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 .1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .2استادیار دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت ،1394/1/25 :تاریخ پذیرش)1394/11/17 :

چکیده
پس از اعالم سیاستهای مبتنی بر گسترش مناسبات سرمایهداری و سرکوب سیاسی مخالفان ،همگام با آغاز مدرنیزاسیون پهلوی
دوم و همزمان با آغاز برنامههای توسعة اقتصادی و اجتماعی در دهههای  1330و  1340خورشیدی ،برخی از سینماگران ایرانی
فرم و مضامین متفاوت با جریان فیلمسازی تجاری را تجربه کردند .دالیل گوناگونی برای این تحول میتوان برشمرد؛ از جمله
شرایط اجتماعی ،ارتباط سینماگران با محافل ادبی ،و تحولِ ادبیات داستانی در ایران و اقتباس از آثار ادبی مدرن .فیلم خشت و
آینه ( ،)1344اثر ابراهیم گلستان ،از جمله فیلمهایی است که از نظر درونمایه و فرم متفاوت و بدیع است .شیوة روایت فیلم
خشت و آینه کامالً به آنچه میخائیل باختین ،یکی از مهمترین نظریهپردازان ادبیات در سدة بیستم میالدی ،با عنوان «نظریة
منطق مکالمهای» مطرح کرده ،مرتبط است .هدف از پژوهش حاضر بررسیِ پیوستگی تحوالت سینمای هنری و جامعة ایران با
مدرنیزاسیون دهة  1340خورشیدی به روش توصیفی -تحلیلی است و همچنین مقایسة فیلم خشت و آینه با دیدگاه باختین و
منطق مکالمهای او .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که فیلم خشت و آینه ،به منزلة یکی از مهمترین آثار سینمای ایران ،از
شیوههای روایی مدرن و منطق مکالمهای باختین بهره برده است.

واژههای کلیدی :ابراهیم گلستان ،خشت و آینه ،منطق مکالمهای ،میخائیل باختین.
* نویسندة مسئول :تلفن ،09120349919 :نمابر.E-mail: a.gholamali@modares.ac.ir ،021-88006544 :

138
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی  دوره  ،22شماره  ،2پاییز و زمستان 1396

مقدمه ____________________________________________________
خشت و آینه ،در مقایسه با فیلمهاای تجااری ایرانای ،پدیادهای
نامتعارف بهشمار میرفت ،از این رو ،مورد پسند تماشاگران عاامِ
روستانشین ،که پس از اصالحات ارضی به جمعیات شهرنشاین
پیوسته بودند ،قرار نگرفت .در دورهای که سینمای ایران تولیدی
غیر از «فیلمفارسی» نداشات و حتای منتقادی همچاون پرویاز
دوایی به اینگونه محصوالت ساینمای ایاران لقا ِ «بایارزش»
میداد ،دربارة خشت و آینه نوشت که خشت و آیناه فایلم ایان
مااردم نیساات (جاهااد .)88 :1384 ،منتقاادان و هنردوسااتان و
تحصیلکردگان ،که با اصول فیلمسازی در اروپا آشنایی داشتند،
علیه تولیدات عامهپسند جبهه گرفته بودند .از آن میان میتاوان
به دکتر هوشنگ کاووسی اشاره کرد؛ کسی که در واقع اصطالح
«فیلمفارسی» را ابداع کرده بود .فیلمفارسی عناوانی تحقیرآمیاز
بود؛ کاووسی نخستین بار این عنوان را در مجلة فردوسای بارای
نقد سینمای عامهپسند ایران بهکار برد .منظور از ایان اصاطالح
آن دسته از آثاار ساینمایی باود کاه دارای مللفاههاایی بودناد
همچون داستانپاردازی عجوالناه ،قهرماانساازی ،رقاو و آواز
بدون ارتباط با داستان ،رعایاتنکاردنِ رواباط علتات و معلاولی،
فقدان اصاول فایلمناماهنویسای ،و تقلیاد ناشایانه از فایلمهاای
خارجی؛ با این تفاوت که قهرمانان به فارسی صحبت میکردناد.
خشت و آینه ،عالوه بر اینکه بر موج نو و سینمای قبل از انقالب
تأثیر گذاشت ،کامالً در جهت خالف سینمای آن سالهاا باود و
بهشدت وامدار سینمای هنری اروپا .میزانسن (به صورت حرکت
دوربین) ،تدوین فیلم ،و شیوة فیلمنامه و گفتوگونویسای متاأثر
از ادبیات مدرن از مللفههایی است که در سینمای گلساتان باه
شاخصهای بنیادی بدل شدند .زبان واقعگرایانه و نمادین در فیلم
خشت و آینه ،که ترکی بدیعی بود ،در کنار هم قرار داشت .باه
عبارتی دیگر ،فیلم ،در عین حاال کاه داساتانی واقاعگرایاناه را
تعریاام ماایکاارد ،بااه کماا گفااتوگااو و فضاسااازی ،شاایوة

فیلمبارداری ،قااببنادی ،و ساایر عوامال شاکلگرایاناة مادرن
استعارهای و شاعرانه بود .این شیوة بهکاارگیری زباان نماادین و
شاعرانه در کنار بیان واقعگرایانة سینمای کالسی در سایر آثار
ابراهیم گلستان مانند فیلم اسرار گنج درة جنای ( )1353تکارار
شد .درونمایة اصلی خشات و آیناه فروپاشای رواباط انساانی و
قربانیشدن انسانها در جامعاة سانتی و ااالش باا مدرنیتاه و
تصویر ناامیدکنندهای از ی جامعة بحرانی است .خشت و آیناه،
همچون دیگر آثار مدرن ،پایانی باز دارد؛ به طوری که ساینماگر
تصمیمِ نهایی را نمیگیرد و اجازه میدهد هار مخاطا پایاانی
تفسیری و شخصی برای آن تصور کند .در واقع ،تغییر در مقولاة
واقعگرایی است که روایت مدرن یا هنری را ایجاد میکند .گاهی
در این واقعگرایای پیوناد باین علتات و معلاول از هام گسساته
میشود ،در عین حال که امکان دارد از لحاظ زمانی و فضاایی و
موضوع کامالً واقعی باشد .در ایان فایلمهاا ،در عاین حاال کاه
مضمون و درونمایه واقعی است ،مفاهیم روانشناختی همچاون
ازخودبیگانگی و مقولة هویات و سرگشاتگی انساان ا کاه البتاه
حاصال تجرباة اروپائیاان از جنااگهااای جهاانی اسااتا مطاارح
میشود .در نتیجه ،شیوة روایتگری در این آثار از آثار کالسای
متمایز است .فیلمهایی که لقا ساینمای هناری را گرفتاهاناد
بیشتر از هر ایزی به سب شیوة متفاوت روایت در آنهاا باوده
است؛ از این رو« ،مجموعه فیلمهایی که پیرناگ و ساب آنهاا
مبتنی بر هنجارهای خاصی است روایت سینمای هنری نامیاده
میشود» (بردول .)73 :1375 ،بر این اساس ،میتوان اظهار کرد
که خشت و آینه دو مللفة بسیار مهم سینمای مدرن را در خاود
دارد :نخست ،ابهام در موضوع و کنش شخصیتهاا؛ دوم ،پایاانِ
باز در انتهای فیلم .بنابراین ،این دو ویژگی مبنایی شده است تاا
در پژوهش حاضر با آنچه منطق مکالمهای در نظریاات بااختین
شناخته میشود در فیلم خشت و آینه مقایسة تطبیقی شود.

چارچوب نظری
بررسی اندیشههای میخائیل باختین نشان مایدهاد کاه وی در
جهت نظامبخشیدن به ی مکت ادبیِ مادرن تاالش مایکارد.
«این مکت  ،به لحاظ توجهی که باه سااختار زباانی آثاار ادبای
داشاات ،فرمالیساات بااود ،امااا عمیقاااً تحاات تااأثیر ایاان باااور
مارکسیستی قرار داشت که زبان نمایتواناد جادا از ایادئولو ی
باشااد» (ساالدن و ویدسااون .)58 :1378 ،در واقااع ،باااختین
نظریههای ادبی پیشین را با شکلگرایی ادغاام کارد و ،باه نظار
واالس مارتین ،به جای طرد نظریة شکلگرایانی همچون ویکتور

شکلوفسااکی ( ،)1984-1893تمهیااداتِ آنهااا را ساانگ بنااای
نظریهای قرار داد که اندیشههای سنتی دربارة شکل و محتاوا را
دگرگون میساخت (مارتین .)32 :1389 ،باختین پاژوهشهاای
متعددی در دورههای مختلفی از زندگیاش داشاته اسات ،ولای
«منطااق مکالمااه» گااوهر اصاالی اندیشااة باااختین در زمینااة
انسانشناسی فلسفی است (احمدی .)101 :1387 ،موضوع مهم
آن است که نگرش باختین به ادبیات کامالً مرتبط با ویژگیهای
اندیشة ساختار زبانی و ساختارگرایی اسات؛ باا ایان تفااوت کاه
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نوآوری اصلی باختین این است که وا گان را به مثابة نشانههاای
اجتماعی فعال و پویایی میداند که در میاان طبقاات اجتمااعی
گوناگون و شرایط اجتماعی و تاریخی مختلم معاانی و مفااهیم
ضمنی متفاوتی اختیار میکنند .باختین استدالل مایکناد کاه
ویژگای گفتوگوگاری در زبان ادبای ،بهویژه در رمان ،آشاکارتر
است .رمان نشاندهندة کیفیت دوصدایی یا اندصدایی اسات و
همة معانی موجود در زبان را آشکار میساازد .رماان مایتواناد
گفتمانهای مختلم خود را به شیوههای گوناگون سامان دهاد؛
به نحوی که «در ی متن واقعگرایانه گفتمانها سلسالهمراتا
مشخصی دارند که یا صادا یاا راوی برتار و مرکازی آنهاا را
نظارت میکند؛ حال آنکه متن مدرن فاقد این صدای مرکزمادار
است ،لیکن آزادی عمل بیشتری را برای صداهایی که های یا
مشخصاً صدای برتر نیست درنظار مایگیارد» (وبساتر:1382 ،
 .)23باختین آثار فئودور داستایوفسکی را نمونهای بارای نظریاة
منطااق مکالمااهای ماایدانساات .بااه نظاار او ،داسااتانهااای
داستایوفسکی از قادرت اندصادایی و انادآوایی برخوردارناد.
داستایوفسااکی ،در جایگاااه مللاام ،اجااازه م ایداد هاار ی ا از
شخصیتهای داستان دارای منطق و صدای خود باشند و آزادانه
نظراتشان را بیان کنند .در حالی که ،بهزعام بااختین ،آثاار لئاو
تولستوی انین نبود .دلیل این تمایز آن است که داساتانهاای
این نویسندة روس ساختاری اندآوا نادارد؛ باه ایان معنای کاه
صدای دیگری را در درون خاود شاامل نمایشاود ( Holquist,
 .)1994: 56عالوه بار ایان ،بااختین مباحاگ دیگاری از جملاه
کارناوال را مطرح کرده است که با مفهوم اندآوایی مورد نظرش
هماهنگی دارد .به نظر او ،کارناوال جشنهایی است که در آنها
میتوان منطق مکالمة مردمی را مشاهده کرد .در این جشانهاا
سخنِ کسی بر دیگری به واسطة پایگااه یاا موقعیات اجتمااعی
ترجیح داده نمیشود .اساساً سخن کسی حاق و ساخن دیگاری
باطل نیست ،بلکه منشی اندسویه بین ساخن همگاان جریاان
دارد .این منطق مکالماه را مایتاوان در آیاینهاای مردمای در
جوامع مختلم پیدا کرد .به لحاظ توصیفی ،میتاوان گفات کاه
کارناوال منطق کمّی و ی سویة علتی علم را کنار میزناد ،بلکاه
منطااق کیفاای دوسااویه دارد .بنااابراین« ،کارناااوال عبااارت از
گفتوشنود مردم در جشن است .حال آنکاه در زنادگی رسامی
سخنان آنان کامالً به سلسلهمرات و قاوانین اجتمااعی وابساته
است ،اما در کارناوال این روابط به طور موقت در هم مایریازد و
همة سخنان واجد ارزش یکسان میگردد؛ خواه فرادسات باشاد
خواه فرودست (لچت.)35 :1392 ،
باختین در همة آثارش بر منطق مکالمهای پافشاری میکرد.
منطاااق مکالما اة او سااارآغاز هماااان نظریاااهای اسااات کاااه
پساساختگرایان باا عناوان «مار مللام»« ،ماتنِ نویساا» ،و

«معانی متکثر» از آن یاد کردهاند .اگراه باختین ،برخالف روالن
بارت ،بهوضوح به مر مللم اشاره نکرد ،فحوای کالمش نشاان
باار ایاان باااور داشاات کااه گفااتوگااو و دموکراساای در مااتن و
شخصیتها برای او ارجح است« .تردیاد ریشاهای درباارة نقاش
مللم ،که در کار روالن بارت و ساایر پساسااختگرایاان مطارح
میشود ،در کار بااختین باهاشام نمایخاورد .امّاا بااختین در
ارجحیت گذاری بر رمان اندصدایی خود به بارت شاباهت دارد.
هر دو منتقاد ،آزادی و لاذت را بار اقتادار و آدابدانای تارجیح
میدهند» (سلدن و ویدسون .)66 :1378 ،باختین مخاالفتی باا
صورت یا محتوا ندارد و برتریای برای هی ی قائال نیسات .در
واقع« ،باختین نه مخالم با صورت و ناه مخاالم باا محتواسات،
بلکه او ،با جداکردن مطالعة یکی از دیگری ،با ایادئولو یگرایای
صرف و صورتگرایی صرف مخالم است و خواهان توجه یکسان
به صورت و محتواست و ایان مطالعاه را در آثاار داستایوفساکی
بهکار میبندد» (تودوروف.)88 : ،
تحلیل فیلم خشت و آینه بر اساس منطق مکالمهای باختین
داستان فیلم ،ش هنگام ،با جاماندن ی نوزاد در تاکسای آغااز
میشود .راننده تاکسی هاشم ناام دارد .وی ،پاس از ناامیادی از
یافتنِ مادر کاود ،،باا دوساتانش در کافاه ،افساران پلایس در
کالنتری ،و سپس زنی به نام تاجی دربارة نوزاد و سرنوشتِ بچاه
مشورت میکند .هرکس ،از منظر خویش ،با راننده تاکسی سخن
میگوید .شاید اظهارات تاجی ،زنی که با هاشم زندگی مشاتر،
سردی را سپری میکند ،بار هاشام تأثیرگاذارتر باشاد ،زیارا او
میخواهد بچه را نگه دارد تا شاید بتواند با این ترفناد هاشام را
به ادامة زندگی با خویش ترغی کند .هاشام از اینکاه ناوزاد در
ماشینش پیدا شاده اسات باهشادت احسااس نگرانای دارد و از
عاقبت کار بیمنا ،است؛ از این رو ،مدام با دیگران در ایان بااره
به گفتوگو میپردازد .فضای فیلم تیره و خفقانآلود است .ماجرا
به هنگام ش و در شهر تهاران ،کاه نموناهای از مدرنیزاسایون
آمرانة حکومتی است ،اتفاق میافتد .اراغهای تبلیغاتی نئاون و
شلوغی خیابان ی زندگی معاصر و مدرن را نمایش مایدهناد.
شخصیتهای اصلی فیلم به طرز واضحی در بحران قارار دارناد.
هاشم نمیتواند بهتنهاایی تصامیم بگیارد و دلیال آن مشاخو
نیست ،اما فیلم نشان میدهد که او در تصامیمگیاری نااتوان و
هراسان است .هاشم ،با یافتن نوزاد در ماشینش ،سفری را آغااز
میکند .مکانها ،شخصیتها ،و کنش و کشامکشهاایی کاه در
این سفر ارائه میشود فضای کشور و آدمها را در آن برهة زمانی
تا حدودی نمایان میکند .هاشم در پیِ یاافتنِ خاویش اسات و
این خودشناسی را در گفتوگو با دیگران جستوجاو مایکناد،
اگراه در پایان ،سفر را ناتمام رها میکند و مقصدی نمییابد .با
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این وصم ،فیلم خشت و آینه را میتوان به هفت بخاش تقسایم
کرد .هر بخش شامل فصلها و صحنههایی است .این فصلها باه
کم گفتوگوهایی مرتبط به همدیگر وصل مایشاوند یاا ،باه
عبارتی ،با هم ارتباط پیدا میکنند و ی منطق مکالمهای طبق
نظر باختین تشکیل میدهند.
 .1شب ـ یافتن نوزاد ـ گفتوگو با مردم
خشت و آینه در تاریکی ش شروع میشود ،در حالی که هاشام
رانندگی میکند .از همین رو ،در صحنههای آغاازین ،فایلمسااز
تالش میکند تا تااریکی و خفقاان را باه مخاطا نشاان دهاد.
صدایی از رادیو پخش میشود و گوینده دربارة ی شکارای در
تاریکیِ ش سخن میگوید .از طرف دیگار ،تصااویر مرباوط باه
شهر و رانندگی هاشم در قااب دیاده مایشاود .درنتیجاه ،ایان
گفتهها در سطح تازهای معنا مییابد .انگار هاشم شکارای است
و شهر ،جنگل .هاشم موج رادیو را تغییر میدهد و این بار آگهی
تبلیغات پخش میشود؛ تبلیغااتی درباارة مصارف ماواد غاذایی
روزانه به سب مادرن .زنای ناشاناس ساوار تاکسای مایشاود.
لحظاتی گذرا ،نماهاایی از اهارة زن و هاشام دیاده مایشاود.
دوربااین همچنااان نماهااایی از ساایاهی و تاااریکی شاا را در
خیابانهای شهر نمایش میدهد .زن پیاده مایشاود و مایرود.
اندکی بعد ،هاشم متوجه میشود که نوزادی در ماشین جا مانده
است .در میان تاریکی و ظلمت شهر ،که نشان از ساتم و فسااد
دارد ،مادری هست که به زندگی فرزندش ،باه عناوان موجاودی
زنده ،اهمیت نداده است .هاشم به دنبال مادرِ نوزاد میگردد .در
اولین قدم ،با خانهای ناتمام روبهرو میشود .خانة ناتمام میتواند
هم استعارهای از آغاز سفر هاشم باشد و هم نماادی از ناتماامی
این سفر« .زیباشناسی واقع گرا و بیانگرا را بهدشواری مایتاوان
تلفیااق کاارد .سااینمای هنااری باارای حاال ایاان معضاال شاایوة
مغالطهآمیز اختیار کارده اسات :ابهاام» (باردول.)139 :1375 ،
فضای فیلم کامالً واقعگرایانه است ،اگرااه ناوع فایلمبارداری و
نمایش اراغها در ش در تلفیق با صدایی که از رادیوی ماشین
پخش میشود فضایی شاعرانه خلق مایکناد .زباان تمثیلای در
کنار فضای واقع گرایانه خود گویای اندصدایی است .استفاده از
زبان استعاره یاا ،باه عباارتی ،شاعرگونه در فیلمای باا سااختار
واقعگرا بسیار دشوار است ،ولی معموالً در سینمای مدرن وجاود
دارد .هاشم در خانة مخروبه جستوجاو مایکناد و در آنجاا باا
پیرزنی روبهرو میشود .پیرزن هی خبری از ماادرِ ناوزاد نادارد.
بین هاشم و پیرزن ،با حس و حالی موهوم ،گفاتوگوهاایی کاه
وزنی شعرگونه دارند ردوبدل میشود ،ولای نتیجاهای باهدسات
نمیآید .پیرزن گوشهای از مخروبه را به هاشم نشان میدهد تاا
وضعیت فالکتبارش را برای تکدّی نمایش بدهاد .گلساتان ،باه

وسیلة جستوجوی هاشم ،تالش میکناد وضاعیت اجتمااعی و
اقتصادی مردم را نشان دهد ،ولی در ایان راه از تمثیال و زباان
اشاره کم میگیرد .ابراهیم گلستان صرفاً به کم مکالماهای
که بین شخصیتها رد و بدل میشود نشان میدهد کاه فضاای
کشور اگونه بوده است .هاشام از خاناة مخروباه مایرود تاا در
خیابان به جستوجو بپردازد .او باا آدمهاای گونااگونی صاحبت
می کند تا شااید نشاانی از زن ناشاناس بیاباد .صادای هاشام و
دیگران شنیده نمیشود ،زیرا مخاط فهمیده اسات کاه تاالش
هاشم بیهوده است .در واقع ،خود گفتوگوها مهم نیست ،آنچاه
اهمیت دارد این است که هاشم به نتیجاهای قطعای نمایرساد.
بینتیجهبودن گفتوگوها در این فصل در فصلهاای بعادی نیاز
تکرار میشود.
 .2شب ـ مالقات با دوستان ـ گفتوگو در کافه
هاشم به کافهای شلوغ و پُرسروصدا وارد مایشاود .تراناهای کاه
خواننده میخواند با عبارت «شاهر فرناگ اسات اینجاا» شاروع
میشاود .شاهر فرناگ یاادآور اندصادایی و کارنااوال اسات و
میتواند استعارهای از مدرنیسم و تمدن غربی در جامعاة ایرانای
تفسیر شود .هاشم نزد دوستانش مایرود و مسائلة ناوزاد را باه
آنها میگوید .گراه هر یا از آنهاا نظاری دارناد ،در واقاع،
راهکاری مشخو ارائه نمیدهند .سخنان دوساتان هاشام های
فایدهای برای او ندارد ،زیرا اساساً آنها در حاشیة مسئله حرکت
ماایکننااد و مشااخو اساات کااه معمااای سرنوشاات نااوزاد بااا
گفتوگوی آنها حل نمیشود .آنها درباارة هار موضاوع و هار
شخصی نظر میدهند .اگراه بحگها به بیراهه کشیده میشاود،
در این مکان نشانی از برتری ی صدا بر ساایرین نیسات و هار
کسی میتواند اظهارنظر کند .برخی از آنها مخالمِ رفتن هاشام
به کالنتریاند و برخی دیگر موافق ،اما هاشم تصمیم میگیرد به
کالنتری نیز بارود .نکتاة جاالبی کاه در ایان منطاق مکالماه و
استفادة فایلم خشات و آیناه از آن وجاود دارد ایان اسات کاه
مخاط نیز وارد داستان میشاود و مایتواناد اظهاارنظر کناد.
سینمای مدرن ،به کم ابهام در داستان و شخصیتپردازی ،به
مخاط اجازه میدهد تاا نقشای فعاال در داساتان و پایاان آن
داشته باشد« .کالم پلی است که بین من و دیگری زده میشود.
اگر ی سر این پل به من متکی است ،سرِ دیگر آن به مخاطا
اتکا دارد .کاالم قلماروی اسات کاه هام مخاطا کنناده و هام
مخاط شونده ،هم گوینده و هم طرفِ سخنش در آن سهیماند»
( .)Bakhtin, 1973: 47در کافه نیز آدمهایی معمولی و حتای از
طبقة پایین وجود دارند که سیمایشان بارای ماردم آن زماان و
حتی ایان زماناه آشناسات .فایلمسااز ساخن و رفتاار آنهاا را
طبقهبندی و درجهبندی نمیکند ،همه در ی ردیماند و دربارة
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مسئلة هاشم رأی خود را صادر میکنناد بادون آنکاه یکای بار
دیگری برتری داشته باشد .تأکید فیلمساز بر گفتوگوهای داخل
کافه از آن حمایت میکند که منطاق مکالماه در آنهاا جااری
است .گفتوگوهایی که در میاان اشاخار رد و بادل مایشاود
اینگونه آشکار میکند که هار کسای اجاازة ساخنگفاتن دارد؛
حتی اگر به مشکل هاشم هم مربوط نباشد؛ از باب مثال ،یکی از
دوستان هاشم ،با نام پرویز ،که نقشش را مرحوم فنیزاده باازی
میکند ،میگوید« :حقیقت ایه پایش پاا افتاادهسات .باذارین
قشنگ خیال کنه  »...او بر سر مسائلة حقیقات و خیاال حارف
میزند و در واقع به کم این گفتوگوها فیلم نشان میدهد که
درستی و نادرساتی حقیقات و خیاال مطارح نیسات ،بلکاه در
سینمای مدرن گفتوگو باین حقیقات و خیاال یاا باه عباارتی
مکالمه میاان فضاای واقاع گارا و فضاای شااعرانه نوساان دارد.
فنیزاده ،از طریق تمثیل حالکاردن جادول کلماات متقااطع،
گفتههایش را انین ادامه میدهد« :در ابتدا کلمه نبود ،در ابتدا
حرف بود ازین ور بری یا کلماه  ...ازون ور بیاای یا کلماة
دیگه  ...دو حقیقت  ...حقیقت افقی ،حقیقت عمودی  »...اشارات
دست و سخنان او به صراحت نسبیبودن معانی گفتوگو اشااره
میکند .سخنان او نشان میدهد که حقیقت قطعی یا ،به عبارت
دیگر ،روایت ت گویانه وجود نادارد ،بلکاه گفاتوگوهاا موجا
میشود که انواع حقیقت در کنار یکدیگر وجاود داشاته باشاد و
همة سخنان بتوانند حقیقت باشند .به این معنا که نظام داللات
الزاماً از دنیای خارج یا از ی نفساالمر یا از ی جاور حقیقات
غایی پردهبرداری نمیکناد؛ در واقاع ،در پاس یا ماتن های
حقیقت مطلقی وجود ندارد .در پایان این فصل ،هاشم غذایش را
نخورده و از کافه بیرون میرود .در فصل بعد هاشم به کالنتاری
میرود.
 .3شب ـ کالنتری ـ گفتوگو در کالنتری
رئیس کالنتری دستش شکسته اسات و ایان نماادی از نااتوانی
مأمور قانون است که فیلمساز به زباان اساتعاره پیشااپیش او را
هجو کرده است .در کالنتری اندین ماجرا گزارش شده و رئیس
گرفتار بررسی آنهاست .از غفلت ی پزش به هنگاام زایماان
بیمار ،ی ناشناس کیم پاول او را دزدیاده اسات و در مقابال،
بچهای که به تخصو دکتر مربوط میشود مرده باه دنیاا آماده
است .دزدی ،کود ِ،مرده ،و نوزادی که در آغاوش هاشام اسات
تمثیلی از فضای پُر هرج و مرج و کارناوالی جامعه اسات .تاالش
هاشم برای برقراری گفتوگو نشان میدهد که فضای حکومتی و
سیاسی تحمل و حوصلة شنیدن سخنان دیگاری را بارای های
ی باقی نگذاشته است .هاشم میخواهد حرف بزند ،ولی دکتار
پُرحرف است و مرتباً حرف هاشم را قطع میکناد .فایلمسااز در

این فصال گفاتوگاو را در برابار ماأمور قاانون قارار مایدهاد.
مشایخی ،در نقاش رئایس کالنتاری ،مایگویاد« :بایاد اناین
اتفاقاتی پیش بیاد وگرنه باه دکتار و کالنتاری نیاازی نیسات».
فیلمساز از تمرکز بر هاشم دوری میکند .هر وقت هاشام حارف
میزند ،دوربین دکتر یا دیگری را نشان میدهد .سرانجام ،دکتار
یافتنِ پولش را غیرممکن میداند و از شکایتش منصرف میشود
و میرود ،زیرا رئیس کالنتری او را قانع مایکناد کاه مشاکالت
جامعه به قدری زیاد است که با شکایت حل نمیشود .او ساپس
هاشم را مجاب مایکناد کاه بایاد باه شایرخوارگاه بارود ،زیارا
کالنتری به مسئلة نوزادان رسایدگی نمایکناد .دوبااره در ایان
فصل هی ی از گفتوگوها به نتیجه نمیرسد و سرنوشت نوزاد
مشخو نمیگردد .در واقع ،مخاط از طریق گفتوگوها متوجه
بیقدرتی مأموران قانون میشود.
 .4شب ـ خانه ـ گفتوگوی هاشم و تاجی
تاجی ،که به دنبال هاشم به کالنتری آمده باود ،باا او باه خاناه
میرود .آن دو در مسایر باا یکادیگر مجادلاه مایکنناد .تااجی
میخواهد بچه را بزر کند ،اماا هاشام باه عطوفات مادراناة او
توجه ندارد .ظاهراً تاجی میخواهد ،به کم بچاه ،هاشام را باه
ادامة زندگی مشتر ،ترغی کند .اما ،از ساوی دیگار ،هاشام و
تاجی هر دو میترسند با هم باه خاناه بروناد و بچاهای داشاته
باشند؛ مبادا مردم بفهمند که زن و مارد پنهاانی باا هام رابطاه
دارند .هاشم در این فصل سریعتار گاام برمایدارد و تااجی باه
دنبال او حرکت میکند .این میتواند نشانهای از جدایی در پایان
فیلم باشد که هاشم تاجی را تنها میگذارد .معناای انگیازههاا و
کنشهای هر ی از آنهاا را بایاد در شارایط آن زماانِ جامعاة
ایران در ،کرد .هاشم و تاجی به خانة هاشم مایرساند .هاشام
میترسد و ادعا میکند پشات هار یا از درهاا و شیشاههاای
همسایهها ی قل سیاه وجود دارد .این ساخن هاشام تأییادی
است بر فضای کشور .همچنین ،پیگیریِ هاشم بارای سرنوشات
نوزاد نشانی اسات از هاراس او از افاراد ناشاناس .تااجی اصارار
میکند اراغ روشن باشد ،ولی هاشم بهانه میآورد و از روشانی
میترسد مبادا که دیگران به حضور نوزاد پی ببرند .با این وصم،
تاجی اراغ روشن را در کنار کود ،میگذارد تا نشانهای از گریز
بسازد .حضور نوزاد در کنار اراغ مکمل صحبتهای تاجی بارای
نگهداری کود ،و ادامة زنادگی مشاتر ،اسات ،اماا هاشام باه
خواسااتة تاااجی تااوجهی ناادارد و صاابح روز بعااد نااوزاد را بااه
شیرخوارگاه میبرد.
 .5روز ـ شیرخوارگاه
گفتمان شیرخوارگاه دربارة ضرورت نقش اجتمااعی زناان بارای
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بچهدارشدن است .زنها و بیماران از مشکالت و دغدغههایشاان
سخن میگویند .هر کسی از زاویة دید خود به ایان قضایه نگااه
میکند و دربارة آن بحگ مینماید ،ولای های یا تاأثیری در
عاطفة هاشم ندارد .هاشم بچه را در آنجا میگذارد و مایرود .در
واقع ،سفر هاشم به واسطة نوزاد موج مایشاود کاه مخاطا
جامعه را بشناسد .البته ،سفر هاشام در گساترة منطاق مکالماه
است که موج پدیدآمادن ایان شاناخت و باه فکار فارورفتن
مخاط میشود .جالا آنکاه «در آگهای فایلم خشات و آیناه
نوشته شده بود‘ :فیلمی که شاید شما را برنجاند و حتی وادارتان
کند که از سالن سینما بیرون بروید ،اما حتماً وادارتان مایکناد
کااه فکاار کنیااد’» (جاهااد .)89:1384 ،نکت اة جال ا اینکااه در
شیرخوارگاه نیز مسئلة ترس از دیگران و همسایگان وجاود دارد.
همسایگان ناظرانی ترسنا ،و پنهان اند که از گفتوگو و ساخنِ
روبهرو فرار میکنند .سخنْ زمانی موجودیت پیادا مایکناد کاه
گوشِ شنوایی آن را بشنود .پ پا و ساخن مخفیاناه در مقولاة
گفتوگو قرار نمیگیرد .به قول باختین« ،هی ایز هراسنا،تار
از نبودِ پاسخ نیسات» ( .)Bakhtin, 1984: 98در واقاع ،هاشام
تالش میکند روبهرو سخن بگوید .او میخواهاد پاساخ بشانود.
سینماگر از درون گفتوگوهای این فصل به فصلهای بیمارگونة
زنان در این فصل و مشکالت زنان در جامعه و موضوع بچاهداری
و آیندة کودکان پرداخته است.
 .6روز ـ راهروی دادگاه
هاشم ،در دادگاه ،پس از آنکه با وکیلی روبهرو مایشاود ،قضایة
نوزاد را برای او شرح مایدهاد .وکیال باه شاکلی ضدانساانی از
هاشم میخواهد که نوزاد را رها کند و درگیر مسئلة سرنوشت او
نشود .گفتوگوی وکیل و هاشم فضای تیرة کشور را بهتر نمایان
ماایسااازد .ایاان فصاال و فصاال کالنتااری نمونااهای از ارتباااط
گفتوگوهایی است که منطق مکالمه را میسازد .در هر دو فصل
به سرنوشت نوزاد تمایلی نشاان داده نمایشاود .از یا طارف
دادگاه و وکیل و از طرف دیگر کالنتری و رئیسِ آن نمادهایی از
عدالت و قانوناند ،ولی در هر دو مکان بینتیجهبودن گفتوگوها
و در نتیجااه باایتااوجهی بااه مسااائل و مشااکالت انسااانی دیااده
میشود.
 .7روز ـ بازگشت به شیرخوارگاه
تاجی خواستار آن است که هاشام بچاه را پاس بگیارد .امتنااع
هاشم باعگ میشاود کاه تااجی شخصااً اقادام کناد .هاشام در
شیرخوارگاه ،کودکان بیسرپرست زیادی را مشاهده مایکناد و
این باعگ میشود که از یافتن نوزاد تاجی پشیمان شود .فیلمساز

به شخصیتهایش اجازه میدهد در موقعیتهای مختلم حارف
خودشان را بزنند؛ حتی بهنظر میرسد کاه فایلمسااز ،همچاون
مخاط  ،به تماشای گفتار و کردار شخصایتهاا نشساته اسات.
شخصیتها در گفتوگوهایشان موجودیت ماییابناد و شاناخته
ماایشااوند .در واقااع ،سااخن آنهااا در کنااار رفتارشااان موج ا
پدیدآماادن روابااط دروناای و مفاااهیم اثاار ماایشااود .تاااجی بااه
شیرخوارگاه وارد میشود ،ولی با انبوهی بچة بیسرپرست روبهرو
میشود .تعداد زیاد بچهها و تنهایی و بیپناهی تاجی در راهروی
شیرخوارگاه با تنهایی هاشم در خیابان ،با تصاویر متکثار هماان
وکیل دادگاه در تلویزیون ،کاامالً مارتبط باهنظار مایرساد .آن
وکیل ،در جایگاه کارشناس ،دربارة ضارورت رفتاار سانجیده باا
کودکان به دروغ سخنرانی میکند؛ در حالی که ی معلاول در
پیادهروی خیابان از پشت سر هاشم میگذرد .تکثر اهرة وکیال
در برنامهای تلویزیونی نشانی از تکثر بیمعنای دروغ و پلشتی در
پایان فیلم دارد .فیلمساز پایان قاطعی ارائاه نمای دهاد .هاشام،
بدون آنکه سرنوشت خودش ،تاجی ،و کود ،را مشاخو کناد،
سوار اتومبیلش میشود و میرود .خشت و آینه نتیجاهگیاری و
قطعیت ندارد ،بلکه به یاری تصاویر و صداهای مختلام دیگاران
شاارایط اقتصاااادی ،سیاسااای ،و اجتماااعی ایاااران را از یاا
مدرنیزاساایون آمرانااه در ساااایة ساارکوب پلیساای ،پاااس از
اعتراضهای اجتماعی در دهههاای  1330و  1340خورشایدی،
نشان میدهد.

نمودارهای تحلیل منطق مکالمهای در فصول خشت و آینه
در نمودارهای زیر ارتباط میانِ هر فصل و صحنه مشخو شاده
است .ایان ارتبااط باه کما منطاق مکالماهای باا فصالهاا و
صحنههای دیگر برقرار میشود.
 .1فیلم تقریباً از روایتی دایرهوار برخوردار اسات ،اگرااه در
پایان به نقطة نخست بازنمیگردد .در حقیقت ،روایتای اسات از
تالشهای ی شخصیت کاه سارانجام باا جامعاة خفقاانزده و
ریاکار روبهرو و از اصالح آن ناامیاد مایشاود .فایلم سافر یا
قهرمان یا بهتر بگوییم ضدقهرمان است .فایلم خشات و آیناه از
ش آغاز میشود و در پایان روز بعد به پایاان مایرساد .هاشام
برای یافتن مادر نوزاد به مکانهای مختلفی میرود ،ولی نهتنهاا
مادر نوزاد را نمییابد ،بلکه متوجاه بایقاانونی و بایعادالتی در
جامعه میشود .هر فصل با فصل های دیگر در گفتوگوست و به
عبارتی فصلهای فیلم از منطق مکالماهای برخوردارناد (نماودار
.)1
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شب ـ یافتن
نوزاد
روز ـ
شیرخوارگاه

شب ـ خانة
متروکه

روز ـ
راهروی
دادگاه

شب ـ کافه

روز ـ
شیرخوارگاه

شب ـ
کالنتری
شب  -خانة
هاشم

نمودار  .1سفر قهرمان در جامعه

 .2در سه فصل از فیلم ،موضوع تاریکی ،ظلمت ،تارس ،و خفقاان
پیوسااته مطاارح ماایشااود .هاشاام و وضااعیت او شاابیه بااه داسااتان
شکارایای است که در ماشین از رادیاو پخاش مایشاود .هاشام در
تاریکی ش در خیابان پرسه میزند تاا ماادر ناوزاد را بیاباد .تارس و
تاریکی در فصل خانة متروکه بر او غلبه دارد .در یا صاحنه ،پیرزنای
مدام از بدبختی و تنهایی آدمها سخن مایگویاد .تااریکی و تارس در
صحنههای مربوط به خانة هاشام بیشاتر مطارح مایشاود .هاشام از
همسایهها و صداهای نهان میترسد .تارس او باه انادازهای اسات کاه
اصرار دارد اراغ خاموش شود و روشانایی وجاود نداشاته باشاد .زیارا
میترسد روشنایی موج شود که دیگران به کارهای آنها پی ببرناد.
فیلمساز در اینجا نشان میدهد که ش و روز و روشنایی و تااریکی در
شهر ،بهویژه برای هاشم ،به مفهوم ترس و خفقان است (نمودار .)2

خانة متروکه

اگونگی اقدام او سخن میگویناد .اتفاقااتی کاه در اداماة فایلم ر
میدهد و مکانهایی که هاشم میرود در این فصل مطرح میشاود.
برخی بر آناند که هاشم به کالنتاری بارود ،برخای مخاالماناد و از
پیامدهای آن میترسند .مسائلة ماادر ناوزاد و سرنوشات او مطارح
میشود .دوست روشنفکرش ،که جادول حال مایکناد ،از نااتوانی
انسان در شناخت حقیقت مطلق سخن میگوید و رؤیا را مهامتار از
حقیقت میداند .در کالنتری نیز رئیس آنجا باه دکتاری کاه کتا
خورده است نصیحت میکند که درست و غلطباودن هار اماری باه
خود آن شخو بساتگی دارد و کالنتاری را ادارهای همچاون دیگار
ادارههای کشور میداند و ادعا میکناد کاه کالنتاری مکاانی بارای
رسیدگی به مشکالت نوزادان نیست و هاشم باید به ادارة مخصاور
ایاان امااور مراجعااه کنااد .در ایاان فصاال ،ضاامن انتقاااد از رونااد
بروکراتی شدن امنیت مردم ،افراد زیادی دربارة تقادیر و اگاونگی
تدبیر بحگ میکنند و مفصل گفتوگاو مایکنناد ،ولای فایلمسااز
نتیجهای قطعی به مخاط ارائه نمیدهد (نمودار .)3

خیابانهای
تاریک شهر

خانة هاشم

ترس و
خفقان

کافة
شبانه
نسبیبودن
حقیقت
کالنتری

نمودار  .2ظلمت و خفقان در جامعه

 .3فصل کافه در انتقاال مفااهیم ماورد نظار از ارزش بسایاری
برخوردار است .هر ی از دوستانِ هاشام درباارة سرنوشاتِ ناوزاد و

نمودار  .3فقدان قطعیت و حقیقت مطلق

 .4تعدادی از فصلهاا نیاز از طریاق مفهاوم تنهاایی زن باا
یکدیگر مرتبط میشوند و باا هام گفاتوگاو برقارار مایکنناد.
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شیرخوارگاه در پایان فیلم ،خانة متروکه ،و خانة هاشام در شا
نشاندهندة تنهایی زن در جامعه و نیاز او به ی حامی است .در
خانة متروکه ،پیرزن از رهاشدن توسط شوهرش سخن میگویاد
که نمایانگر وابستهبودن زن به مرد ،برتریطلبی مرد در خانواده،
و مردساالربودن نظام اجتماعی است .تاجی نوزاد را نقطة امیدی
میداند تا به کم آن بتواند پناهگاهی در زندگی زناشویی پیدا
کند .او در خانه به هر شیوهای تالش میکناد کاه هاشام را باه
نگهداری از نوزاد ترغی کند ،ولی نمیتواند .در پرسههای شبانه
صحنهای وجود دارد که باه گوناهای مایخواهاد پایاان فایلم را
هشدار دهد .هاشم باهسارعت مایرود و تااجی و ناوزاد را تنهاا
میگذارد .تاجی خسته میشود و میایستد و هاشم بازمیگاردد.
این صحنه نشانهای از پایاان فایلم اسات .هاشام تااجی را رهاا
خواهد کرد ،همچون زنی که در خانة متروکه دیده شد .در پایان
فیلم ،تاجی تنها میماند و دوربین از او فاصاله مایگیارد تاا باه
شکلی استعاری مفهوم تنهایی او را نشان دهد .در عین حال ،زن
و زایندگی هویت مفقودشده است که در این فصلها وجود دارد،
ولی هی ی از این گفتوگوهاا سرنوشات نهاایی ناوزاد را رقام
نمیزند (نمودار .)4
شیرخوارگاه،
مسئلة زایمان و
سرنوشت نوزادان
خانة متروکه،
پیرزن ،و هاشم

خانة هاشم،رابطة
هاشم و تاجی

تنهایی زن

نمودار  .4هویت زن در جامعه

 .5یافتن مادر نوزاد عاملی است که به وسیلة آن سفر هاشم
پیش میرود .هاشم به هر مکانی میرود با مطرحکردن سرنوشت
نوزاد مسائل دیگری نیز برایش مطرح میشود .مهامتارین نکتاه
اهمیتداشتنِ سرنوشت نوزاد برای هاشم اسات .اارا سرنوشات
نوزاد برای هاشم مهم است؟ نوزاد نشانهای از امید است؛ امید به
آینده و جامعهای بهتر .امید برای رهایی از خفقان و شاید ناوزاد
نمادی از انقالب باشد و نشانهای از اینکه ارا هی کس آن را به
دست نمی گیارد و سرنوشات ایان ناوزاد ااه خواهاد شاد؟ در
شیرخوارگاه ،در عین حال که زنانی هستند که از بچاهدارشادن
بیزار و در هراساند ،زناان دیگاری نیاز آرزوی فرزناد دارناد .در
کالنتری دکتر از مر ی نوازد ناراحت است و احتمال میدهد
که سرقت پولش به آن مربوط باشد .هاشم اگراه از بچهدارشدن

و ازدواج میهراسد ،از آیناده و پاذیرشِ مسائولیتِ نگاهداری از
نوزاد بیمنا،تر است .مسئولیتناپذیری در فصلهاای ذکرشاده
با یکدیگر مرتبط میشوند و یا منطاق مکالماه را مایساازند
(نمودار .)5
کافه

خانة
هاشم

شیرخوار
گاه

مسئولیتناپذیری

کالنتری
نمودار  .5مسئولیتپذیری فرد و جامعه

 .6هاشم در دادگاه با وکیلی روبهرو میشود و مسئلة نوزاد را
مطرح میکند .وکیل به هاشم توصیه میکناد کاه ناوزاد را رهاا
کند و خودش را گرفتار نسازد .هاشم تحت تأثیر ساخنان وکیال
قرار میگیرد و مصمم میشود که نوزاد را رها کند .اما در پایاان
فاایلم ،هنگااامی کااه همااان وکیاال را در تلویزیااون ماایبینااد و
حرفهایش را مبنی بر انسانیت و نوعدوستی میشانود ،متوجاه
ریاکاری او و گسترش پلیدی در جامعه میشود .هاشم ،با دیادن
اهرة متکثر وکیل در تلویزیونها ،سوار همان تاکسیاش در آغاز
فیلم میشود؛ در حالی که در خیابانهای شهر بهآرامی غروب را
پشت سر میگذارد به درون تاریکی شا مایخازد .او تااجی را
تنها میگذارد و پی میبرد که نمیتواند حقیقت را در جامعاهای
مدرنشده کشم کند .از این رو ،فیلم با پایانِ باز تمام مایشاود.
مفهوم ریاکاری در کشور مانع میشود که حقیقت مشخو شود
و از این رو هرگاز سرنوشات ناوزادی کاه هاشام یافتاه و دیگار
نوزادان شیرخوارگاه مشخو نمیشود (نمودار .)6
وکیل در دادگاه

ریاکاری
وکیل در
تلویزیون
نمودار  .6ریاکاری و دورویی در جامعه
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نتیجه ________________________________ ____________________________
خشت و آینه ،نهتنها یکی از مهامتارین آثاار ساینمایی قبال از
انقالب اسالمی ایران است ،بلکه از معادود آثااری اسات کاه بار
اساس تفکر ادبیات و سینمای مدرن ساخته شده اسات .نظریاة
«منطق مکالمه» میخائیل بااختین ،کاه بعادها باا ناام «مار
مللااام»« ،تکثااار معناااا»« ،بینامتنیااات»« ،پایاااانِ بااااز» ،و
«اندصدایی» به دست دیگران توسعة نظاری یافات ،اااراوب
نظری مناسبی برای در ،روابط میان مخاط و ماتن باهشامار
میرود .در نظریة منطق مکالمهای هار کسای مایتواناد ساخن
بگویااد و ت ا گااویی دیکتاتورگونااه وجااود ناادارد .هاای ی ا از
شخصیتهایِ ی روایت نظار خاود را تحمیال نمایکنناد .باه
عبارتی دیگر ،مللم تالش نمیکند از زبان شخصیتها یا قهرمان
اثاارش حاارف و دیاادگاه خااودش را بااه مخاط ا منتقاال کنااد.
نگارندگان در مطالعة حاضر کوشیدهاند تا نشان دهناد کاه ایان
نظریه در فیلم خشات و آیناه ،سااختة اباراهیم گلساتان ،قابال
شناسایی است .از طریق نوزادیافتاهشاده ،مخاطا باا سااختار
جامعه آشنا میشود و با دیدن و شنیدن دیدگاههاای مختلام و
شخصیتهاای متفااوت قضااوت مایکناد و نتیجاه مایگیارد.
صحنههای فیلم مدام بر هم تأثیر میگذارند و با هام گفاتوگاو
میکنند .هر صحنه به صحنة قبلی و بعدی ارجاع داده میشود و
مسائلی مطرح میشود که انسجام کلی اثر را تقویت میکناد .در
هی ی از فصلها سخن قطعی یا تحمیلی وجود نادارد و های

ی از گفتوگوها میان شخصیتهای یا صاحنه و هام میاان
فصل ها به نتیجه و قطعیت نمیرساد .فایلم خشات و آیناه ،باا
روایتی مدرن ،جامعهای در حال دگردیسای را نشاان مایدهاد؛
جامعهای که در تاریکی فرورفته و امیدی به آینده ندارد .مللام،
به کم منطق مکالمه ،اجازة زندگی به شخصیتهایش میدهد.
آنها ،همچون انسانهای واقعی ،با مشکلی که پیش آمده روبهرو
میشوند و دیدگاههای خود را بیان مایکنناد .تماام فصالهاا و
صحنه هاای فایلم باه یکادیگر بار مبناای منطاق مکالماه گاره
خوردهاند .نهتنها در هر صاحنه شخصایتهاا و تصااویر باا هام
گفتوگو برقرار میکنند ،بلکه با مفااهیم نیاز در ارتبااطاناد .در
خشت و آینه مفاهیمی همچون خفقاان در کشاور ،بایعادالتی،
تنهایی زنان و بیهویتیشاان ،نامشاخوباودن سرنوشات نسال
آینده ،مسئلة نسبیبودن حقیقت ،ریاکااری افارادی کاه الگاو و
معلم مردم اند ،و ناتوانی قانون در اجرای احکاام و رسایدگی باه
مشکالت جامعه تحلیل میشود و در پایان همچون گفتوگوهای
فیلم مبنی بر تکثر معنا و تفکی ناپذیرباودن درسات و غلاط از
هم فیلم با پایانی غیرقطعی به انتها مایرساد .در هار فصال ،باا
توجه به مسئلة نوزاد ،پرسشی مطرح میشود که در فصالهاای
دیگر به آن پاسخ داده میشود .فیلمساز نتیجه نمیگیارد ،بلکاه
در سراسر فایلم اجاازه مایدهاد بار مبناای منطاق مکالماهای
شخصیتها حرف بزنند ،تصمیم بگیرند ،و عمل کنند.
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