكار عدم قطعیت و رود، میروایت مرکز از بین می

ت نظمی به معنای کالسیك نیست و از خصایص آرار پسنظمی شده است. البته این بیآشوب یا بی
پست مدرن، در پی فروپاشی مرکز است و این مرکز تنها به معنای مرکز مدرن است. درواق  فلسفه 

دریدا »و قطعیت در آرار ادبی یا سینمایی نیست، بلکه مرکز یك معنای متافیزیکی را در خود دارد 
نیز با  کند، کیارستمیهای دوگانه را واسازی میمرکز ساختار، مرکز متافیزیك و مرکزیت در تقابل

ت غاینهد تا ساختاری بیای، مرکز را در آرارش وا میو پر رنگ کردن عوامل حاشیهبه میان آوردن 
(. در پایان این سکانس، پیرمرد 111: 1923)آفرین، نجومیان، « و بدون مدلول استعالیی را رقم بزند

رود و شب هنگام در گور اش میدهد که بر روی او خاک بریزد. بدیعی به خانهبه بدیعی قول می
شود. داستان آقای بدیعی کنار گذاشته و پیرنگ خوابد. در سکانس بعدی، شوک بزرگی وارد میمی

دهد رود. کیارستمی در حال کارگردانی است و به سربازان و عوامل دستور میبه کلی از بین می
 مبرای مدتی استراحت کنند. كنین پایانی، باز یا مبهم به مفهوم مدرنیستی نیست بلکه فیلم ناتما

هر پاسخی در كاركوب  ،است، زیرا اساساً علت حوادث و ماجراهای فیلم تصادفی است. بنابراین
 درام، امکان پذیر است.
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 گیریبحث و نتیجه 
رابطه علت و معلول، ریشه در مفهوم علیت در نظرگاه فلسفی دارد. در حقیقت، در فلسفه کالسیك، 

شده است، ام ا در فسلفه مدرن، از آنجا که شك و رابطه علت و معلولی براساس اصل ضرورت بنا 
شوند، علت و معلول نیز رابطه ای نسبی و ذهنی پیدا گرایی و قطعیت میتردید، جایگزین مطلق

ای نزدیك و جدی، با فسلفه و فسلفه ورزی داشته طور ویژه سینما، همواره رابطهکنند. هنر و بهمی
اش از فسلفه کالسیك، هنرمندان، نویسندگان و جدایی است. با دگرگونی فسلفه در عصر مدرن و

های متفاوتی آرارشان را خلق کردند. روایت سینمایی و عناصر آن، از این سینماگران به شیوه
اند. هر روایت سینمایی از سه عنصر اصلی علیت، نظام زمانی و نظام نصیب نبودهها بیدگرگونی

زم و فسلفه سی ، این سه عنصر منطبق بر اصول کالسیمند است. در فسلفه کالسیكمکانی بهره
کالسیك، است. رابطه علت و معلول ضروری و قطعی است و این قطعیت و ضرورت، موجب 

شود که پیرنگ و روایت ساختاری منسجم و یکپاركه داشته باشند. در فسلفه مدرن رابطه علی، می
نسبی  معلول در روایت سینمایی نیز، مبهم وکند به همین دلیل رابطه علت و مبنایی نسبی پیدا می

نابراین شود. باست. این دگرگونی در روابط علی، موجب تغییر در کل ساختار روایت و عناصر آن می
علیت در روایت سینمایی، ریشه در مفهوم و مبنای فسلفی غرب دارد و جایگاه آن بر کل ساختار 

 گذارد. روایی تأریر می
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